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Indledning 
Denne masterafhandling indeholder en analyse af frivilligindsatsen på beskæftigelsesområdet i Kalundborg, 

hvor jeg er arbejdsmarkedschef. Konkret kigger jeg nærmere på det korps af frivillige rollemodeller, som 

blev etableret under Jobcenter Kalundborg i 2014. Det er altså ikke samarbejdet med de frivillige 

organisationer der er genstandsfelt for min analyse. Det er jobcentrets eget korps af frivillige. 

Inddragelse af 'egne' frivillige er nyt for os i jobcentret. Vi har selvfølgelig haft en idé om hvorfor vi 

inddrager frivillige, hvordan vi vil gøre det, og hvad vi vil opnå med det. Og vi har haft et ganske klart billede 

af, hvordan vi inddrager frivillige på den mest begavede måde - og handlet ud fra dette billede. Men om det 

så også er den mest begavede model vi har valgt, det ved vi faktisk ikke. Primært fordi, at inddragelse af et 

korps af egne frivillige på beskæftigelsesområdet er relativt nyt. Der er ikke noget sammenligningsgrundlag, 

ingen evidensbaseret forskning og ingen målesystemer, der kan fortælle os, om det vores frivillige gør, rent 

faktisk virker. Min undersøgelse her skaber således ny relevant  viden for os. 

Og bare for en god ordens skyld: Det er ikke et mål i sig selv, at jobcentret inddrager frivillige i 

beskæftigelsesindsatsen. Det er et mål, at jobcentret leverer resultater. Helt konkret skal vi få de ledige i 

job eller uddannelse, og virksomhederne skal have den arbejdskraft de efterspørger. 

Derfor har denne opgave fokus på skabelsen af værdi og på styring. Et centralt element har været at se på, 

om inddragelsen af frivillige har skabt værdi. Og et andet centralt element har været, at se på, om den 

måde jobcentret har søgt at styre de frivillige rollemodeller på, har haft betydning for den værdi 

rollemodellerne har skabt. 

Inden jeg gik i gang med analyse- og skrivearbejdet, havde jeg en snak med min kommunaldirektør om mit 

masterprojekt. Udover gode input i forhold til det forestående arbejde, så udfordrede han mig også på mit 

styringsfokus. Konkret spurgte han mig, om man overhovedet skal tænke i at styre frivillige? Bør man ikke 

snarere tænke i at facilitere en inddragelsesproces, hvis man vil samskabe med frivillige? 

Jeg noterede ned, og gik hjem og tænkte videre over hans input. Og endte med at fastholde mit fokus på 

styring i afhandlingen her. For min kommunaldirektør sætter fingeren lige ned i det paradoks vi står med, 

når vi gerne vil inddrage frivillige: På den ene side vil vi gerne, at de frivillige leverer nogle resultater - altså 

på organisationens præmisser. På den anden side fungerer frivillighed jo netop ikke på organisationens 

præmisser, men på frivillighedens egne præmisser. Den enkelte frivillige er drevet af at gøre en forskel for 

den enkelte borger, og er styret af tilstedeværelsens og frivillighedens logik fremfor jobcentrets 

resultatorienterede logik. 

Jeg tænkte, at det meget vel kan være, at vi ikke kan gøre os nogle forhåbninger om at styre de frivillige, 

hvis vi vil have dem inddraget og fastholdt i beskæftigelsesindsatsen. Men det er fortsat en analyse værd: 

Især hvis analysens resultater også skal bruges i forhold til vores fremtidige tilrettelæggelse af 

frivilligindsatsen på beskæftigelsesområdet. Og det skal den. Min ambition er, at lave en bagudrettet 

analyse - hvad er det vi har gjort indtil nu? - med henblik på, at kunne tilrettelægge vores indsats bedre 

fremadrettet. Og her er det særdeles nyttigt, at have en idé om hvilken styringsstrategi der er velegnet - 

hvor fravær af styring også er en mulig styringsstrategi. 
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Emne 
Mit emnevalg - frivilligindsatsen på beskæftigelsesområdet - og mit fokus på den værdi de frivillige skaber, 

er på mange måder udfordrende. Som allerede nævnt, er det et paradoks, at skulle inddrage frivillige i 

professionelle organisationer. Anders La Cour har grundigt beskrevet dette paradoks i bogen 

'Frivillighedens logik og dens politik' fra 2014, hvor han beskriver det at skulle lede frivillighed - på den ene 

side skal de frivillige understøtte den professionelle organisation (den professionelle logik), og på den 

anden side skal de frivillige fungere på deres egne præmisser (frivillighedens logik).  

Emnevalget er desuden udfordrende i forhold til at se på inddragelsen af frivillige på 

beskæftigelsesområdet, som er et af de mest regelstyrede forvaltningsområder, og med et omfattende 

apparat af resultatmålinger. Men New Public Governance er ved at blive lagt ovenpå (ikke erstatte) New 

Public Management styringen af beskæftigelsesindsatsen, herunder fx ved inddragelse af frivillige. Men 

hvordan vi kan invitere de frivillige til deltagelse på deres egne præmisser, er ikke beskrevet nærmere. 

Selv har jeg 18 års erfaring på beskæftigelsesområdet, heraf 11 år som chef. Det betyder, at jeg har erfaring 

med at håndtere dilemmaet mellem på den ene side jobcentrets styring og på den anden side de 

fagprofessionelles selvstyring. Dette dilemma er senest beskrevet af Esbjørn Mildh i bogen 'Borgernær 

ledelse' fra 2016 med Kristian Gylling Olesen & Anja Svejgaard Pors som redaktører, hvor Mildh beskriver 

den vedvarende og indbyggede konflikt mellem forvaltningens styring og de fagprofessionelles styring. 

Jeg har valgt mit emne netop fordi det er særligt udfordrende, og fordi jeg tror på der er et (uudnyttet) 

potentiale i forhold til at inddrage frivillige i beskæftigelsesindsatsen. Men kun hvis vi gør det på en begavet 

måde. Min ambition er, at min analyse kan identificere pejlemærker hen mod denne begavede måde. 

Denne ambition er fint sammenfattet af Booth i 'the Craft of Research', hvor sammenhængen mellem 

praktiske problemer og forskningsproblemer beskrives. Dette er illustreret i nedenstående figur. 

Figur 1: Sammenhængen mellem praktiske problemer og forskningsproblemer 

 

 

Kilde: The Craft of Research, s. 58. 

Ambitionen om at bruge min bagudrettede analyse til at finde svar på et praktisk og fremadrettet problem, 

gør det oplagt løbende at inddrage Anders La Cour og Esbjørn Mildh, der begge har centrale overvejelser og 

pointer ift. hhv. inddragelsen af frivillige og styring i beskæftigelsesindsatsen. 
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Problemstilling 
Hvordan har vi inddraget frivillige i beskæftigelsesindsatsen i Kalundborg? Og har vi inddraget dem på en 

måde, så de frivillige understøtter opgaveløsningen og de mål, der er opstillet for indsatsen? Har de 

frivillige tilført værdi til indsatsen? 

Problemfelt 
Hvorfor er det en relevant problemstilling? 

Det økonomisk-politiske spor. Problemstillingen er for det første relevant af økonomiske årsager. 

Jobcentrets årlige budget udgør ca. en fjerdedel af Kalundborg Kommunes samlede budget, og som alle 

andre offentlige institutioner er jobcentret underlagt konkurrencestatens logik - vi skal levere mere for 

mindre. Og her kan frivillige være en del af løsningen.  

Det styringsteoretiske spor. For det andet er problemstillingen relevant, ud fra en styringsteoretisk vinkel. 

Klassisk hierarkisk styring sikrer fx, at de frivillige kun løser de opgaver, som jobcentret bestemmer de skal 

løse. Stram styring kan til gengæld betyde et lille engagement hos de frivillige. Og omvendt, så kan fraværet 

af styring (kaostilgang) måske sikre et stort engagement hos de frivillige, men det er usikkert, om de 

frivillige så understøtter den opgaveløsning jobcentret ønsker. 

Min forforståelse. For det tredje er problemstillingen relevant ud fra en ledelsesmæssig vinkel og min 

forforståelse af inddragelsen af frivillige. Vi har etableret vores frivilligkorps med afsæt i en hierarkisk 

styringsforståelse, og et stramt styringsset-up. Hvis vi får nogle frivillige til at levere en indsats for os, så vil 

det bidrage til, at flere af vores ledige borgere bliver selvforsørgende. Men har inddragelsen af frivillige 

tilført den ønskede værdi i beskæftigelsesindsatsen? Det kunne være interessant at undersøge. 

Problemformulering 
Med afsæt i ovenstående opstiller jeg følgende problemformulering: Hvilken værdi har inddragelsen af 

frivillige tilført beskæftigelsesindsatsen i Kalundborg Kommune? 

Definition af begreberne i problemformuleringen: 

 Værdi = Effekt: Borgeren (den ledige) bliver flyttet. Kan være både progression (den ledige kommer 
tættere på job/uddannelse), eller egentlig effekt/outcome (den ledige kommer i job/uddannelse). 

 Inddragelse: Frivillige kan ikke udføre myndighedsopgaver (træffe afgørelser). Typisk vil den 
frivillige kunne hjælpe med at motivere den ledige. 

 Frivillige: Borgere, som ikke er lønnet til at udføre den pågældende opgave ift. den ledige. 

 Beskæftigelsesindsatsen: Består grundlæggende af motiverende samtaler og aktiveringstilbud. 

Underspørgsmål til problemformuleringen: 

1. Hvordan har jobcentret fået legitimitet og støtte i forhold til inddragelse af frivillige? 
2. Hvilken betydning har jobcentrets styring af de frivillige haft for at de frivillige har kunnet udgøre en 

operationel kapacitet i jobcentret? 
3. Hvilke faktorer har betydning for det gode match mellem borger og frivillig, som sikrer skabelsen af 

værdi? 
4. Perspektivering: Kan jobcentrets inddragelse af frivillige tilrettelægges anderledes end i dag mhp. at 

sikre en øget værdiskabelse? (Svarene i projektet bruges til at understøtte løsningen af et praktisk 
og fremadrettet problem, jf. Booth ovenfor) 
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Empiri 
I dette afsnit beskriver jeg, hvordan jeg anvender empiri i mit projekt. Jeg har to kilder til empiri: 1) 

Dokumenter, og 2) Interviews. 

Dokumenter 
Det er relevant at inddrage dokumenter i min analyse, fordi dokumenter spiller en afgørende rolle i forhold 

til handlinger og beslutninger i organisationer (Justesen & Mik-Meyer, s. 122). 

Studier af dokumenter kan have fokus på produktionsprocessen og på konsumptionsprocessen (fokus på 

hvordan dokumentet bliver læst og anvendt).  Min dokumentanalyse vil primært have fokus på 

produktionsprocessen. I de efterfølgende analyseafsnit, vil der være fokus på konsumptionsprocessen, i 

den forstand, at jeg analyserer hvordan borgere og frivillige agerer i det styringsset-up, som dokumenterne 

er et udtryk for (Justesen & Mik-Meyer, s. 126). 

Begrebet intertekstualitet er centralt, når det drejer sig om dokumentstudier: Intertekstualitet peger på det 

forhold, at tekster ofte refererer til andre tekster, hvilket betyder, at analysen skal forholde sig til et 

netværk af dokumenter (Justesen & Mik-Meyer, s. 127). I min analyse vil jeg se på flere sammenhængende 

dokumenter: Kommunens arbejdsmarkedspolitiske strategi, samt budgetaftalen for 2016-2019, herunder 

tilhørende budgetnotater. 

Dokumenterne er nøje udvalgt for at illustrere styringsset-up'et for jobcentrets inddragelse af frivillige. Min 

dokumentanalyse er altså konstruktivistisk; jeg inddrager eksemplariske tekster i min analyse, der tydeligt 

fremhæver en bestemt normativ position (Justesen & Mik-Meyer, s. 133). 

Der er dog et overlap til fænomenologien i min senere analyse. jeg kombinerer mit dokumentstudie med 

interviews, og får på den måde også analyseret, hvordan subjekter opfatter og fortolker det styringsset-up, 

som dokumenterne er et udtryk for (Justesen & Mik-Meyer, s. 133). 

Interviews 
Jeg har to grupper af interviewpersoner: 1) Jobcentrets frivillige rollemodeller, og 2) Ledige borgere der har 

modtaget hjælp og støtte fra de frivillige rollemodeller. 

Jeg gennemfører 8 interviews i alt: 4 interviews med frivillige rollemodeller og 4 interviews med ledige 

borgere.  

Jeg har forsøgt at udvælge interviewpersonerne, så der sikres en bredde i de besvarelser jeg får ift. køn, 

alder, etnisk oprindelse, kompetenceniveau mv.  Jeg har desuden udvalgt interviewpersonerne, så der er 

frivillige og borgere der er matchet, og dermed har en relation til hinanden. Nedenfor er oversigt over mine 

interviewpersoner: 

Rollemodel 1 (ung dansk mand - rollemodel for borger 1) 

Rollemodel 2 (ældre afrikansk kvinde - rollemodel for borger 2) 

Rollemodel 3 (ældre dansk mand) 

Rollemodel 4 (pensioneret dansk mand)   

Borger 1 (ung afrikansk mand) 

Borger 2 (ung syrisk husmor) 

Borger 3 (ung syrisk mikrobiolog) 

Borger 4 (midaldrende dansk mand) 
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Interviewform 
Jeg interviewer personerne ansigt til ansigt, og nogle af mine interviews er gennemført ude privat hos den 

frivillige rollemodel eller hos borgeren, og nogle interviews er gennemført på mit kontor. Jeg har valgt det 

semistrukturerede interview som interviewform, hvor jeg har defineret temaer og en række 

hovedspørgsmål på forhånd, men hvor der også er plads til at afvige fra spørgeguiden (Justesen & Mik-

Meyer, s. 55). 

Tilgangen her er fænomenologisk, og mit fokus er på den interviewedes livsverden. Konkret betyder det, at 

jeg har nogle temaer der skal afdækkes, samt nogle spørgsmål der skal stilles, men jeg forsøger samtidig, at 

lade interviewet være præget af en åbenhed, der gør, at jeg kan forfølge de specifikke svar der gives, og de 

historier, interviewpersonerne fortæller. Jeg forsøger, at have en åben fænomenologisk holdning til at lære 

af den interviewede (Kvale & Brinkmann, s. 144). 

Spørgeguide 
Mit fokus vil først og fremmest være på den tematiske dimension - produktion af viden. Og interviewet skal 

være tragtformet. Konkret betyder tragtformet, at jeg i min spørgeguide starter med nogle åbne, generelle 

spørgsmål, og slutter med de specifikke spørgsmål til sidst (Kvale & Brinkmann, s. 151 + Halkier, s. 45-46). 

