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Frivillighed i områdefornyelsen 
Projektsamarbejde mellem SBi, RUC og MBBL 
 
Hvordan kan områdefornyelsen fremme frivillighed blandt 
områdets beboere? Og hvordan kan byfornyelsen nytte af 
frivilligheden blandt beboerne? Og hvilke 
samarbejdsformer benyttes der? 

 
Case-studer i Frederikserg, Gedser by og Skive 



 Udbytte af frivilligt arbejde 
 

For den frivillige 
 enkeltperson 

 

 
For lokalsamfundet 

 
For den offentlige organisation 

 
– Mulighed for at handle på 

sine værdier 
 

– Få ny viden 
 

– Adgang til nye sociale 
netværk 
 

– Tilfredsstillelse ved at gøre 
noget der hjælper andre 

 
– Øget sammenhængskraft 

 
– Forbedret kollektiv 

handlekompetence 
 

– Potentiel dannelse for 
afgrænsende, brobyggende 
og forbindende social 
kapital 

 
– Aflastning af de offentlige 

ressourcer 
 

– Øget adgang til viden – og 
input til givne services 
 

– Øget legitimitet  

 
Kilder: Frivilligrådet 2010, Christiansen 2012, Lundgaard Konsulenterne 2011. 



Et eksempel 
Skive Anlæg og Den blå viol 



Forskellige typer frivillighed 
Frivillig velgørenhed 
 

Egennyttig frivillighed 
 

Hybrid frivillighed 
  

Frivillig hjælp til socialt 
udsatte uden man 
modtager noget for det 
 
 
Frivilligt socialt arbejde, 
lektiehjælp, CSR, m.v. 
 
 

Foreninger baseret på 
egennyttig interesse, 
der kommer 
lokalsamfundet til gode 
 
Interesse- og 
hobbyforeninger, 
individuelt og 
foreningsbaseret, 
midlertidigt såvel som 
langvarigt 
 

Hybrid af non-profit og 
for-profit; frivilligt 
arbejde med social-
økonomisk sigte 
 
Social-økonomiske 
virksomheder, bl.a. løfte 
offentlige sociale 
velfærdsopgaver 
 



Der er forskelle på frivillig-tætheden 
Frivillige pr. 1.000 indbyggere 
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Frederiksberg, Søndermarkskvarteret 
• Stærk integreret frivilligindsats på det sociale område 
• Områdefornyelsen kan styrke den ‘egennytige’ 

frivillighed, og dermed den social kapital i området 
 
 



Gedser 
• Mange foreninger 
• Trængt bysamfund 
• Gode relationer mellem foreninger og kommune 



Skive 
• Fokus på byfornyelses-

frivillighed i hidtidig indsats i 
bymidten 

• Stor forskel på frivillighed i 
landsbyer og by 

• Mange foreninger med ideer 
til byudvikling, der gerne vil 
samarbejde med kommunen  



 



Social kapital 
• Bonding: Relationer internt i gruppen/foreningen 
• Bridging: Relationer mellem grupper/foreninger 
• Linking: relationer mellem gruppe/forening og myndigheder 

(kommune, stat, regionen), fonde etc. 

Studier fra UK: 
• i udsatte byområder er der frivillige organisationer med stor bonding og 

bridging kapital, men uden linking kapital  
• de tre mest afgørende faktorer for tillid fra den frivillige organisation til 

byrådet / kommunen er jævnlig deltagelse i byråds-fora (council 
forums), jævnlig kontakt med byrådsmedlemmer, og en bevilling fra 
byrådet som væsentlig indtægtskilde.  



Eksempler på udfordringer 
• Frivillige kan være svære at finde 
• Balance mellem ‘eksperter’ og frivillige. Ressourcestøtte 

(Albertslund Syd) og oversættelse  
• Valg af samarbejdspartnere – hvem er inde, hvem er 

ude? Er alle former for frivillighed gode? 
• Frivillighed som vej til integration og jobs – virker i nogle 

tilfælde, man kan også skabe falske forventninger 
• Indenfor teknik-plan-miljø områderne er der ikke samme 

tradition og rammer for frivillighed som for det sociale 
område  
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