
Frivilligt engagement blandt beboere i
de almene boligområder

INDLEDNING
Hver dag er almene beboere i hele landet engageret i
ak�viteter i deres boligområder. Nogle arrangerer
fællesspisninger, hjælper �l i lek�ecaféen, sørger for at affaldet
sorteres korrekt eller sidder i afdelingsbestyrelsen.
Mulighederne og eksemplerne er mange. Det store frivillige
engagement, som de almene beboere bidrager med, har stor
betydning for det lokale fællesskab og sammenhold.

I dag kender vi desværre ikke �l omfanget af det frivillige
engagement i de almene boligområder. Det vil vi i BL gerne
blive klogere på. Dels så vi kan fortælle om det �l fx poli�kere
og relevante samarbejdspartnere, dels for at vi kan være med
�l at understø�e det frivillige engagement i den almene sektor.

Med denne undersøgelse vil vi gerne opnå mere viden om:

1. hvor mange almene beboere, der engagerer sig ak�vt i
boligområdet

2. hvordan almene beboere engagerer sig og i hvad

De�e spørgeskema udfyldes af en repræsentant fra
afdelingsbestyrelsen på vegne af boligområdets engagerede
beboere. Gerne med hjælp fra bestyrelseskolleger eller andre.

Hvad der forstås ved frivillighed
Frivillighed kan defineres på mange måder. Vi er i denne
undersøgelse interesserede i alle de frivillige beboerak�viteter,
der foregår i jeres boligafdeling. Det kan være i direkte
�lknytning �l boligforeningen (fx bestyrelse, udvalg eller
boligsocial helhedsplan), i regi af en frivilligorganisa�on i
området, men det kan også være helt uformelt, hvor en gruppe
beboere slu�er sig sammen for at løse en opgave.
I spørgeskemaet spørges der ind �l ’frivillige beboere’ eller
’beboere der engagerer sig frivilligt’. Hermed forstås:



Almene beboere der engagerer sig i planlagte, ulønnede
ak�viteter �l gavn for boligområdet og/eller dets beboere.

 

Baggrundsinforma�on
 

Boligorganisationens navn:
 

Boligorganisations hovedmail:
 

Afdelingens adresse:
 

Afdelingens LBF-nr.:
(et 7-cifret nummer, kan evt. starte med 0)
Du kan finde LBF-nr. i stamdata hvis du er i tvivl. 

 

Kontaktoplysninger
Vi indsamler kontaktoplysninger (navn, e-mail, tlf.nr.), så vi kan
kontakte jer hvis, det bliver nødvendigt at følge op for at
a�lare dele af jeres besvarelser. De�e sikrer også, at I kan
modtage en kopi med jeres besvarelse.

Vi gemmer jeres oplysninger frem �l den 20. december 2020,
Vi deler naturligvis ikke disse oplysninger med andre.

Læs mere om BL's persondatapoli�k
 
 

Navn:
 

https://boligregistrering-stamdata.lbf.dk/
https://bl.dk/cookies-og-persondatapolitik/persondatapolitik/


E-mailadresse:
 

Telefonnummer:
 

Spørgsmål 1
Beboere engagerer sig i mange forskellige typer af opgaver.
Med de�e spørgsmål vil vi gerne vide noget om, hvad det er
for opgaver, beboerne i almene boligområder engagerer sig i:
 

Hvilke opgaver har de frivillige beboere engageret
sig i indenfor det seneste år?

(Sæt gerne flere kryds og undlad at krydse af, hvis der ikke er nogle
engageret i frivilligt arbejde.)

PRAKTISK ARBEJDE (fx affaldssortering, havearbejde, sælger
i genbrugsbutikken mv.)
ORGANISATORISK ARBEJDE (fx fest-arrangør, leder for non-
profit butik, koordinator)
BESTYRELSESARBEJDE (fx afdelingsbestyrelsen,
bestyrelsesudvalg eller anden bestyrelse mv. )
POLITISK ARBEJDE/ INTERESSEVARETAGELSE (fx BL's kredse
eller anden politisk organisation mv.)
TRÆNING, UNDERVISNING OG RÅDGIVNING (fx lektiehjælp,
mentorskab eller fodboldtræning mv.)
OMSORG OG KONTAKTPERSON (fx besøgsven, bydelsmor,
opgangsambassadør mv.)
TRIVSEL, FÆLLESSKAB OG NETVÆRK (fx fællesspisning,
fastelavnsfest, koncerter mv.)

Spørgsmål 2
For at opnå mere viden om udbredelsen af det frivillige
engagement i de almene boligområder skal vi med de�e
spørgsmål se, om vi kan komme nærmere et samlet tal for,
hvor mange beboere der igennem det seneste år har engageret



sig frivilligt.
 

Hvor mange beboere vurderes inden for det
seneste år at have engageret sig i frivilligt
arbejde i afdelingen?
Angiv et samlet antal:  

Spørgsmål 3
Frivillige, der engagerer sig regelmæssigt, er stadig de mest
udbredte i Danmark. Men antallet af frivillige, der engagerer
sig ’episodisk’ eller ad hoc, er s�gende. Med de�e spørgsmål er
vi interesserede i at få viden om, hvordan det ser ud blandt
almene beboere, der engagerer sig frivilligt.
 

Hvor mange frivillige beboere har inden for det
seneste år engageret sig - fordelt på en
kontinuerlig eller episodisk indsats? 

(Samme person må gerne medregnes i begge kategorier):
KONTINUERLIGT/REGELMÆSSIGT (fx engageret
fast en gang om ugen som yogalærer, eller fast
medlem af afdelingsbestyrelsen mv.)

 

EPISODISK/AD HOC (fx engageret i
udvalgsarbejde, fest, indsamling, byggeprojekt
mv.)

 

Spørgsmål 4
Der er generelt stor forskel på, hvor mange der er frivillige
fordelt på alder og køn. Teenagere og seniorer tegner sig på
landsplan for den største andel af frivillige. Sam�dig er der
næsten ingen forskel i andelen af mænd og kvinder, der
udfører frivilligt arbejde.
Med de�e spørgsmål vil vi gerne vide mere om, hvordan
aldersspredningen er blandt beboere, der engagerer sig
frivilligt i de almene boligområder.
 



Hvem er de frivillige beboere, der indenfor det
seneste år har engageret sig, fordelt på alder?

(lav et skøn over den procentvise fordeling)
Unge (16 - 19 år)  
Unge voksne (20 - 29 år)  
Voksne (30 - 59 år)  
Seniorer (60 +)  

Spørgsmål 5
Med det næstsidste spørgsmål vil vi gerne vide mere om,
hvordan kønsfordelingen er, blandt beboere der engagerer sig
frivilligt i de almene boligområder.
 

Hvem er de frivillige beboere, der indenfor det
seneste år har engageret sig, fordelt på køn? 

(lav et skøn over den procentvise fordeling)
Mænd  
Kvinder  
Andet  

Spørgsmål 6
Det sidste, vi gerne vil have jer �l, er, at I selv sæ�er nogle ord
på det frivillige engagement i jeres boligafdeling.
Hvad gør det �l noget særligt, hvad lykkes I med, og hvornår
bliver det svært? Dvs. noget, som I tænker, kan inspirere andre,
eller som de kan lære af.

Fortæl om det frivillige arbejde i jeres boligafdeling



Tak for at have medvirket i vores
survey! 
Når du trykker afslut, vil du automatisk blive ført over til
DemokratiNet.dk, hvor du kan få inspiration og finde redskaber
til jeres frivillige arbejde.