Spørgeguide frivillig 

 Hvad laver du som frivillig mv.? 

 Hvor tit arbejder du som frivillig? 

 Prøv at komme med et eksempel på en opgave du har løst som frivillig 

 I forhold til det eksempel du lige er kommet med, Hvordan oplevede du så, at din indsats som 
frivillig blev modtaget af den eller de personer du hjalp? 

 I forhold til det eksempel du lige er kommet med, Hvordan oplevede du så, at din indsats som 
frivillig blev modtaget af 'arbejdsgiveren' (den forening eller organisation, som gav dig opgaven)? 

 Hvilken effekt oplever du, at din indsats som frivillig har haft? 

 Hvad afgør hvad I taler om/laver sammen, når du er sammen med din borger? (Hvem styrer hvilke 
opgaver du skal løse som frivillig, og hvordan bliver du styret af din 'arbejdsgiver'?) 

 Hvad motiverer dig som frivillig? 

 Oplever du, at du kan levere en ordentlig indsats inden for de rammer du har som frivillig? (du må 
gerne begrunde dit svar - hvorfor svarer du som du gør?) 

 Hvorfor er du blevet frivillig? 

 Hvordan vil du helst styres som frivillig? (Vil du overhovedet styres eller vil du selv bestemme dine 
opgaver 100 pct.?) 

 Hvilke barrierer ser du ift. at kunne udføre dine opgaver som frivillig? 

 Har du nogle gode forslag til hvordan vi kunne tilrettelægge vores frivilligindsats bedre? 
 

Spørgeguide borger 

 Hvem er (eller har været) din frivillige rollemodel? 

 Hvor tit mødes/mødtes I? 

 Prøv at komme med et eksempel på en situation, hvor du har fået hjælp af din rollemodel. 

 Prøv at fortæl - med dine egne ord - hvad det gode var, ved den hjælp du fik. 

 I forhold til dit eksempel, var der så noget, som du ikke oplevede som en hjælp? 

 Helt generelt - nu skal du altså ikke kun tænke på det eksempel du kom med - har den frivillige 
rollemodel så hjulpet dig med det, som du har brug for hjælp til? 
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 Hvad har du fået hjælp til? 

 Har den hjælp du har fået gjort en positiv forskel for dig? 

 Hvad kunne du også have fået hjælp til, som du ikke har fået hjælp til?  Er der noget du burde have 
fået hjælp til? 

 Har der været begrænsninger ift. hvad du har kunnet få hjælp til? Er der noget som din rollemodel 
ikke har kunnet eller villet hjælpe med? 

 Hvad afgør, hvad dig og din rollemodel taler om? 

 Hvad foretrækker du ift. din rollemodel: Nogle klare rammer og aftaler for hvad du kan få hjælp til? 
Eller nogle mere løse rammer, hvor du - sammen med din rollemodel - beslutter hvad han/hun skal 
hjælpe med? 

 Hvorfor? Prøv at begrunde dit svar. 

 Ser du nogle barrierer for samarbejdet mellem dig og din frivillige rollemodel? 

 Har du nogle forslag til hvordan vi kunne gøre vores indsats fra frivillige rollemodeller bedre? 
 

Kodning 
Jeg bruger min kodning til at knytte nøgleord og temaer til mine interviews. Nøgleordene/temaerne 

refererer til indholdet i de enkelte interviews, så det enkelte interview bliver brudt op i mindre 

komponenter (Jakobsen & Harrits, s. 177). For at sikre, at der er sammenhæng mellem min kodning og det 

mine interviewpersoner rent faktisk siger, har jeg valgt en model for min kodning, som er en blanding af 

åben og lukket kodning, men hvor vægten er lagt mest på den åbne kodning.  

Jeg har genereret koder ud fra mine interviews (åben kodning), men jeg har selvfølgelig ledt efter noget 

helt konkret ift. værdiskabelse, styring og match (mellem rollemodel og borger), som refererer tilbage til 

min problemformulering og dens underspørgsmål (her er et element af lukket kodning). Jeg har samtidig 

forsøgt at tage højde for, at mine interviewpersoner (også) kan snakke om noget helt andet end styring og 

værdiskabelse. Så for at sikre en grundig kodning, har jeg læst mine interviews igennem ad flere omgange. 

Første gang har jeg læst interviewene igennem med et relativt åbent blik, og kodet der, hvor jeg synes, der 

sker noget interessant i teksten (med min problemformulering i baghovedet). Ud fra denne første 

fortolkning af mine interviews, er jeg kommet med et første bud på centrale temaer/mulige pointer – og så 

har jeg kodet interviewene ud fra det i anden gennemlæsning. I denne 2. runde er kodningen så mere 

lukket.  

Endelig har jeg på forhånd inddelt mine interviewpersoner i to overordnede grupper: En gruppe med 

frivillige og en gruppe med borgere, der får hjælp af frivillige. De to grupper af interviewpersoner kan være 

optaget af noget forskelligt, hvorfor det ikke nødvendigvis giver mening at kode alle interviewene ens. 

Herudover kan der forekomme en underopdeling inden for de to grupper, fordi fx to frivillige ikke 

nødvendigvis taler om det samme, selv om de får de samme spørgsmål. 

Jeg bruger altså en meget åben kodning, som hjælp til at få overblik over interviewene. Og min kodning 

erstatter ikke min fortolkning af, hvad mine interviewpersoner egentlig siger og hvordan det, de siger, er 

med til at belyse min problemformulering. 

I nedenstående tabel er en oversigt over hvad interviewpersonerne har fokus på, genereret ud fra min 

første gennemlæsning. 
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Tabel 1: Fokuspunkter første gennemlæsning af  interviews 
Frivillige rollemodeller Borgere 

Rollemodel 1 (ung dansk mand - rollemodel for borger 1) 

 Opgaven (lektiehjælp + jobansøgninger) 

 Værdi (oplever at hjælpen har givet effekt) 

 Styring (ønsker strammere styring fra jobcentret, bl.a. individuel 

tilbagemelding, mere viden om målet, løbende dialog med 

sagsbehandleren, netværk med andre rollemodeller mv.) 

 Kompetenceudvikling (ønsker redskaber til at kunne hjælpe) 

 Venskab (oplever et 'professionelt venskab') 

 Rekruttering (her kan kommunen gøre mere) 

 Økonomi (dækning af udgifter) 

 Fysiske rammer (manglede tidligere et sted at være)   

Borger 1 (ung afrikansk mand) 

 Tid (godt med hurtig responstid fra rollemodel) 

 Opgaven (Ansøgninger + sproget + foreningsliv) 

 Styring (oplever løs styring, men synes samtidig den konkrete 

stramme styring fra rollemodellen er god) 

 Venskab (oplever at være ven med rollemodel) 

 Husk borgerens perspektiv 

 Match (oplever et godt match + alle burde have en frivillig 

rollemodel + kultur: vigtigt at rollemodellen kender dansk kultur) 

 Værdi/effekt (oplever en effekt - er kommet i praktik på Novo) 

 Kompetencer (oplever gode kompetencer hos rollemodellen) 

Rollemodel 2 (ældre afrikansk kvinde - rollemodel for borger 2) 

 Tid (der er tid nok) 

 Styring (ønsker løse rammer - ønsker dog løbende kontakt med 

jobcentret + netværk med andre frivillige) 

 Opgaven (hjælper primært ift. personlige forhold) 

 Værdi (oplever at have leveret en effekt) 

 Venskab (oplever de er veninder) 

 Match (oplever et godt match her, men har også oplevet at blive 

'fyret' som rollemodel) 

Borger 2 (ung syrisk husmor) 

 Tid (Rollemodellen har ikke tid nok) 

 Opgaven (hjælp: Motivation og børnene) 

 Værdi/effekt (oplever en positiv forskel) 

 Match (oplever et godt match) 

 Styring (glad for de løse rammer) 

 Kompetencer (oplever at rollemodellen har de fornødne 

kompetencer) 

Rollemodel 3 (ældre dansk mand) 

 Motivation (hjælper også for at give sin egen familie noget) 

 Kompetenceudvikling (ikke selv behov, men godt at tilbyde andre) 

 Styring (ønsker ikke selv at blive styret, men fint at styre 

andre/opstille rammer. Styring via kvartalsvise møder virker ikke.) 

 Opgaven (meget professionel i sin hjælp) 

 Innovation (bruger nye metoder i indsatsen) 

 Match (hjælpen virker kun, hvis borgeren ønsker hjælp) 

 Værdi (oplever at have leveret effekt + fået noget til egen familie. 

Fokus på, at dem han hjælper giver noget videre til andre). 

 Økonomi (forslag om repræsentationskonto til at dække udgifter) 

Borger 3 (ung syrisk kvindelig mikrobiolog) 

 Tid (rollemodellen har ikke tid nok) 

 Opgaven (hvad har rollemodellen hjulpet med?)  

 Kompetencer (rollemodellen mangler nogle kompetencer) 

 Perspektiv (husk borgernes perspektiv) 

 Styring (ønsker løs styring/samarbejde) 

 Venskab (rollemodellen er min veninde) 

Rollemodel 4 (pensioneret dansk mand) 

 Motivation (hjælper for at give noget videre til andre) 

 Styring (vil ikke styres direkte, men der skal være nogle rammer + 

nogle krav til de frivillige bl.a. ift. deres kompetencer) 

 Progression (max 3 måneder - hvis ikke der er sket en udvikling 

indenfor 3 måneder, så skal der noget andet til) 

 Værdi (der skal være effekt af frivilligindsatsen) 

 Kompetencer (jobcentret skal tilbyde kompetenceudvikling) 

 Selektering (ift. frivillige - kun frivillige med de fornødne 

kompetencer kan blive frivillige for jobcentret) 

 Kommunikation (styring muligt gennem løbende kommunikation) 

 Tillid (der etableres ikke venskaber, men gensidig tillid er 

afgørende for om der kan skabes resultater) 

 Match (afgørende at borgeren er motiveret for at modtage hjælp) 

Borger 4 (midaldrende dansk mand) 

 Opgaven (hjælp til alkoholmisbrug, private problemer ift. 

ekskæreste og udd./jobsøgning) 

 Perspektiv (husk borgerens perspektiv) 

 Matchet (vigtigt med et godt match. Har tidligere fyret en 

rollemodel pga. manglende kompetencer) 

 Kompetencer (oplever et rollemodellen har de fornødne 

kompetencer) 

 Værdi (oplever at hjælpen har haft effekt - er i job nu) 

 Styring (oplever en vis styring fra rollemodellen) 

 Venskab (oplever der er opstået et venskab) 

 

Efter første gennemlæsning konstaterede jeg for det første, at det element af lukket kodning jeg har 

arbejdet med, er relevant. Det giver mening at kode i forhold til: Værdi (den effekt borgeren og 

rollemodellen oplever samarbejdet/hjælpen har haft), styring (herunder kommunikationen med 

jobcentret), og match (forudsætningen for værdi er et godt match mellem borger og rollemodel). 
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Herudover viser ovenstående tabel, at følgende elementer fylder i mine interviews: Tid 

(forventningsafstemning i forhold til tid), opgaven (der er stor forskel på hvilke opgaver rollemodellen 

hjælper med), kompetencer (der er stor spændvidde i kompetencerne hos rollemodellerne + store forskelle 

i borgernes forventninger til rollemodellernes kompetencer), venskab (grundlæggende 

forventningsafstemning i forhold relationen mellem borger og rollemodel), samt motivation og 

rekruttering/fastholdelse (med afsæt i hvad der motiverer de frivillige rollemodeller, hvordan kan 

jobcentret så blive bedre til at rekruttere og fastholde rollemodeller?)  

Herudover er der enkelte interviewpersoner, der berører emner som innovation (rollemodel 3), og 

progression (rollemodel 4).  Selvom disse emner ikke fylder generelt, så berører jeg ganske kort både 

innovation og progression i min analyse. Innovation er en del af kaosperspektivet - et af de tre 

styringsperspektiver jeg beskriver i analyseafsnit 2. Og innovation er relevant fordi frivillig-litteraturen 

peger på, at frivillige kan noget andet og mere end det vi kan som system (bl.a, Anders La Cour, s. 93, s. 100 

og s. 140). Progression er relevant i forhold til spørgsmålet om værdiskabelse - hvis ikke der er progression 

undervejs i frivilligindsatsen, så er sandsynligheden for værdiskabelse og effekt lille. Progression er en del af 

analyseafsnit 3. Men jeg koder ikke særskilt for hverken innovation eller progression. 

Efter anden og tredje gennemlæsning af mine interviews - og efter grundige overvejelser og vurderinger - 

har jeg desuden fravalgt at kode og analysere i forhold til tid, opgaven, og motivation. Manglende tid og 

behovet for tilgængelighed er ikke direkte relevant for temaet i min afhandling. Herudover behandler jeg 

input i forhold til opgaven under kompetencer - disse to emner er tæt sammenknyttede (de opgaver man 

løser som frivillig, hænger tæt sammen med de kompetencer man har). Motivation fravælger jeg, da det vil 

være for omfattende at skulle inddrage. Motivation og motivationsteori kunne have været denne 

afhandlings primære fokus, men jeg har valgt et fokus på værdi og styring, og fravælger derfor motivation. 

Med afsæt i mine gennemlæsninger og mine fravalg foretager jeg altså min analyse med afsæt i følgende 

kodning: Værdi (herunder både effekt og progression), styring, match, kompetencer, samt venskab. 

Mit analyseafsnit 2 (fokus på etableringen af operationel kapacitet) vil primært have fokus på de frivillige 

rollemodeller, herunder styring og kompetencer, mens mit analyseafsnit 3 (fokus på skabelsen af værdi) vil 

have et primært fokus på borgerne, herunder værdi, match, venskab og kompetencer. Systematikken i min 

kodning og analyse er sammenfattet i nedenstående tabel: 

Tabel 2: Kodning efter anden gennemlæsning 
Analyseafsnit 2 - Etableringen af operationel kapacitet. 

Fokus på de frivillige rollemodeller. Kodning: 

Analyseafsnit 3 - Skabelsen af værdi. Fokus på borgerne. Kodning: 

 Styring 

 Kompetencer (fokus på styring gennem 

kompetenceudvikling af de frivillige) 

 

 Værdi 

 Match 

 Venskab  

 Kompetencer (de frivilliges kompetencers betydning for borgernes motivation) 

 

Afslutningsvis skal det bemærkes, at nogle interviews anvendes mere end andre i mine analyseafsnit. Det 

skyldes, at nogle interviews - af sprogmæssige årsager - har været meget tynde på indholdssiden. I forhold 

til min prioritering (og fravalg af et enkelt interview), har jeg været opmærksom på, at de interviews der 

ikke anvendes/anvendes mindre, ikke udtrykker noget helt andet, end de interviews jeg anvender meget. 
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Teori og metode 
Klaus Høyer har i sin artikel "Hvad er teori, og hvordan forholder teori sig til metode?" opstillet tre 

forskellige modeller for hvordan teori kan anvendes, hvoraf én af disse modeller er teori som et værktøj til 

at få hul på sin undersøgelse og analyse med (Høyer, s. 24). Og det er denne model der bedst kendetegner 

den måde jeg anvender teori i min afhandling her: Som et værktøj til at få hul på min undersøgelse og 

analyse med.  

Høyer bliver mere konkret i sin beskrivelse af denne form for teorianvendelse, når han siger det handler om 

at operationalisere sin undersøgelse. Det kan man gøre ved at beskrive den genstand, man har teoretisk 

grund til at tro man har med at gøre (Høyer, s. 30). Man kan fx beskrive, hvordan man mener styring typisk 

foregår, hvis det er styring man skal undersøge, og derved indkredse, hvad man skal inddrage i sin 

undersøgelse for at komme rundt om fænomenets vigtigste aspekter (Høyer, s. 30). 

Konkret vil jeg inddrage værditeori og styringsteori, for at se på hvordan værdi skabes, samt hvordan 

styring foregår. Jeg har allerede nævnt i indledningen, at min ambition er, at bruge min bagudrettede 

analyse til at finde svar på et praktisk og fremadrettet problem. Hvis denne ambition skal lykkes, er det helt 

centralt, at jeg tør udfordre min egen forforståelse. I min undersøgelse vil jeg fortolke både tekst og 

interviews. Dette sker i et bagudrettet perspektiv - hvad er det vi har skrevet i strategier, budgetmål mv.? 

Og hvad er det frivillige og borgere har oplevet? Men resultaterne skal bruges fremadrettet, hvilket kun er 

muligt, hvis fortolkningen sker i en proces, hvor jeg er åben over for at revidere min forforståelse i forhold 

til hvordan inddragelsen af frivillige på beskæftigelsesområdet skal ske. 

Launsø & Rieper har beskrevet fire forskningstyper i bogen Forskning om og med mennesker, og 'den 

forstående forskningstype' beskriver bedst hvordan jeg designer og gennemfører min undersøgelse. Launsø 

& Rieper har illustreret fortolkningsprocessen hos den forstående forskningstype i nedenstående figur: 

Figur 2: Fortolkningsprocessen 

 

Kilde: Launsø & Rieper, s. 24. 
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Pointen er, at min undersøgelse skaber ny viden, som kun er anvendelig i et fremadrettet perspektiv, hvis 

jeg undlader at gennemføre min undersøgelse med en fastlåst forforståelse af hvordan man bedst 

inddrager frivillige. 

Som det fremgår af mit empiriafsnit, så er min analyse af de interviews jeg gennemfører baseret på kodning 

af indhold, hvor jeg analyserer mine interviews ved at knytte koder, der repræsenterer tekstens indhold, til 

bestemte tekststykker. 

Det er til gengæld mere uklart, om min analysestrategi er deduktiv (analyse pba. forudgående faste 

teoretiske begreber og forventninger) eller induktiv (analyse, hvor centrale begreber og sammenhænge 

hverken er teoretisk eller empirisk velbeskrevne på forhånd). (Jakobsen & Harrits, s. 174) 

På den ene sider bruger jeg en stærk teori (Moores værditeori er særdeles stærk - den er udviklet af Moore 

tilbage i 1990'erne, og lever fortsat i bedste velgående). Jeg anvender bøgerne Creating Public Value af 

Moore (1995), Public Value Theory & Practice af Benington & Moore (2011), Recognizing Public Value af 

Moore (2013), samt artiklen Managing for Value: Organizational Strategy in for-profit, Nonprofit, and 

Governmental Organizations af Moore (2000). 

Herudover anvender jeg styringsteori, og bogen Offentlig styring af Hanne Foss Hansen m.fl. fra 2014. En 

bog som samler op på de mange forskellige styringsretninger og teorier der findes. 

Mit teorivalg indikerer således, at min analysestrategi er deduktiv (Jakobsen &  Harrit, s. 175). 

På den anden side beskæftiger jeg mig med inddragelse af frivillige på beskæftigelsesområdet, som er et 

ubeskrevet emne i lærebøger på MPG mv. Faglitteratur om inddragelse, styring og ledelse af frivillige 

handler typisk om inddragelse af frivillige på de mere bløde velfærdsområder (plejeområdet og 

sundhedsområdet især, men også børne- og skoleområdet), eller om at lede en frivillig organisation som fx 

Røde Kors el.lign. Jeg har ikke kunne finde litteratur, der handler om at inddrage frivillige i 

beskæftigelsesindsatsen, som er et hårdt politikområde, med restriktiv lovgivning og regler, der bl.a. 

omfatter lovpligtige samtaler, krav om aktivering (fx nytteindsats), og sanktioner, hvis ikke man deltager 

aktivt i de forløb der tilbydes. 

Dette indikerer en mere induktiv strategi, hvor de overordnede centrale begreber måske er teoretisk 

velbeskrevne på forhånd, men ikke empirisk velbeskrevne (Jakobsen & Harrits, s. 174). Der er ikke teori 

eller faglig litteratur, som beskæftiger sig specifikt med inddragelse af frivillige på beskæftigelsesområdet. 

Dette giver min afhandling en snert af noget "Grounded-Theory", som altså er baseret på en mere induktiv 

analysestrategi. Når jeg siger en snert, er det fordi jeg ikke, gennem indsamlingen og analysen af mine 

kvalitative data, genererer en ny teori, der er funderet (grounded) i empirien (Jakobsen & Harrits, s. 175). 

Men jeg forsøger at anvende Moores værditeori samt styringsteorien på en måde, så begreber og 

sammenhænge i teorien tilpasses den virkelighed som inddragelsen af frivillige i beskæftigelsesindsatsen 

udgør. 

Min ambition er at levere et stykke god samfundsforskning (ud fra det niveau jeg nu befinder mig på), som 

med Bent Flyvbjergs ord er kendetegnet ved at være problemorienteret og ikke metodeorienteret. Og jeg 
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er problemorienteret, i den forstand, at jeg bruger de metoder, der i forhold til den givne problematik 

bedst kan besvare mine forskningsspørgsmål (Flyvbjerg, s. 486).  

I forhold til kohærens er det ligeledes min ambition, at etablere en god sammenhæng mellem min 

undersøgelses delelementer (problemformulering, litteratur, metode, teori, analyse og konklusion). 

(Justesen & Mik-Meyer, s. 38). Jeg har tilstræbt en klar rød tråd ned gennem afhandlingen, hvor 

problemformuleringen og dens underspøgsmål direkte definerer metode, empiri og teorivalg. Og 

selvfølgelig skal der være et bagudrettet forskningssigte i min afhandling, hvor jeg undersøger hvad vi har 

gjort. Men samtidig skal min afhandling også kunne pege fremad - mine undersøgelsesresultater skal 

bruges til at videreudvikle vores frivilligindsats i Jobcenter Kalundborg.  

Endelig vil jeg nævne, hvad jeg har gjort for at sikre en distance til det jeg undersøger og til min egen rolle, 

når nu jeg gennemfører en undersøgelse af en indsats i min egen organisation.  

For det første har jeg forsøgt, at være meget bevidst om at udfordre min egen forforståelse. Jeg har ikke på 

noget tidspunkt tænkt, at jeg skulle forsvare den måde vores frivilligindsats er organiseret på. Tværtimod 

har jeg været meget bevidst om, at hvis analysen skal bidrage til en mere effektiv organisering 

fremadrettet, så skal jeg være helt åben - og kritisk - i min analyse.  

For det andet har jeg forsøgt at anvende relevant teori og data/empiri, som kan hjælpe til at vise, hvad vi 

gør i vores frivilligindsats. Teorien bidrager til at skabe en distance til det jeg undersøger. Jeg anvender et 

andet - teoretisk - blik på vores indsats, som gerne skulle bidrage til at skabe en distance. 

For det tredje har jeg haft tre personer til at give mig sparring på min afhandling undervejs, og alle tre har 

bidraget til at sikre, at jeg behandler det jeg undersøger med en passende distance: 

 Min vejleder Morten Knudsen, som har givet særdeles grundig og konstruktiv feedback - især på 

dette teori- og metodeafsnit, samt de tre analyseafsnit. Morten var desuden underviser på det 

samfundsvidenskabelige metodemodul, som jeg brugte til at få lavet en synopsis til min afhandling, 

og hvor den overordnede struktur på afhandlingen kom på plads. 

 Sparringspartner i min organisation (Ry & Repstad, s. 30), chefkonsulent Jannie Buch, som er 

kommet med nyttige input og kritiske bemærkninger i forhold til min analyse. Hendes baggrund er 

en mangeårig ansættelse i jobcentret, universitetsuddannelse med specialeskrivning ift. 

organisatoriske omstillingsprocesser i den offentlige sektor og casestudiet som metode, og så er 

hun pt. selv i gang med en masteruddannelse på CBS. 

 Min tidligere chef Merete Bingen-Jakobsen, som har en mangeårig erfaring fra 

beskæftigelsessystemet – senest som vicedirektør i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 

Merete trækker på 23 års ledererfaring fra alle niveauer - departements-, styrelses- og regionalt 

niveau/lokalt niveau. Merete har været mine kritiske øjne udefra - men altså med et indgående 

kendskab til beskæftigelsesindsatsen. 
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Værditeori som teoretisk ramme 
Jeg anvender Moores værditeori som overordnet analyseramme i forhold til inddragelsen af frivillige. Og 

ser man på Moore, så er skabelsen af værdi helt centralt i Moores analyseapparat. Og i sin teori 

beskæftiger Moore sig med spørgsmål som: Hvad er det for en værdi organisationen skal skabe? Hvad er 

det for et formål organisationen forfølger? Og hvad er organisationens eksistensberettigelse?  

Som analyseramme har Moore udviklet 'Den strategiske trekant for offentlig værdi' (Moore (1995), s. 22-23 

og s. 70-76, Moore (2000), s. 197, Benington & Moore, s. 4-5). Den strategiske trekant er et analyseværktøj, 

som skal knytte tre særskilte - men indbyrdes afhængige - processer sammen. Processer som er nødvendige 

i forhold til at skabe offentlig værdi. De tre processer er: 

 Definitionen af offentlig værdi - tydeliggørelse og specificering af strategiske mål og outcome i 

forhold til offentlig værdi 

 Etableringen af den legitimitet og støtte, som skal til at nå de strategiske mål og det ønskede 

outcome 

 Etableringen af operationel kapacitet - mobiliseringen af de ressourcer der skal til at nå de 

strategiske mål og det ønskede outcome 

 

Moores strategiske trekant bruges altså til en analyse af hvordan værdi skabes gennem etableringen af 

legitimitet og støtte, samt gennem etableringen af operationel kapacitet. 

Figur 3: Den strategiske trekant for offentlig værdi 

 
 
Kilde: Moore (2000), s. 197. 

Inden jeg beskriver Moores værditeori nærmere vil jeg først indledningsvist operationalisere de begreber 

Moore anvender, og som jeg skal arbejde med. Dette gør jeg for at sikre, at der er en bro mellem de 

teoretiske begreber og min analyse. De centrale teoretiske begreber i Moores analyseapparat er: 

Legitimitet og støtte. Ved legitimitet og støtte forstår jeg opbakning og støtte til frivillighed, herunder også 

et ønske og krav om frivillighed. Konkret er mit fokus på jobcentrets politiske ledelse og deres ønske om 

inddragelse af frivillige på beskæftigelsesområdet. I min analyse vil mit fokus være på, hvordan jeg 

genkender legitimitet og støtte empirisk, og her ser jeg på de centrale dokumenter, som har ført til 

beslutningen om inddragelsen af frivillige på beskæftigelsesområdet. 
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Operationel kapacitet. Ved operationel kapacitet forstår jeg ressourcer til opgaveløsningen. Eller mere 

konkret - hænder til opgaveløsningen. Konkret er mit fokus på, om frivillige kan udgøre en ressource, der 

kan være et supplement i forhold til jobcentrets opgaveløsning. Når jeg empirisk leder efter operationel 

kapacitet i min analyse, så gør jeg det med de styringsteoretiske briller på, ved at se på styringens 

betydning for, i hvilket omfang de frivillige rollemodeller har været et supplement til jobcentrets 

opgaveløsning (har de frivillige rollemodeller bidraget til at skabe værdi?). 

Værdi. Ved værdi forstår jeg den effekt der skabes gennem en indsats (allerede defineret ved forklaringen 

til min problemformulering). Konkret er mit fokus på, om indsatsen fra de frivillige rollemodeller har haft en 

effekt for vores ledige borgere. I forhold til at genkende værdi empirisk, så vælger jeg to indfaldsvinkler: For 

det første ser jeg på hvad vi kan måle ift. effekten af vores arbejdsmarkedspolitiske strategi - her foretager 

vi løbende opfølgning på resultaterne af indsatserne. Og for det andet ser jeg på hvad mine 

interviewpersoner rent faktisk siger - og hvis den enkelte borger siger, at det er den frivillige rollemodel, der 

har hjulpet vedkommende i job, så tager jeg det for gode varer. 

Tilbage til Moore. Mit første møde med Moore var artiklen Managing for Value: Organizational Strategy in 

for-profit, Nonprofit, and Governmental Organizations fra 2000. Og det var her jeg blev klar over, at Moore 

havde et anvendeligt teori- og analyseapparat i forhold til se på frivilliginddragelse. I artiklen redegør 

Moore for sin strategiske trekant, herunder hvordan organisationen etablerer den operationelle kapacitet, 

som skal sikre, at organisationen kan skabe værdi. Og her har Moore en helt central pointe: Nogle gange 

ligger den operationelle kapacitet uden for organisationen. Og her må organisationen etablere 

partnerskaber for at opnå de ønskede resultater (Moore (2000), s. 198). En pointe som flugter min 

problemstilling: Vi skal levere mere for mindre - og her kan frivillige være en del af løsningen. 

Moore skrev bogen Creating Public Value tilbage i 1995 - en bog der har fået status af at være en klassiker i 

forhold til værditeori. Her introducerede Moore bl.a. sin strategiske trekant med ord, men uden at tegne 

trekants-modellen for sine læsere. Tilbage i 1995 var Moores ærinde primært at skabe en meget 

handlingsorienteret forståelsesramme, som skulle hjælpe offentlige ledere til at forstå de strategiske 

udfordringer og komplekse valg de stod over for (Benington & Moore, s. 1). I dag er Moores analyseapparat 

videreudviklet til et omfattende teori- og analyseapparat, som både har en teoretisk og praktisk dimension 

(Benington & Moore, s. 1). 

Allerede tilbage i 1990'erne havde Moore fokus på det der senere er blevet kendt som udefra-ind 

perspektivet, nemlig hvordan man kan samskabe med borgerne, og hvor der også anlægges et 

borgerperspektiv på samarbejdet (Benington & Moore, s. 1-2). 

Senere er Moores teori- og analyseapparat bl.a. blevet udvidet med en forståelse for, at offentlig værdi i 

nogle tilfælde skal skabes på områder, hvor det er 'Wicked Problems' man arbejder med (Benington & 

Moore, s. 13). Og her pointerer Moore selv, at den klassiske New Public management tilgang fra 1990'erne 

ikke længere er tilstrækkelig som forståelsesramme - her skal NPM suppleres med samskabelse med 

omverdenen (Benington & Moore, s. 13-15). Og konkret peger Moore bl.a. på behovet for at analysere og 

forstå de forbindelser og indbyrdes afhængigheder der er mellem fx Det offentlige og frivilligverdenen, og 

de muligheder for samskabelse der er mellem producenterne af offentlig service og de borgere der 

modtager den offentlige service (Benington & Moore, s. 15). 
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Set i lyset af ovenstående har jeg vurderet, at Moores teori- og analyseapparat er særdeles velegnet i 

forhold til besvarelsen af min problemformulering. Fx introducerer Moore i bogen Recognizing Public Value 

arbejdet med en 'Public Value Account', samt et meget operationelt fokus på de processer, som er med til 

at skabe offentlig værdi. Om Moore er ved at have sluttet cirklen, og nu vender tilbage til sit meget 

praktiske og operationelle udgangspunkt fra 1990'erne vil jeg ikke gætte på. Jeg vil til gengæld bruge 

logikken fra denne meget operationelt orienterede version af Moores teori- og analyseapparat i min 

afhandling. Konkret introducerer Moore den offentlige værdi kæde, som er en beskrivelse af de processer 

(og det produktionsapparat) der bidrager til at skabe offentlig værdi (Moore, 2013, s. 120). 

Figur 4: Den offentlige værdikæde 

 

 

Kilde: Moore, Recognizing Public Value, s. 120. 

I forlængelse af introduktionen af værdikæden lægger Moore værdikæden ned over den strategiske 

trekant. Formålet med denne øvelse er at etablere et analyseapparat, som har fokus på processerne i 

forhold til etableringen af offentlig værdi. 

Figur 5: Den offentlige værdikæde placeret hen over den strategiske trekant  

 

 
 
Kilde: Moore, Recognizing Public Value, s. 121. 

På denne måde etableres et analyseapparat, hvor fokus er på processerne mellem de tre elementer i den 

strategiske trekant. Hvordan påvirker støtten udefra den operationelle kapacitet? Hvilken indflydelse har 

den operationelle kapacitet på den værdi der skabes? Og hvilken betydning har outcome og effekt for den 

støtte og opbakning der gives? (Fokus i min analyse er alene på de to første spørgsmål - jeg ser ikke på 

hvilken betydning outcome har for den støtte og opbakning der gives). 
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Styringsteori som supplerende teori 
Jeg anvender styringsteori som supplerende teori i forhold til inddragelsen af frivillige. Konkret anvender 

jeg styringsteori, når jeg ser på frivillige som en operationel kapacitet. Styringsteorien anvendes i 

analyseafsnit 2. 

Jeg vil her give en kort introduktion til styringsteori, med afsæt i bogen 'Offentlig styring' (2014) redigeret af 

Caroline Howard, Hanne Foss Hansen & Mads Bøge Kristiansen. Konkret vil jeg introducere tre 

styringsperspektiver fra bogen: 1) Det instrumentelle perspektiv, 2), Kulturperspektivet, og 3) 

Kaosperspektivet. Det betyder, at jeg fravælger det interessebaserede perspektiv (Styringsforståelsen i 

dette perspektiv kan have lighedspunkter med det instrumentelle perspektiv) og symbolperspektivet, som 

også præsenteres i bogen. 

Med de tre valgte perspektiver har jeg dækket et bredt styringsspektrum, med det instrumentelle 

perspektiv (rationelt perspektiv på styring) og kaosperspektivet, som de to yderpoler, og med 

kulturperspektivet, som et alternativt perspektiv et sted midt imellem.  

Med afsæt i min dokumentanalyse og mine interviews vil jeg så analysere, i hvilket omfang de tre 

styringsperspektiver er gældende i forhold til styringen af de frivillige rollemodeller. 

I det instrumentelle perspektiv anlægges der et mekanisk syn på organisationer. Det mekaniske syn 

kommer til udtryk ved, at organisationen betragtes som et instrument til at opnå nogle fastsatte mål. 

Organisationen fungerer som en maskine, og de ansatte i organisationen opfattes som dele i denne 

maskine, der kan styres og organiseres (Offentlig styring, s. 110). 

Styringsforståelsen i dette perspektiv er, at styring udgår fra jobcentrets ledelse, og styring foregår gennem 

design af struktur og processer. Perspektivet er kendetegnet ved en styringsoptimisme (Offentlig styring, s. 

127). 

I kulturperspektivet er fokus på de uformelle aspekter af organisationen, dvs. de holdninger, normer og 

værdier, der skaber rammerne for handling og meningstilskrivning. Individerne handler på baggrund af "det 

passendes logik": Individer handler efter hvad de anser for at være passende i en given situation. De 

orienterer sig mod traditioner og normer, fremfor at foretage en rationel cost-benefit analyse (Offentlig 

styring, s. 133). 

Styringsforståelsen i dette perspektiv er, at kulturen er styrende og bidrager til at sikre intern koordination 

samt tilpasning til udfordringer i omgivelserne. Perspektivet er kendetegnet ved en styringspessimisme - 

styring af kultur er ikke en nem eller hurtig proces (Offentlig styring, s. 154). 

I kaosperspektivet betragtes organisationer som løst koblede systemer, med uklare og skiftende 

målsætninger. Konteksten er kaos, og i denne kontekst kan "meningsfuldt fjolleri" være et bud på 

meningsfuld styring, som gør det muligt at eksperimentere og dermed skabe læring (Offentlig styring, s. 

146 og s. 149). 

Styringsforståelsen i dette perspektiv er, at styring er præget af, at styringsløsninger og -problemer flyder 

rundt, og kobles, når opmærksomhed og ressourcer muliggør det. Perspektivet er kendetegnet ved 

styringspessimisme (Offentlig styring, s. 154). 
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I det følgende vil jeg i mine 3 analyseafsnit undersøge: 

1. Hvordan jobcentret har fået legitimitet og støtte i forhold til inddragelse af frivillige 
(problemformuleringens underspørgsmål 1) 

2. Hvilken betydning jobcentrets styring af de frivillige har haft for at de frivillige har kunnet udgøre en 
operationel kapacitet i jobcentret (underspørgsmål 2), og 

3. Hvilke faktorer der har betydning for det gode match mellem borger og frivillig, som sikrer 
skabelsen af værdi (underspørgsmål 3) 

 

I forlængelse af mine tre analyseafsnit vil jeg have et perspektiveringsafsnit, hvor jeg forsøger at svare på 

problemformuleringens underspørgsmål 4: Kan jobcentrets inddragelse af frivillige tilrettelægges 

anderledes end i dag mhp. at sikre en øget værdiskabelse?  

Afhandlingen afsluttes med at konklusionsafsnit, hvor jeg svare på min problemformulerings overordnede 

spørgsmål: Hvilken værdi har inddragelsen af frivillige tilført beskæftigelsesindsatsen i Kalundborg 

Kommune? 
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Analyseafsnit 1: Legitimitet og støtte 
Det første element i Moores strategiske trekant legitimitet og støtte har fokus på opbakningen til 

organisationen. Har organisationen støtte fra omverdenen? Herunder de interessenter der har betydning 

for organisationens handlemuligheder og i sidste ende overlevelse, herunder vælgere, politikere, 

interesseorganisationer, medier mv.? 

I dette analyseafsnit er fokus på problemformuleringens underspørgsmål 1: "Hvordan har jobcentret fået 

legitimitet og støtte i forhold til inddragelse af frivillige?" 

 

 

 

Dokumentanalyse 
Dette afsnit vil være baseret på en analyse af følgende dokumenter: 

 Arbejdsmarkedspolitisk strategi for Kalundborg Kommune (2014) 

 Budgetaftale for budget 2016-2019 (september 2015), herunder 

- Kommissorium for budgetprojektet 'Gode konjunkturer - flere i selvforsørgelse' (påbegyndt 

2014 og afsluttet 2015) 

- Budgetnotat til budget projektet 'Gode konjunkturer - flere i selvforsørgelse' (august 2015) 

Analysen skal først og fremmest vise hvordan jobcentret har fået legitimitet og støtte i forhold til 

inddragelse af frivillige. Analysen skal samtidig vise, i hvilket omfang inddragelsen af frivillige er en del af 

kommunens styringsset-up omkring jobcentret. Er der fx opstillet mål for hvad de frivillige skal bidrage 

med, herunder også økonomiske mål for hvilken effekt inddragelsen af frivillige skal have?  

Arbejdsmarkedspolitisk strategi for Kalundborg Kommune 

Den arbejdsmarkedspolitiske strategi er vedtaget af kommunalbestyrelsen i efteråret 2014, efter en proces 

på et år med temadrøftelser i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget, samt en stort afsluttende 

konference med aktører udefra (a-kasser, virksomheder, uddannelsesinstitutioner m.fl.). 
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Arbejdsmarkedspolitisk strategi angiver de mål jobcentret skal arbejde hen mod, og den angiver vejene 

derhen. Der er to hovedhjørnestene i strategien: 1) De unge skal i uddannelse og job, og 2) Virksomhederne 

skal kunne få nødvendig og kvalificeret arbejdskraft så de kan ekspandere.  

Af den arbejdsmarkedspolitiske strategi fremgår det, at der skal satses massivt på at flere unge starter på 

og gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse. Og det skal bl.a. ske gennem brug af frivillige 

(mentorer og rollemodeller), som inddrages med det formål at understøtte/kvalificere unges job- og 

uddannelsesvalg. 

Med den arbejdsmarkedspolitiske strategi træffes der reelt beslutning om etableringen af et korps af 

frivillige rollemodeller, og konsulentfirmaet Marselisborg (som har erfaring med etablering af samarbejde 

med frivillige) købes i 2014 til at hjælpe med etableringen.  Det indebærer bl.a. annoncering og rekruttering 

af frivillige, samt afholdelse af opstartsmøde. Herefter overdrages driften af korpset af frivillige 

rollemodeller til jobcentret. 

Målet med etableringen af et korps af frivillige rollemodeller er på dette tidspunkt meget løst - de frivillige 

skal 'understøtte/kvalificere unges job- og uddannelsesvalg'. Men allerede her bliver det tydeligt, at det er 

den klassiske, instrumentelt styrede frivillighed der gives en vis legitimitet - der er et element af 

styringsoptimisme, og en tro på, at de frivillige kan inddrages som et supplement til jobcentrets 

opgaveløsning, og med henblik på at sikre en bedre effekt i indsatsen. 

Kommissorium for budgetprojektet 'Gode konjunkturer - flere i selvforsørgelse' 

Forud for budgetaftalen for budget 2016-2019 blev der i efteråret 2014 nedsat en række projektgrupper, 

som skulle bidrage med forslag til effektiviseringer i kommunen. På arbejdsmarkedsområdet blev 

projektgruppen 'Gode konjunkturer - flere i selvforsørgelse' nedsat. 

I kommissoriet for projektet står der bl.a.: "Opskalering af frivillige mentorer/rollemodeller. Tilbud om 

rollemodel/mentor til udsatte unge. Eksisterende projekt kører i samarbejde med Marselisborg, men skal 

opskaleres med henblik på effekt for flere unge." 

Her strammes der altså op i forhold til målet med de frivillige rollemodeller, og her bliver det helt tydeligt, 

at det er den instrumentelt styrede frivillighed der gives legitimitet - flere frivillige rollemodeller skal sikre 

effekt for flere unge. Men det er endnu ikke konkretiseret, hvilken konkret effekt der forventes. 

Budgetnotat til budget projektet 'Gode konjunkturer - flere i selvforsørgelse' 

Konkretiseringen i forhold til den forventede effekt af korpset af frivillige rollemodeller kommer 

efterfølgende i det mere detaljerede budgetnotat fra august 2015, hvor det fremgår, at der med en 

etableringsudgift på 300.000 kr. og en årlig driftsudgift efterfølgende på 200.000 kr. kan forventes en 

nettobesparelse (besparelsen når etablerings- og driftsudgifter er fratrukket) på 380.000 kr. i 

etableringsåret og 480.000 kr. i de efterfølgende år. 

Effekten er beregnet ud fra den businesscase der er opstillet i notatet: Det forventes, at en opskalering af 

korpset af frivillige rollemodeller vil kunne medføre, at 12 uddannelseshjælpsmodtagere går i 

job/uddannelse. Det betyder en besparelse på 682.517 kr. årligt i forsørgelsesudgifter til de unge. 

Fratrukket engangsudgift til annoncering og rekruttering på 100.000 kr. og den årlige driftsudgift på 

200.000 kr. får man den forventede nettobesparelse på 380.000kr. / 480.000 kr. 
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Her sættes der for første gang tal på den forventede effekt af korpset af frivillige rollemodeller, og de 

frivillige rollemodeller tænkes direkte ind som et element i et instrumentelt styringsset-up.   

Budgetaftale for budget 2016-2019 

I budgetaftalen for 2016 og overslagsårene træffes der politisk beslutning om, at korpset af frivillige 

rollemodeller (samt de andre initiativer i projekt 'Gode konjunkturer - flere i selvforsørgelse') skal bidrage til 

en økonomisk effektivisering.  

Med denne beslutning indgår korpset af frivillige rollemodeller på lige fod med de andre elementer i 

budgettet, som er politikernes primære styringsværktøj i forhold til indsatsen i jobcentret. Korpset af 

frivillige rollemodeller er med andre ord blevet en del af det styringsset-up der er for jobcentret. 

*** 

I forhold til spørgsmålet om hvordan jobcentret har fået legitimitet og støtte i forhold til inddragelse af 

frivillige, så fremgår det af afsnittet her, at legitimiteten og støtten er etableret gennem den politiske 

beslutning om først at etablere et korps af frivillige rollemodeller (Arbejdsmarkedspolitisk strategi), og 

dernæst den politiske beslutning om at knytte konkrete økonomiske mål til korpset (budgetaftalen for 

2016-2019). 

Dokumentanalysen viser, at det er den klassiske, instrumentelt styrede frivillighed, der gives legitimitet. De 

frivillige rollemodeller er tænkt ind som et element i et overordnet instrumentelt styringsset-up, og 

rollemodellerne skal bidrage til at skabe en øget effekt. 

Dokumentanalysen er central i forhold til at synliggøre de politiske beslutninger der er truffet i forhold til 

korpset af frivillige rollemodeller. Andre dokumenter kunne også være inddraget, fx projektbeskrivelsen i 

forhold til samarbejdet med Marselisborg, der beskriver hvordan de frivillige skal rekrutteres og matches 

med vores ledige borgere.  

Men som jeg nævnte tidligere i mit metodeafsnit, så har jeg valgt en konstruktivistisk dokumentanalyse, 

hvor jeg inddrager eksemplariske tekster, som illustrerer en særlig pointe - i dette tilfælde den pointe, at 

jobcentrets korps af frivillige rollemodeller er en integreret del af et stramt styringsset-up omkring 

jobcentret. Og der er knyttet klare økonomiske effektforventninger til korpsets indsats. 
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Analyseafsnit 2: Operationel kapacitet 
Det andet element i Moores strategiske trekant operationel kapacitet har fokus på organisationens 

produktionsapparat - hvad er det for nogle ressourcer, kompetencer, planer mv. som organisationen er i 

besiddelse af? Og kan de skabe den værdi der efterspørges af omgivelserne (politikere, borgere, 

interesseorganisationer m.fl.)?  

Fokus er ikke på hele organisationen (jobcentret), men mere snævert på problemformuleringens 

underspørgsmål 2: "Hvilken betydning har jobcentrets styring af de frivillige haft for at de frivillige har 

kunnet udgøre en operationel kapacitet i jobcentret?" 

 

 

 

Jeg vil i dette afsnit analysere de interviews jeg har gennemført. Og udover Moores værditeori, vil jeg 

inddrage styringsteori. 

Analysen i dette afsnit skal vise, hvordan jobcentret har styret de frivillige, for ad den vej at vurdere, i 

hvilket omfang jobcentrets styring (eller mangel på styring) har haft betydning for, om jobcentrets korps af 

frivillige rollemodeller har kunnet udgøre en operationel kapacitet, der har kunne understøtte jobcentrets 

opgaveløsning. 

Jeg anvender som sagt Moores værditeori snævert i forhold til inddragelsen af frivillige, og fokuserer på de 

frivillige som en operationel kapacitet. En central pointe i Moores introduktion af hans værdikæde er, at 

det er i denne værdikæde, at mulighederne for en øget produktivitet ligger (Moore, 2013, s. 122). 

Denne pointe om øget produktivitet er baggrunden for, at jobcentret har etableret et korps af frivillige 

rollemodeller. De frivillige skal understøtte jobcentrets opgaveløsning og målsætninger, ved at udgøre et 

supplement til den allerede eksisterende operationelle kapacitet. De frivillige kan potentielt noget vi ikke 

kan, og kan dette potentiale udløses vil det give et bedre outcome. Men det kræver, at de frivillige bliver 

inddraget på en måde, så de rent faktisk bidrager med andet og mere. Og her bliver den måde jobcentret 

styrer de frivillige på helt centralt. For meget styring vil formentlig jage de frivillige væk, mens der ved 

fravær af styring kan være en risiko for, at de frivillige ikke understøtter jobcentrets opgaveløsning (og 

derved de facto ophører med at være frivillige for jobcentret). 
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Anders La Cour har indkredset dette styringsdilemma meget præcist (Anders La Cour, 2014, s. 81): 

"Hvis organisationen således undlod at ringe til de deltagende personer eller helt stoppede med at 

arrangere sociale arrangementer, ville de deltagende ikke længere være frivillige, men blot private 

personer, og omsorgen ville ikke længere være til at skelne fra almindelig, privat omsorg mellem venner og 

familie. (…) Organisationen er med andre ord nødvendig for frivilligheden, men hvordan denne 

nødvendighed finder sin aktuelle form, er det alene op til den frivillige og den anden at afgøre. Når først 

frivilligheden bliver sat i værk, træder organisationens beslutninger automatisk i baggrunden, fordi 

beslutningens logik nu erstattes af en anden nemlig frivillighedens." 

Mit styringsfokus synes altså ganske relevant. Og spørgsmålet er, om man, via en analyse med inddragelse 

af styringsteori, kan synliggøre, hvordan frivillige har været inddraget og styret i forhold til 

beskæftigelsesindsatsen i Kalundborg. 

Det instrumentelle styringsperspektiv 
Min dokumentanalyse viste, at det er den instrumentelt styrede frivillighed der er givet legitimitet. Og i 

forbindelse med arbejdet med min afhandling her, har jeg haft et møde med ledelsen (en teamleder og to 

driftskoordinatorer) af det team i jobcentret, som har ansvaret for vores korps af frivillige rollemodeller. Og 

hos dem er der også en oplevelse af, at der er en vis styring af de frivillige rollemodeller, som bidrager til at 

sikre den forventede effekt. 

Konkret styrer vi ved selve visiteringen og matchet. Jobcentret foretager en indledende screening af de 

personer der ønsker at være frivillige (er de motiverede og vil de understøtte jobcentrets opgaveløsning?), 

og ved selve matchet mellem rollemodel og borger forsøger jobcentret at få et match, hvor rollemodellen 

vil kunne sikre en effekt i arbejdet med borgeren.  

Herudover styrer jobcentret gennem den løbende dialog med rollemodellerne.  Konkret afholdes der årligt 

3-4 fællesmøder med rollemodellerne, hvor den overordnede indsats drøftes, og hvor rollemodellerne får 

information og oplæg fra jobcentret, som kan styrke dem i deres daglige arbejde med borgerne. 

Når jeg læser mine interviews igennem, er der imidlertid intet der tyder på, at vores frivillige rollemodeller 

oplever at være styrede. Og slet ikke instrumentelt styrede. Tværtimod. Som rollemodellerne ser det, er 

styringen begrænset til de 3-4 årlige fællesmøder, hvor det langt fra er alle frivillige der deltager. Så i 

praksis oplever de frivillige ikke, at de bliver styret af jobcentret. Dette kommer klarest til udtryk hos 

Rollemodel 1 allerede i starten af interviewet, hvor jeg slet ikke er begyndt at spørge til styring endnu. 

Rollemodel 1 har været frivillig i 2½ år, og på spørgsmålet om hvordan han har oplevet, at hans indsats er 

blevet modtaget af os som arbejdsgivere, svarer han "Øh?" og uddyber ved at forklare, at han ikke har hørt 

noget fra jobcentret om hans borger i de 2½ år han har været frivillig for den pågældende borger, og at det 

gør det svært at understøtte jobcentrets opgaveløsning: 

Mand:  

Altså.. og på den måde er det jo også lidt.. ja, det ved jeg ikke. Det er jo lidt svært at vide, hvor man skal føre folk hen, når nu man 

ikke har en eller anden samtale. 
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Det skal dog nævnes, at Rollemodel 1 også har oplevet styring fra jobcentret i forbindelse med selve 

matchet med sin borger. Konkret fik Rollemodel 1 at vide, at borgerne skulle hjælpes i forhold til at komme 

i praktik. Men denne styring overskygges fuldstændig af oplevelsen af fraværet af styring efterfølgende. 

især én episode fylder, og Rollemodel 1 nævner denne episode tre forskellige steder i interviewet 

(nedenfor gengives den ene). Lad os kalde den "VUC-episoden": 

Mand:  

Fordi han startede jo med, at han bare skulle finde en praktikplads, og så uden at jeg sådan lige havde fået noget at vide, jamen, så 

skulle han lige pludselig på VUC, og så blev han selv lidt forvirret, fordi han ville sådan set gerne over på gymnasiet.. og nu er han 

så i noget praktikjobnoget ude på Novo. Altså jeg synes lidt, at han sådan bliver kastet frem og tilbage i systemet.   

 

Oplevelsen af ikke at være styret deles af alle de frivillige jeg har interviewet. Rollemodel 2 og 3 oplever på 

samme måde som rollemodel 1, at der ikke er en kommunikation med jobcentret. Og Rollemodel 4 

udtrykker sin oplevelse af manglen på styring mest tydeligt og kontant. I starten af interviewet taler han 

om, at styringen sejler, og senere uddyber han, da han bliver spurgt direkte til styring: 

Mand:  

… men når jeg så har sagt det, så vil jeg også sige, at jeg mener slet ikke, at det kan fungere uden styring. Fordi altså sådan som det 

foregår lige for tiden, det er.. autonomt. Og efter laissez faire-princippet. Altså nåh, for helvede, fungerer det.. altså.. og det er en 

overraskelse hver gang, det går godt. Og det synes jeg ikke.. det er der ingen, der kan være tjent med simpelthen… 

 

Helt overordnet - og konkret udtrykt gennem den arbejdsmarkedspolitiske strategi og Budget 2016-2019 - 

er der altså en instrumentel styringsforståelse i forhold til inddragelsen af frivillige. Men i det daglige 

oplever de frivillige rollemodeller et betydeligt fravær af styring.  

I samtalen med mine ansvarlige ledere pegede de på, at tid og ressourcer gør styring svært for jobcentret i 

det daglige, og der er derfor en begrænset løbende instrumentel styring. Men sammenfattende kan man 

sige, at der er et ønske om at styre, samtidig med, at der er en oplevelse af, at de frivillige gerne vil styres 

eller guides i forhold til opgaveløsningen og hvad det vil sige at være frivillig. 

Kaosperspektivet 
I den anden ende af styringsspektret har vi kaosperspektivet.  Oplevelsen hos vores rollemodeller er, at 

styringen i det daglige er kendetegnet ved fravær af styring. Dette kunne sidestilles med kaosperspektivet. 

Og jobcentrets ledelse af frivilligindsatsen peger selv på, at pga. ressourceknaphed, så bliver styringen 

tilfældig eller helt fraværende i det daglige, og begrænses derfor til de kvartalsvise fællesmøder (hvor 

mange af de frivillige ikke deltager).  

Fravalg af instrumentel styring er ikke nødvendigvis et udtryk for, at der ikke sker en styring af de frivillige. 

Styringen sker bare på en anden måde. Kaosperspektivet indeholder en helt central pointe i forhold til 

styring af frivillige: Der er plads til leg og fjolleri og plads til at eksperimentere. Og det kan være her, at de 

frivillige får lov til at være innovative, og bringe nye idéer og metoder ind i beskæftigelsesindsatsen. 

Et godt eksempel på det er rollemodel 3, som - via sin kone der er lærer - lader sin syriske flygtningefamilie 

tegne tegninger, og bruger tegningerne som pejlemærke på hvor han er henne i arbejdet med sin familie: 
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Mand:  

Ja, Husam-familien, der har været meget.. Husam-familien har været rigtig spændende. Da de kom her.. den første tid de kom her, 

vi havde været ude, vi har været på Røsnæs, zoologisk have osv., den første tid de kom her, Karen er jo skolelærer, og arbejder 

også med børn, der har problemer, så jeg satte dem til at tegne, fordi det er tit, man får nogle sandheder at vide der. Og da de 

kom her først, der tegnede de faktisk bombefly, der smed bomber. Det var deres første tegninger. De tegnede bombefly og de var 

sengevædere alle sammen, og pigerne var meget glade for at se os og kom her, og forrige gang de var her, der tegnede de sole og 

engle...  

 

Og senere i interviewet bliver hans alternative tilgang med tegningerne tydelig, da han forklarer, at han 

langsomt har sluppet familien, i takt med, at han har oplevet en progression, bl.a. udtrykt ved at de 

startede med at tegne bombefly og nu tegner sole og engle: 

Mand:  

Nu ser jeg dem så at sige ikke mere. De klarer sig selv, de er i gang, de passer arbejde, når jeg ringer til Husam, så siger han hej, 

Bjørn, og det går godt og så siger jeg, det er bare det, jeg vil vide, du ved.. han ved.. han har rigeligt at se til med sin familie og sine 

fire piger, som nu går i folke.. altså er blevet flyttet fra indslusningsklasser til de lokale skoler osv. 

 

Sammenfattende kan man sige, at fraværet af et fungerende styringsset-up i det daglige i sig selv bliver et 

udtryk for en styringstilgang, nemlig kaostilgangen. Og kaosperspektivet tilbyder en metodefrihed i 

opgaveløsningen hos de frivillige, som kan producere ovenstående type eksempel på en alternativ tilgang. 

Og et eksempel på, at de frivillige bidrager med noget andet end vi selv kan i jobcentret.  

Kulturperspektivet 
Det kulturelle styringsperspektiv placerer sig et eller andet sted mellem den instrumentelle tilgang og 

kaostilgangen. Og med hver deres forskellige udgangspunkt peger rollemodellerne på, at kulturperspektivet 

kunne være et ønskeligt styringsregime. 

Konkret peger alle rollemodellerne på, at styring gennem træning/kompetenceudvikling og socialisering (fx 

løbende kommunikation og dialog mellem jobcentret og de frivillige) kunne være ønskværdigt. 

Der er flere eksempler herpå. Rollemodel 1 efterlyser helt grundlæggende viden om hvad han skal som 

frivillig, og herunder efterlyser han en løbende dialog med jobcentret om indsatsen samt tilbud om 

kompetenceudvikling som frivillig, så han kan blive bedre til opgaven. Rollemodel 2 savner også en løbende 

kommunikation med jobcentret, som kan bidrage til at sikre, at man er på rette spor i sit arbejde med 

borgeren. Især hvis man ikke har kunnet deltage i de kvartalsvise fællesmøder. Konkret så peger hun på 

information gennem mails, selvom hun godt ved det vil kræve noget af jobcentret: 

Interviewer: 

Ja. Så noget mere kontakt i virkeligheden. 

 

Kvinde:   

Ja, mere kontakt. Selvfølgelig det er et stort arbejde, det er arbejde for dem.. 

 

Rollemodel 3 kan bedst beskrives som en meget ressourcestærk frivillig, der har brugt det meste af sit 

voksne liv på at hjælpe andre mennesker. Hans værdier passer til jobcentrets, og hans kompetencer som 

frivillig er stærke, Herudover er hans kone en del af den frivilligindsats han tilbyder, hvilket blot gør hans 
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indsats endnu stærkere. Rollemodel 3 udtrykker meget klart, at han ikke ønsker hverken mere dialog eller 

styring fra jobcentrets side. Men til trods for dette ønske om totalt fravær af styring, så erkender han, at 

der kan være et styringsbehov i forhold til andre frivillige. Og så aner man også en lille åbning i forhold til 

styring gennem kompetenceudvikling - han peger i hvert fald på, at man på metodesiden godt kan bruge 

nogle værktøjer:  

Mand:  

Det er sikkert godt for nogen, men det er det ikke for mig, fordi jeg arbejder jo skiftende.. jeg arbejder også om aftenen og sådan 

noget. Jeg skal have frie tøjler, fordi ellers så… 

 

Interviewer: 

Ja, også på metodeside, hører jeg dig lidt sige? 

 

Mand:  

Ja, det er.. man kan godt bruge nogle værktøjer, det vil man altid.. man kan altid.. man bliver aldrig for gammel til at lære.   

 

Rollemodel 4 oplever ingen udfordringer i forhold til den løbende kommunikation med jobcentret, men det 

skyldes primært, at han selv er opsøgende i forhold til jobcentrets medarbejdere. Til gengæld peger han på 

behovet for styring gennem bl.a. kompetencekrav og kompetenceudvikling. Han kommer ind på det 

allerede i starten af interviewet, og gentager det flere gange undervejs. Her første gang han nævner det: 

Mand:  

…jeg mener godt, at vi kan stille nogle kvalitative krav til de mennesker, som skal være frivillige mentorer. Forstået på den måde, 

at det skal ikke være mennesker, for hvem det er en behandlingsproces selv, at skulle hjælpe andre mennesker. 

 

…og det mener jeg, at man bør screene for simpelthen og så sige, jamen, vi udvælger nogen her, og vi ved godt, at det er frivilligt, 

men til gengæld så vil vi give jer de fornødne værktøjer, der skal til for, at I kan udføre det her arbejde for os. 

 

Pointen med at medtage kulturperspektivet er, at de frivillige på den ene side oplever ikke at være styrede, 

og på den anden side de peger de - dog med forskelligt udgangspunkt - på behovet for styring gennem 

elementer fra det kulturelle styringsperspektiv, fx løbende dialog og kompetenceudvikling. Perspektivet her 

kunne altså også være relevant at medtænke i et fremtidigt styringsdesign af vores frivillige rollemodeller.  

Et centralt spørgsmål vil i den forbindelse være, om en svag kultur kan styres i retning af en stærk kultur. I 

bogen Offentlig styring peges der på, at socialisering og træning kan bidrage til at fremme en stærk kultur, 

og skærpe opmærksomheden omkring de centrale værdier i organisationen (Offentlig styring, s. 137-138). 

Denne pointe fremhæver Anders La Cour også, når han snakker om ledelse af frivillige (Anders La Cour, s. 

89): 

"Ledelse af frivillige handler om at fremelske og understøtte en særlig form for socialitet og samtidig give 

den en bestemt retning, selvom den udvikler sig på sine egne uforudsigelige præmisser. Det er derfor en 

ledelsesform, der ikke bare retter sig mod både den frivillige og "den anden", men som fokuserer på, 

hvordan den kan stille sig i en meningsfuld relation til frivillighedens paradoksale omsorgslogik." 

Her findes altså et styringsperspektiv, som umiddelbart vurderet kunne passe ind i jobcentrets styringsset-

up omkring korpset af frivillige rollemodeller. Når jeg konstaterer det, er det fordi jeg ved anden og tredje 



 

 
 

27 

gennemlæsning af interviewsene med de frivillige blev opmærksom på dels at der fra de frivilliges side er 

stor forskel på ønsket om styring, og dels at denne forskel havde en direkte sammenhæng med de 

kompetencer som rollemodellerne har. 

To af rollemodellerne (3 & 4) har stor erfaring med at være frivillige, og har gennem et mangeårigt virke 

som frivillige oparbejdet en stærk frivilligkultur og nogle stærke kompetencer som frivillige. Ingen af de to 

ønsker styring af deres indsats som frivillige. Men de peger samtidig begge to på, at styring gennem 

elementer fra kulturperspektivet kunne være ønskeligt (det samme gælder de to andre rollemodeller). 

Kulturperspektivet kunne altså være et styringsperspektiv der vinder bred opbakning hos vores 

rollemodeller. 

Også i faglitteraturen er der bred opbakning til styringselementer fra kulturperspektivet. Ser man på hvad 

Anders La Cour siger, så peger han på, at organisationen konstant må sikre sig, at den eksisterer som en 

mulighed ved at ringe den frivillige eller borgeren op for at gøre opmærksom på sig selv. Ellers er der en 

risiko for, at organisationen mistes af syne, og at organisationens beslutninger langsomt glider helt ud som 

potentielt referencepunkt for samarbejdet mellem frivillig og borger (Anders La Cour, s. 86). 

Og senere uddyber La Cour sin pointe, med et tydeligt budskab om, at den løbende dialog handler om 

styring og ledelse af de frivillige. Ved rutinemæssigt at invitere de frivillige ind i organiserede 

sammenhænge og behandle dem som medlemmer af en organisation, gennem fællesmøder, kurser og 

årlige udflugter, løsriver organisationen den frivillige fra den frivillige logik. På den måde bliver den frivillige 

indlemmet i organisationens kontekst, og derved sikrer organisationen sig, at dens beslutninger forbliver 

potentielle at referere til (Anders La Cour, s. 88). La Cours pointe er, at ledelsen hele tiden må finde måder 

den kan snige hensynet til helheden ind, som noget frivillighedens logik kan se, den kan bruge på sine egne 

uformelle betingelser. Ledelsens beslutninger, retningslinjer og værdier må aldrig mistes af syne for den 

frivillige logik (Anders La Cour, s. 91). Og det kan ledelsen sikre ved at udvikle kurser, formulere 

programmer og arrangere møder. opgaven er, at klæde de frivillige på til at kunne tage et selvansvar på sig 

(Anders La Cour, s. 91-92). 

At det kan være en hårfin balance at lede og styre frivillige er La Cour dog ganske opmærksom på. Alene af 

den grund, at de frivillige altid vil opfatte ledelsens beslutninger som et tilbud, man kan vælge eller 

fravælge. Og så er der en energi i frivillighed som ikke skal styres, hvis den skal fastholdes. Det betyder, at 

ledelsen skal passe på, at den ikke leder frivillighedens energi i den forkerte retning, hen imod beslutninger 

om programmer, procedurer, metoder mv. (Anders La Cour, s. 103). 

Det rigtig interessante her er, at det styringsdilemma vi i jobcentret står overfor i forhold inddragelse af 

frivillige på mange måder minder om det styringsdilemma vi allerede har i dag i forhold til jobcentrets 

fagprofessionelle medarbejdere. Her kan vi heller ikke bare styre ud fra en klassisk hierarkisk/instrumentel 

styringsforståelse. 

Esbjørn Mildh peger på, at udfordringen for den klassiske styringsforståelse er, at det ikke er så enkelt at 

regulere de fagprofessionelle, da deres profession har sin egen identitet, faglige viden, oparbejdede normer 

og herigennem også et ønske om at arbejde mere autonomt med deres opgaver. Autonomien kan forstås 

som en form for faglig selvstyring, som ud fra professionens forståelse kan levere de fagligt set bedste 

ydelser til borgerne. Og de fagprofessionelle ønsker ikke at blive udsat for overdreven top-down styring og 
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kontrol i hverdagen, og de yder ofte modstand mod en øget bureaukratisering og managementstyring 

(Mildh, s. 62). 

Ifølge Mildh er der en vedvarende og indbygget konflikt mellem forvaltningens styring og de 

fagprofessionelles selvstyring. Her er der altså et styringsdilemma, som minder om styringsdilemmaet i 

forhold til frivillige. 

Når dette er interessant, er det fordi det betyder, at vi kan kigge i den kuffert med håndteringsstrategier, 

som vi allerede har stående i jobcentret. 

Mildh oplister fire håndteringsstrategier han har identificeret, men som han ikke anbefaler: 1) 

Fundamentalisme (stramt fokus på at holde budgetter og måltal, uden fokus på kvalitet), 2) Dekobling 

(mellem de forskellige hierarkiske lag og aktører i forvaltningen), 3) Hykleriet (som en måde at binde 

konfliktende krav sammen på i hverdagen), og 4) Sammenbruddet (hvor man som aktør i organisationen 

melder pas og skyder kompleksiteten fra sig, i forventning om, at andre samler op) (Mildh, s. 63). 

Senere peger Mildh så på den håndteringsstrategi han vil anbefale, nemlig balanceringsstrategien. Denne 

strategi er tænkt som en strategi, der kan imødegå de mere uhensigtsmæssige håndteringsstrategier 

oplistet ovenfor. 

Mildh bliver ikke voldsomt konkret i sin beskrivelse af balanceringsstrategien, men peger dog på, at der skal 

være mindre 'bestiller-udfører' tænkning og mere inddragelse i udviklingsprocesserne (Mildh, s. 72). Og her 

kan der drages en parallel til de styringsønsker vores rollemodeller har - de ønsker hverken en stram, 

instrumentel styring eller fraværet af styring, men til gengæld en balanceret styring, hvor der er 

metodefrihed i det daglige, men hvor styringen sker gennem inddragelse (løbende kommunikation og 

møder) og kompetenceudvikling. 

Som analysen ovenfor viser, kan kulturperspektivet tilbyde denne form for balancerede styring, og altså 

være et bud på en konkretisering af Mildhs balanceringsstrategi. 

*** 

I forhold til spørgsmålet om Hvilken betydning jobcentrets styring af de frivillige har haft for at de frivillige 

har kunnet udgøre en operationel kapacitet i jobcentret, så fremgår det af afsnittet her, at alle de frivillige 

rollemodeller oplever et fravær af styring. Der er dog forskel på, om fraværet af styring opleves som et 

problem i forhold til at kunne varetage opgaven som rollemodel. Her har rollemodellernes erfaring og 

kompetencer betydning. De mindre erfarne og mindre kompetente rollemodeller (kompetent i forhold til 

frivilligopgaven) oplever fraværet af styring som et problem, der gør det vanskeligt for dem, at løse deres 

opgave ordentligt, mens de to erfarne og mere kompetente rollemodeller har det helt fint med ikke at 

være styrede. For dem kunne en direkte og instrumentel styring med stor sandsynlighed betyde, at de ville 

stoppe som rollemodeller. 

Det bør bemærkes, at fraværet af styring giver rum til leg og fjolleri - elementer fra kaosperspektivet. En 

mulighed som én af rollemodellerne har benyttet sig af, og som har givet en alternativ tilgang til 

integrationsarbejdet med en flygtningefamilie, som har vist at have effekt. 
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Fælles for alle rollemodellerne er, at de peger på dialog og kompetenceudvikling som styringselementer 

jobcentret bør benytte sig af. Begge elementer fra det kulturelle styringsperspektiv. 

Sammenfattende kan man sige, at styringen - eller fraværet af styring - har betydning for, i hvilken omfang 

vores rollemodeller har kunnet udgøre en operationel kapacitet. Der er med stor sandsynlighed et 

uudnyttet potentiale hos vores rollemodeller - et potentiale som ville kunne udnyttes, hvis vi havde et mere 

solidt styringsset-up. 

Analysen viser samtidig, at kulturperspektivet tilbyder elementer til en styringsmodel, som ville kunne sikre 

den løbende styring i det daglige, og som ville have opbakning i faglitteraturen, hos vores frivillige og hos 

vores borgere. Mere om dette mere fremadrettede fokus i mit perspektiveringsafsnit. 
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Analyseafsnit 3: Skabelsen af værdi 
Det tredje element i Moores strategiske trekant værdi har fokus på den offentlige værdi som 

organisationen skaber - målt på outcome og effekt af organisationens produktionsapparat. 

Analysen i dette afsnit vil komme med bidrag til mit svar på min problemformulerings overordnede 

spørgsmål om hvilken værdi inddragelsen af frivillige har tilført beskæftigelsesindsatsen i Kalundborg 

Kommune. Problemformuleringens overordnede spørgsmål adresseres i min konklusion i næste afsnit. 

I dette afsnit er mit fokus på problemformuleringens underspørgsmål 3: "Hvilke faktorer har betydning for 

det gode match mellem borger og frivillig, som sikrer skabelsen af værdi?" 

 

 

 

Jeg vil også i dette afsnit analysere de interviews jeg har gennemført. Og Moore udgør fortsat den 

teoretiske ramme. 

Som jeg nævnte i mit teori- og metodeafsnit, så vil jeg - udover mine interviews - også se på selve tallene 

fra opfølgningen på vores arbejdsmarkedspolitiske strategi, i forhold til at genkende værdi empirisk. Og det 

gør jeg her indledningsvis, inden jeg så går videre til at se på, hvad mine interviewpersoner siger. 

Effekt af vores strategi 
Som omtalt i analyseafsnit 1, så har Kommunalbestyrelsen i 2014 vedtaget en arbejdsmarkedspolitisk 

strategi, der rækker frem til og med 2017. Og som en del af strategien og dens implementering indgår en 

løbende opfølgning på de enkelte delelementer i strategien og Jobcentrets resultater. 

Jeg medtager her de to elementer i opfølgningen, som har betydning for analysen her: 

1. Der skal satses massivt på, at flere unge starter på - og gennemfører en 

erhvervskompetencegivende uddannelse, og 

2. Brug af frivillige (mentorer og rollemodeller), som inddrages med det formål at 

understøtte/kvalificere unges job- og uddannelsesvalg. 
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Af den seneste opfølgning fra marts 2017 fremgår det for det første, at udviklingen i ungeledigheden er 

positiv. Antallet af offentligt forsørgede1 unge 16-29 år er faldet i 2016. Mens der i gennemsnit i 2015 var 

1.037 unge 16-29 årige på offentlig forsørgelse er tallet ultimo december nede på gennemsnitligt 870. Det 

svarer til et fald på 16 pct. i 2016. 

Tabel 3: Gennemsnitligt antal offentligt forsørgede unge 16-29 år i 2014, 2015 og 2016 
Antal unge i gennemsnit i 2014 Antal unge i gennemsnit i 2015 Antal unge i gennemsnit i 2016 

1.021 1.037 870 

Kilde: Jobcentrets arbejdsmarkedsrapport, ultimo december 2016. 

Der er tale om et markant fald i ungeledigheden i Kalundborg - og et fald der er større end 

landsgennemsnittet. Faldet skyldes ikke alene indsatsen fra vores frivillige rollemodeller. Der er andre 

forhold i spil - herunder også nogle positive konjunkturer. 

Men som jeg også fortæller vores politikere, når de spørger mig, så viser vores relativt gode udvikling, at vi 

er bedre end gennemsnittet til at understøtte de positive konjunkturer. Og her viser al erfaring og forskning 

i den aktive arbejdsmarkedspolitik, at det er sandsynligt, at vores indsats gør en positiv forskel. Og 

herunder altså også vores frivillige rollemodeller. 

Og ser man konkret på vores korps af frivillige rollemodeller, så viser den seneste opfølgning fra marts 2017 

for det andet, at det er henover den periode hvor korpset af frivillige rollemodeller blev etableret, at den 

relativt gode udvikling har vist sig. Og den forsigtige konklusion er altså, at der sandsynligvis er en 

sammenhæng. 

Men jeg går nu et spadestik dybere i forhold til rollemodellerne, og ser på den værdi vores borgere har 

oplevet. Jeg vil i min analyse her se på, hvad der betinger et godt match mellem borger og frivillig. Konkret 

vil jeg se nærmere på etableringen af en tillidsfuld relation (i nogle tilfælde oplevet som et venskab), samt 

de frivilliges kompetencer (herunder manglende kompetencer), og analysere hvilken betydning disse har 

for skabelsen af værdi. 

Venskab 
Hele venskabsspørgsmålet i forhold til frivilligindsatsen berører en kognitiv dimension, som egentlig ikke 

var tænkt som en del af min analyse. Men alle de borgere jeg har interviewet, har på et eller andet 

tidspunkt i interviewet nævnt, at der har udviklet sig et venskab mellem borgeren og rollemodellen. Og i 

alle tilfælde, har dette venskab haft stor betydning, for den effekt samarbejdet mellem borger og 

rollemodel har haft. 

Betydningen af både venskabsspørgsmålet og spørgsmålet om de frivilliges kompetencer, kommer klarest 

til udtryk hos borger 4, som først havde fået tildelt en rollemodel, som han overhovedet ikke svingede med, 

og som han derfor fyrede efter ganske få møder: 

Mand:  

Ja.  Hvis jeg nu fik sådan en gammel krage på et par og 70, så sagde jeg til Janni, hende der.. hende kan du edderrådmig godt.. det 

gider jeg simpelthen ikke.. hun har hverken mobiltelefon eller computer eller noget som helst, og hun sidder nærmest og.. 

                                                           
1
 Excl. førtidspension. 
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allerførste møde.. kikkede hun på mig og nærmest som om, at jeg var.. jeg skulle.. jeg var en ung mand, jeg skulle bare se at få styr 

på mit liv. Nåh.. ja. Sådan en gammel krage, der snart skal ned i.. altså det kunne jeg slet ikke bruge til noget det der.. 

 

Til gengæld var der et godt match med den næste rollemodel, som Borger 4 fik tildelt, og her udviklede der 

sig et venskab mellem de to. Her fortæller han bl.a. om hvordan han elsker sine samtaler med sin 

rollemodel, fordi de har de samme interesser ift. elektronik, og fordi der en god kemi mellem dem. 

Mand:  

Ja, vi klinger jo godt sammen, ud over han egentlig er en mentor. Han er jo en mentor, der er gået over og blev en ven, jo. 

  

Det interessante for analysen her er, at venskabet mellem de to har haft afgørende betydning for, at 

indsatsen fra rollemodellen har virket. Borger 4's oplevelse er, at rollemodellen har hjulpet med at komme 

videre ift. job og uddannelse, og til at komme ud af et alkoholmisbrug. Og rollemodellen har kunne hjælpe, 

fordi der har været skabt en tillidsfuld relation: 

Mand:  

Ja, altså han fortæller mig jo også.. altså Kenneth prøv nu at høre.. han er blevet.. efterhånden som man lærte mere.. så er han 

blevet sådan lidt mere.. jeg vil ikke sige hård, men så har han.. nu kan man sådan mærke, at han kommer ind og bliver lidt mere.. 

hvad skal vi sige.. nu byder han lidt mere til, det der.. skal du ikke.. nu hører du efter her, som han plejer at sige, og det er ligesom 

om, at jeg er hans egen lille søn, ikke. Hør nu efter her, siger han så, det der nede på den pub der og de der.. det er ikke venner og 

sådan noget, så der er han begyndt at gå ind og blive sådan lidt mere.. bum, hvor han i starten.. han var sådan.. men.. 

 

Senere i interviewet omtaler Borger 4 også hvordan hans rollemodel har hjulpet ham igennem det der nok 

har været hans største krise og udfordring, nemlig bruddet med hans ekskæreste, som bl.a. omfattede en 

abort og tabet af hans to stedbørn. Det er en længere passage i interviewet, som jeg udelader her. Pointen 

er, at det var et meget personligt og privat problem, og Borger 4 omtaler det selv som en periode i sit liv, 

hvor han var "nede og kysse Helvedes port".  

Venskabets betydning for frivilligindsatsen berøreres også af Anders La Cour. Konkret beskriver han, 

hvordan litteraturen om socialt arbejde forsøger at håndtere dilemmaet mellem den formelle og uformelle 

omsorg, ved at konstruere de uformelle aspekter af omsorgsarbejdet som et middel til at nå professionelle 

beskrevne målsætninger (Anders La Cour, s. 41): 

"En empatisk og holistisk forståelse af klienten bliver således beskrevet, som en forudsætning for klientens 

mægtiggørelse (empowerment) og opnåelse af den ønskede forandring. (…) Forskningen forsøger at vise, at 

det at skabe sig selv som en "ven" eller "ligevægtig" som socialarbejder, langt fra er en professionel 

umulighed, men at det tværtimod er nødvendigt, hvis omsorgen skal være konsistent med det sociale 

arbejdes værdier og generelle omsorgsteori. Flere forskere peger endvidere på, at rollen som lærer, 

pædagog og socialarbejder i stigende grad personliggøres, fordi personligheden er blevet et vigtigt redskab 

til at nå de fastsatte mål."   

Og meget tyder altså på, at jobcentrets rollemodeller helt af sig selv, har formået, at personliggøre deres 

indsats. Et andet eksempel finder man hos Borger 1: 

Mand:  
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Ja, og han.. vi laver sjov, når vi mødes nogle gange. Vi er blevet venner efter.. at vi har..  

 

Det bemærkelsesværdige her er, at borgerens rollemodel også erkender, at der har udviklet sig et venskab - 

men i hans optik er der dog tale om et professionelt venskab, bl.a. illustreret ved, at han kun ønsker at 

mødes med borgeren om søndagen. Og direkte adspurgt senere i interviewet bekræfter Rollemodel 1, at 

der er tale om et professionelt venskab. Jeg spørger egentlig ind til noget helt andet i interviewet, nemlig 

eventuelle barrierer for samarbejdet, men jeg vælger så at forfølge venskabssporet - nok mest af 

nysgerrighed, og med afsæt i min viden om, at de har kendt hinanden i 2½ år, men stadig kun mødes to 

timer om søndagen på et neutralt sted ude i byen: 

Interviewer: 

Du har i virkeligheden fastholdt en sådan meget professionel.. kontakt.  

 

Mand:  

Ja. 

 

Interviewer: 

Ja, ja, men det er jo.. har der udviklet sig et venskab også hen over de 2½ år? 

 

Mand:  

Altså vi mødes kun der om søndagen, ja. 

 

Interviewer: 

Og det er det, ja, ja.  Så det er sådan et professionelt venskab. 

 

Mand:  

Ja.  

 

Min pointe med at gengive denne passage er, at selvom der fra rollemodellens side er tale om et 

professionelt venskab, så har borgeren haft oplevelsen af, at der er tale om et helt almindeligt venskab, 

baseret på nærværets logik, fremfor det professionelles logik. Og denne gode relation har været en 

forudsætning for de resultater, som Borger 1 og Frivillig 1 har skabt sammen. 

Jeg er selv kommet til den konklusion i min analyse, at det afgørende ikke er, om der er tale om et venskab 

eller ej. Alene af den grund, at det er svært at definere hvad henholdsvis borger og frivillig ligger i begrebet 

venskab. Det afgørende er, at der etableres en tillidsfuld relation mellem borgeren og den frivillige, fordi 

denne etablering af tillid kan have afgørende betydning for skabelsen af værdi.  

Kompetencer 
Hele kompetencedimensionen - hvilke kompetencer har de frivillige? - har afgørende betydning for den 

værdi de frivillige kan skabe. Jeg har tidligere nævnt, hvordan Anders La Cour peger på, at styring af 

frivillige bl.a. kan ske gennem kompetenceudvikling. Og hertil skal så lægges den åbenlyse pointe, at hvis 

den frivillige skal kunne gøre en forskel i sin indsats overfor borgeren, så kræver det, at den frivillige har 

nogle særlige kompetencer. 
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Spørgsmålet om kompetenceudvikling er berørt i analyseafsnit 2 under kulturperspektivet, og behandles 

derfor ikke her.  

Her er mit fokus på de kompetencer de frivillige allerede har, og den betydning kompetencer (eller manglen 

på kompetencer) har for den oplevelse af værdi, som borgeren har. 

Her kommer borgerperspektivet for alvor kommer ind i min analyse. Noget der ikke var planlagt, da jeg 

satte projektet her i søen.  

Det var ved gennemlæsningen af interviewet med Borger 4, at det for alvor gik op for mig, at borgerne - og 

deres holdninger og forventninger til de frivillige - har stor betydning for skabelsen af værdi. Borger 4 

fyrede simpelthen sin første frivillige rollemodel, fordi hun ikke havde de fornødne kompetencer i forhold 

til han havde brug for. Og samme Borger 4 oplevede så til gengæld et rigtig godt match med sin næste 

frivillige rollemodel, og han angiver flere gange den frivilliges kompetencer som direkte årsag til, at der har 

været en mærkbar effekt: 

Mand:  

Ja, altså.. der er ingen tvivl om, at hans uddannelse og hans arbejdsliv har da helt klart haft betydning også.. og at han har brugt 

den erfaring på mig. Det er der ingen tvivl om. 

 

Borger 4 er altså et godt eksempel på, at der kan skabes værdi, hvis rollemodellen har de rette 

kompetencer. Det omvendte kan også være tilfældet - manglende kompetencer hos den frivillige kan 

betyde, at de mål som borgeren ønsker at arbejde hen imod, bliver svære at nå - i hvert fald hvis det skal 

ske i et samarbejde med den frivillige. Dette kommer til udtryk i interviewet med Borger 3, hvor det flere 

steder i interviewet fremgår, at hun ønsker hjælp til sin jobsøgning, men ikke kan få denne hjælp af sin 

rollemodel. Et eksempel fra interviewet: 

Kvinde:   

Hun har anbefalet mig.. du går.. måske til.. ud at se, eller du kan lave sådan noget.. Men hun har ikke hjulpet mig med praktik eller 

med arbejde. Fordi det er problemet for mig, jeg har Google.. godkendt mit bevist.. i mikrobiologi, men jeg kan ikke finde et job, 

og det er svært. Jeg venter og venter, men jeg vil arbejde, men jeg kan.. det ved jeg ikke, hvad skal jeg lave, og det er problemet.  

 

Pointen her er, at den frivilliges kompetencer har en betydning - hvis den frivillige har nogle kompetencer, 

der kan bruges i forhold til de behov borgeren har, så kan det have afgørende betydning for skabelsen af 

værdi. Og omvendt: hvis den frivillige mangler kompetencer, så skabes der ikke værdi. 

*** 

I forhold til spørgsmålet om hvilke faktorer der har betydning for det gode match og dermed skabelsen af 

værdi, så fremgår det af afsnittet her, at etableringen af en tillidsfuld relation mellem borger og rollemodel, 

samt rollemodellens kompetencer har stor betydning. 

Jeg kan ikke dokumentere, at rollemodellerne - helt overordnet - har skabt værdi i jobcentrets 

beskæftigelsesindsats. Og her taler vi om værdi som effekt, der er den definition af værdi jeg arbejder med i 

min afhandling. Det ville have krævet en særskilt undersøgelse af de borgere der har modtaget hjælp fra en 

rollemodel, holdt oppe imod en kontrolgruppe. 
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Men det er sandsynligt, at rollemodellerne - helt overordnet - har bidraget til den relativt positive udvikling 

i gruppen af unge på offentlig forsørgelse i Kalundborg. Gruppen er reduceret markant i den periode 

rollemodellerne (og de andre tiltag i den arbejdsmarkedspolitiske strategi) er implementeret. 

Herudover har jeg valgt - helt banalt - at tage dét som borgerne selv siger og oplever for gode varer. Og når 

man ser på hvad borgerne siger, så kan der skabes værdi, hvis rollemodellen har de rette kompetencer. Og 

omvendt: Manglende kompetencer hos den frivillige kan betyde, at de mål som borgeren ønsker at arbejde 

hen imod, bliver svære at nå - i hvert fald hvis det skal ske i et samarbejde med den frivillige. 

Selv har jeg fået udfordret min forforståelse i arbejdet med dette analyseafsnit. 

Det nye - set fra min stol - er den betydning som borgernes ønsker bør tillægges i forhold til matchningen 

mellem borger og rollemodel. Jeg siger ikke, at borgernes ønsker ikke har haft betydning. Men vi har nok i 

en eller anden grad haft den opfattelse i jobcentret, at man som ledig skulle være glad, hvis man fik tildelt 

en rollemodel, jf. Borger 1's begejstring over at have fået en rollemodel. Men især Borger 4's oplevelser 

viser, at det kan have afgørende betydning, at borgernes ønsker i forhold til rollemodellens profil bliver 

imødekommet. Det kan være hele forudsætningen for skabelsen af værdi.  

Sammenfattende kan man sige, at etableringen af et venskabslignende forhold, kan være et redskab, til at 

nå de fastsatte mål. Og en dygtig frivillig med de rette kompetencer, kan flytte borgeren, mens en frivillig 

uden de fornødne kompetencer, ikke skaber resultater i sin indsats. 
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Perspektivering 
I forhold til jobcentrets fremadrettede arbejde med inddragelse af frivillige, så har min analyse vist, at der 

er et misforhold mellem på den ene side den styringsoptimisme der kommer til udtryk i den 

arbejdsmarkedspolitiske strategi og budget 2017, og på den anden side den virkelighed som vores frivillige 

rollemodeller oplever. Det peger på behovet for en mere klar styringsstrategi, som også efterleves i det 

daglige. 

Min analyse viser endvidere, at der med kulturperspektivet er et uudnyttet styringspotentiale - et 

styringsperspektiv som tilmed vinder bred opbakning i faglitteraturen, hos vores rollemodeller, samt vores 

borgere. Vi kunne styre gennem kompetenceudvikling og løbende dialog - vi gør det bare ikke. 

Dette behov og potentiale peger på, at der er brug for en fremadrettet handlingsplan for hvordan vi griber 

vores frivilligindsats an. Eller vi skal - med Mildhs ord - have en håndteringsstrategi for hvordan vi styrer. Og 

her kan vi hente hjælp i de håndteringsstrategier vi allerede har at vælge mellem, når vi skal styre 

fagprofessionelle i jobcentret. Mildh anbefaler balanceringsstrategien som håndteringsstrategi overfor 

fagprofessionelle. Her peger han bl.a. på, at der skal være mindre 'bestiller-udfører' tænkning og mere 

inddragelse i udviklingsprocesserne (Mildh, s. 72). Her kan der drages en parallel til de styringsønsker vores 

rollemodeller har - de ønsker hverken en stram, instrumentel styring eller fraværet af styring, men til 

gengæld en balanceret styring, hvor der er metodefrihed i det daglige, men hvor styringen sker gennem 

inddragelse (løbende kommunikation og møder) og kompetenceudvikling. 

Hvis jeg skal sikre en balanceringsstrategi med et bredt ejerskab skal jeg have inddraget mine ledere, 

medarbejdere (herunder jobcentrets professionelle mentorer), rollemodellerne og borgerne. Inddragelsen 

kan godt tage afsæt i den viden jeg har erhvervet i afhandlingen her, men jeg skal ikke lægge mig fast på 

løsninger på forhånd. 

Konkret forestiller jeg mig en proces, hvor jeg inviterer min ledergruppe, udvalgte centrale medarbejdere 

(fx jobcentrets professionelle mentorer), samt udvalgte frivillige (rollemodel 4 har allerede tilbudt sig) og 

udvalgte borgere, til at drøfte en model for organisering og styring af vores frivilligindsats.  

Den model jeg gerne vil drøfte er udviklet med afsæt i min analyse, og har tre elementer: 

1) En matchmodel 

Selekteringen af borgere som tilbydes hjælp fra frivillige er en væsentlig forudsætning for, at frivillige 

inddrages på en måde, så de understøtter jobcentrets opgaveløsning. I bogen Offentlig styring opstilles en 

styringsmodel, som anviser i hvilke situationer forskellige typer af styringsværktøjer vil være 

hensigtsmæssige. 

Modellen kan bruges til at vælge "det rette" styringsværktøj overfor en gruppe (Offentlig styring, s. 170). 

Min tanke er, at jobcentret anvender logikkerne og systematikken fra modellen i forhold til rekruttering af 

rollemodeller og match mellem rollemodel og borger. Skal vi fx have vejledende kompetenceprofiler for 

rollemodeller? Og skal vi have klare retningslinjer for præcis hvilke borgere der kan modtage hjælp fra 

frivillige, så hjælpen kan blive mere målrettet og effektiv? 
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Figur 6: Model for offentlig styring 

 

 

Kilde: Offentlig styring, s. 169. 

Den klassiske fire-felts tabel ovenfor giver fire grupper af borgere, som kalder på fire forskellige 

styringsstrategier: 1) Tillid, 2) Interaktion og viden, gennem information, 3) Regler og normer, og 4) 

Økonomiske ressourcer, herunder straf og sanktioner (Offentlig styring, s. 169-170). 

2) En organisationsmodel 

Udover vores frivillige rollemodeller har vi i forvejen et team af ansatte mentorer i jobcentret, samt et 

samarbejde med flere frivillige organisationer. Begge løser opgaver, som kan have overlap til de opgaver 

vores rollemodeller løser. Og vores rollemodeller placerer sig et eller andet sted mellem vores mentorer og 

de frivillige organisationer. Dette er illustreret i nedenstående figur. 

Figur 7: Organisationsmodel 

 

Kilde: Egen figur 

Det er vigtigt, at minimere opgaveoverlap mellem de tre grupper. Det skal derfor beskrives hvilke opgaver 

de tre grupper skal løse i forhold til beskæftigelsesindsatsen i Kalundborg.  
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Herudover kunne det være interessant at drøfte, om vores ansatte mentorer kunne have en rolle i forhold 

til vores frivillige rollemodeller. Vores ansatte mentorer er i sagens natur professionelle, og deres 

kompetenceniveau er højt, ligesom de har masser af erfaring i motivationsarbejde med vores ledige 

borgere. Måske vores ansatte mentorer kunne lære vores frivillige rollemodeller noget? Og måske vores 

frivillige rollemodeller kunne understøtte vores ansatte mentorer, fx som efterværn efter endt 

mentorstøtte? (mentorstøtte gives altid som et midlertidigt tilbud). 

3) En styringsmodel 

Her kunne det være interessant at præsentere kulturperspektivet som en mulig styringsmodel. Og samtidig 

drøfte, i hvilket omfang elementer fra det instrumentelle perspektiv og kaosperspektivet også kunne være 

relevante. Det afgørende er, at drøftelsen fører til en beslutning om en klar og velbeskrevet styringsmodel. 
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Konklusion 
Jeg har i denne afhandling gennemført en analyse med afsæt i Moores værditeori og hans strategiske 

trekant. Og så har jeg suppleret min analyse med styringsteori. Konkret har jeg tre analyseafsnit, som 

tilsammen har gjort mig klogere på etableringen af legitimitet og støtte, operationel kapacitet samt 

værdiskabelse. 

Jeg vil nu afslutte afhandlingen med at svare på min problemformulerings overordnede spørgsmål: Hvilken 

værdi har inddragelsen af frivillige tilført beskæftigelsesindsatsen i Kalundborg Kommune? 

 

 

 
Processen omkring etableringen af korpset af frivillige rollemodeller, samt beslutningen om, at 

rollemodellerne skal bidrage med en økonomisk effekt viser, at der hersker en helt overordnet 

styringsoptimisme i forhold til inddragelsen af frivillige. Det fremgår af analyseafsnit 1. Ud fra sådan en helt 

klassisk weberiansk styringsforståelse er der opstillet mål for hvilken effekt rollemodellerne skal have i 

forhold til beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Havde jeg alene foretaget en dokumentanalyse, så havde 

min analyse været kort og klar: Kalundborg Kommune og Jobcenter Kalundborg har helt grundlæggende en 

instrumentel styringsforståelse i forhold til inddragelsen af frivillige, hvor de frivillige er et instrument til at 

nå nogle klart definerede mål. 

Dette billede bliver imidlertid nuanceret noget i analyseafsnit 2. Her viser analysen, at de frivillige 

rollemodeller oplever et fravær af styring. Og de mindre erfarne og mindre kompetente rollemodeller 

(kompetent i forhold til frivilligopgaven) oplever fraværet af styring som et problem, der gør det vanskeligt 

for dem, at løse deres opgave ordentligt, mens de erfarne og mere kompetente rollemodeller her det helt 

fint med ikke at være styrede. Fælles for alle rollemodellerne er imidlertid, at de peger på dialog og 

kompetenceudvikling som styringselementer jobcentret bør benytte sig af. Begge elementer fra det 

kulturelle styringsperspektiv. 

Analysen viser, at styringen - eller fraværet af styring - har betydning for, i hvilken omfang vores 

rollemodeller har kunnet udgøre en operationel kapacitet. Og der er med stor sandsynlighed et uudnyttet 

potentiale hos vores rollemodeller - et potentiale som ville kunne udnyttes, hvis vi havde et mere solidt 
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styringsset-up. Analysen viser samtidig, at kulturperspektivet tilbyder elementer til en styringsmodel, som 

ville kunne sikre den løbende styring i det daglige, og som ville have opbakning i faglitteraturen, hos vores 

frivillige og hos vores borgere. 

Værdispørgsmålet - og dermed problemformuleringens hovedspørgsmål - adresseres i analyseafsnit 3. Her 

viser analysen, at de frivillige rollemodeller har tilført beskæftigelsesindsatsen værdi. 

Dette er sandsynliggjort i afsnittet om opfølgningen på den arbejdsmarkedspolitiske strategi - Kalundborgs 

resultater er markant bedre end resultaterne for gennemsnittet af jobcentre på de områder, hvor de 

frivillige rollemodeller har fungeret. 

Borgerne oplever også, at de frivillige rollemodeller har skabt værdi. Men vel at mærke kun i de tilfælde, 

hvor borgeren har været motiveret for hjælp. Og denne motivation er bestemt af, om der er skabt en 

tillidsfuld relation og af rollemodellens kompetencer. Den rigtige frivillige med de rette kompetencer gør en 

afgørende forskel, og kan være den direkte årsag til at der skabes værdi.  

Sammenfattende viser min analyse, at der i Kalundborg Kommune helt overordnet er et ønske om at 

inddrage frivillige, med henblik på at de skaber værdi i beskæftigelsesindsatsen. 

Der er imidlertid en oplevelse hos vores frivillige rollemodeller af, at vi ikke styrer vores frivilligindsats 

rigtigt, og meget tyder på, at vi dermed står med et uudnyttet potentiale i forhold til frivillige. 

Til trods for dette viser min analyse, at analysen, at inddragelsen af frivillige har tilført 

beskæftigelsesindsatsen værdi i Kalundborg Kommune. Og vel at mærke værdi målt som effekt i 

beskæftigelsesindsatsen. 

Der er derfor al mulig grund til at videreudvikle vores frivilligindsats, samt håndtere det styringsparadoks vi 

står med, når vi gerne vil inddrage frivillige: Vi vil gerne have, at de frivillige leverer nogle resultater på 

organisationens præmisser, samtidig med vi godt ved, at frivillighed ikke fungerer på organisationens 

præmisser, men på frivillighedens egne præmisser. 

Min analyse har givet nyttige input til den videre udviklingsproces. Her har jeg med Booth's ord tilstræbt en 

sammenhæng mellem mit forskningsproblem og praktiske problem, hvor der i min analyse er givet input til 

vores praktiske udfordring med at inddrage frivillige på en måde, så de skaber mest mulig værdi. 
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Egen ledelsesmæssig udvikling 
Hvis jeg skal beskrive min egen ledelsesmæssige udvikling og læring I forbindelse med arbejdet med 

afhandlingen her, så falder læringen i to hovedkategorier: 1) Læring i forhold til metode, og 2) Praktisk 

læring. 

Når vi ser læringen i forhold til metode, så er vi nødt til også at tage mit sidste valgfrie modul med - 

Samfundsvidenskabelig metode. Det var på dette modul, at fundamentet til min afhandling blev lagt. Det 

var her jeg fik styr på min problemformulering, empiri, teori og metode. Og det var her jeg fik lavet en 

synopsis for hvordan min afhandling skulle se ud. 

Jeg synes selv det lykkedes at få etableret en rød tråd i min synopsis. Og jeg håber denne røde tråd også 

er tydelig i afhandlingen her. Min oplevelse er i hvert fald, at min problemformulering, mine interviews 

og min kodning, samt mit metode- og teorivalg har sikret, at jeg er blevet holdt på et spor, der har sikret 

en rød tråd ned gennem afhandlingen. Og jeg tror - helt ærligt - at hvis jeg ikke havde det solide 

fundament fra det samfundsvidenskabelige metodemodul, så havde der været en betydelig risiko for, at 

jeg billedligt talt var kørt i hegnet flere gange undervejs i min afhandling. 

Især det systematiske arbejde med kodning har været en hjælp. Jeg har arbejdet med interviews før, 

men aldrig så grundigt og systematisk som her. Og det har - sammen med min problemformulering og 

min teori - gjort, at det ikke har været min egen forforståelse, min erfaring, eller mine præferencer der 

har styret min analyse. 

Det bedste eksempel på dette er, at jeg i forbindelse med selve analysearbejdet, blev opmærksom på, at 

jeg ikke havde tillagt de ledige borgeres ønsker nogen nævneværdig betydning. Gruppen af borgere 

havde jeg et eller andet sted blot opfattet som en homogen gruppe, der som udgangspunkt var 

taknemmelige, hvis bare nogle frivillige ville bruge tid på at hjælpe dem. 

Og her er min forforståelse blevet udfordret i forbindelse med den grundige og gentagne 

gennemlæsning af mine interviews: Borgerne er ikke bare en gruppe, der er taknemmelige, hvis de kan 

få hjælp fra en frivillig rollemodel. De har krav og forventninger til de frivillige.  

Jeg blev med andre ord opmærksom på, at borgernes perspektiv havde afgørende betydning for min 

analyse. Og denne erkendelse gjorde, at jeg lavede en helt ny opdeling i min afhandling med et 

'frivilligafsnit' og et 'borgerafsnit'. 

Når vi ser på den praktiske læring, så har arbejdet med afhandlingen her givet mig en indsigt og viden 

om inddragelse af frivillige, som skal bruges til jobcentrets fremadrettede arbejde med inddragelse af 

frivillige. Og som beskrevet i perspektiveringsafsnittet vil jeg igangsætte en proces med at udarbejde en 

model for hvordan vi inddrager. En proces hvor min ledergruppe, relevante medarbejdere, frivillige og 

borgere inddrages. 

Processen vil være semistyret, forstået på den måde, at vi tager afsæt i nogle af de idéer der er opstået 

undervejs i arbejdet med denne afhandling. Den viden jeg har oparbejdet er ikke ligegyldig eller tilfældig 

viden - derfor skal den bringes i spil, og udgøre fundamentet for den drøftelse vi skal have. 
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Summary 
This master thesis presents an analysis of voluntary action in the employment effort in the municipality 

of Kalundborg, where I am head of labour market affairs. Specifically, I look closely at the volunteer 

corps of role models, which was established under Job Center Kalundborg in 2014. So, it is not 

cooperation with the voluntary organizations that are the subject field for my analysis. It is the Job 

Center's own corps of volunteers. 

Inclusion of 'own' volunteers is new to us in the Job Center. We have of course had an idea of why we 

involve volunteers, how we will do it and what we wish to achieve with it. And we've had a pretty clear 

picture of how to involve volunteers in the most intelligent way - and acted on this picture. But whether 

it actually is the most gifted model we have chosen, we don't know. Primarily because the involvement 

of a corps of volunteers in the employment effort is relatively new. There is no comparison, no evidence-

based research and no measurement systems that can tell us whether our voluntary action actually 

works. Thus, my study here creates new knowledge that may have general relevance for the other Job 

Centers in Denmark. 

My focus is on the creation of value and on management. A key element has been to see whether the 

involvement of volunteers have created value. And another key element has been to see whether the 

way the job center has sought to control the volunteer role models, have influenced the value the role 

models has created. 

I have two sources of empiricism in my thesis. One is documents and the other interviews. My document 

analysis is constructivist, and seeks to illustrate the management setup for our voluntary action. (analysis 

section 1). And then I have an overlap to phenomenology in my later analysis (analysis section 2 and 3): I 

combine my document study with interviews to analyze how our citizens and volunteers perceive and 

interpret the management setup, that the documents expresses. 

My analysis section 2 focuses on volunteers, including management and competencies, while my 

analysis section 3 focuses on citizens, including value, match, friendship and competencies. 

I have completed my analysis on the basis of Moore's theory of value and his strategic triangle. And I 

have completed my analysis on the basis of management theory. Specifically, I have three analysis 

sections, which together have made me wiser regarding establishment of legitimacy and support, 

operational capacity and value creation. 

In summary my analysis shows that overall in Kalundborg there is a desire to involve volunteers in order 

to create value in the employment activities. 

However, there is an experience of our volunteer role models that we do not control our voluntary 

action, which suggest that we are facing an unexploited potential in relation to volunteers. 

Despite this my analysis shows that the inclusion of volunteers has fed value in the employment effort in 

Kalundborg. And mind you value measured as output in the employment activities. 
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