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Hver dag og i hele landet engagerer almene 
beboere sig i frivillige aktiviteter til glæde og gavn 
for boligområdet. Nogle hjælper med lektier og 
det danske sprog i lektiecaféen, nogle sørger for 
at affaldet sorteres korrekt og andre varetager 
beboernes interesser i afdelingsbestyrelsen.  
Eksemplerne er mange og meget forskellige. 

Jo flere beboere, der engagerer sig aktivt i de  
lokale aktiviteter, jo stærkere står netop de positive 
lokale fællesskaber, som er afgørende for at opnå 
velfungerende og bæredygtige boligområder.
Det er derfor helt centralt, at der i den almene sek-
tor støttes op om det frivillige beboerengagement, 
som et led i at skabe stærke og sunde boligområ-
der med stor sammenhængs- og handlekraft. 

Velfærd er noget vi skaber sammen

Professionelle i driften og i det boligsociale arbejde 
er sammen med beboere, der engagerer sig frivil-
ligt, til stede lige der hvor folk bor. Med 1 million be-
boere og 11.000 medarbejdere udgør den almene  
sektor en enorm menneskelig infrastruktur, der 
gør os i stand til at rykke, når det er nødvendigt – 
fleksibelt, effektivt og helt lokalt. Samtidig er det at 
tage et samfundsansvar og bidrage til velfærden 
en del af vores DNA. Det er med til at gøre os til 
en helt særlig civilsamfundsaktør.  

Boligen og boligområdet er omdrejningspunktet 
for den almene sektor. Som en del af civilsamfun-
det indtager vi den plads i ’værdikæden’, hvor  
vi bidrager med det, vi er bedst til. Vi leverer 
betalelige boliger af god kvalitet. Og vi bidrager til 
den sociale bæredygtighed hver dag og sammen 
med andre. 

Boligen er vores middel, velfærd er målet.
Med de komplekse udfordringer vores velfærds-
samfund står overfor i dag, er det vigtigt, at vi alle 
bidrager, der hvor vi kan. I fællesskab, på tværs af 
sektorer, faglige skel, professionelle og frivillige. 

Vi ved, at et godt velfærdssamfund er vores alle-
sammens opgave og ansvar. Velfærd er noget vi 
skaber sammen. 

Indledning
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Strategiske pejlemærker

I denne strategi præsenteres en række pejlemær-
ker for arbejdet med at understøtte det frivillige 
beboerengagement og placere den almene sektor 
på landkortet som en central civilsamfundsaktør. 

Strategien er et politisk dokument, og retter sig 
mod de professionelle og politiske ledelser i de 
almene boligorganisationer. 

Der skal skabes de bedst mulige rammer for arbej-
det med at fremme lokale fællesskaber som en vej 
til stærke lokale civilsamfund med engagement 
og handlekraft. Det gør vi ved at få mere viden om 
omfanget af det frivillige engagement i de almene 
boligområder og ved at understøtte kompetence-
udvikling, etablering af netværk, vidensdeling mv. 

Strategien styrker forbindelsen mellem viden og 
erfaring på lokalt plan og den nationale scene, 
hvor vi som civilsamfundsaktør skal bidrage aktivt 
til skabelsen af fremtidens velfærdssamfund. 

De fire strategiske pejlemærker for BL’s arbejde er:

De fire pejlemærker uddybes på side 13.

Vi udvikler  
KOMPETENCER

Vi går i DIALOG  
og handler politisk,  
– lokalt og nationalt 

Vi skaber, indsamler  
og deler ny VIDEN

Vi er en PLATFORM  
for alliancer og  
partnerskaber
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Omdrejningspunktet for beboerengagement og 
deltagelse i de almene boligområder har traditio-
nelt været beboerdemokratiet. Men i stadigt større 
omfang samler beboere sig i uformelle fællesska-
ber og midlertidige aktiviteter. En tendens der gør 
sig gældende i alle former for foreninger og frivilligt  
arbejde, hvor danskerne de seneste 10 – 15 år i 
højere grad fravælger de store veletablerede fæl-
lesskaber som fx Folkekirken og fagforeningen. 
Men der er ikke grund til bekymring. For selvom 
danskerne måske fravælger de store etablerede 
fællesskaber, så bugner Danmark af fællesskaber. 
Et blik ud over Danmark bekræfter, at fællesskaber  
etableres i hele landet, og de opstår af helt for-
skellige behov og interesser1.

Med knap 1 million danskere i almene boliger mær-
ker vi også samfundsudviklingen, og vi balancerer 
traditionen med udviklingen. Det skal vi lykkes med.

Vi har den fineste tradition for lokalt demokrati, 
der giver medbestemmelse. Vi er en forening, 
og vi træffer beslutninger, som vi stemmer om. 
Flertallet bestemmer. Det ligger i den almene 
sektors selvforståelse at tage ejerskab til det, der 
foregår i vores boligområder. De aktive beboer-
demokrater er loyale og stabile og sagen er ofte 
et livsprojekt, hvor man engagerer sig, fordi det 

er vigtigt, at nogen gør det. Beboerdemokratiet er 
anerkendt og verdenskendt. De ’nye’ frivillige er 
typisk optaget af, hvad de får ud af at engagere 
sig. Engagementet er ikke aldersbestemt, der er 
ikke tale om unge kontra ældre, men er afhængigt 
af interesser, livssituation osv. De engagerede er 
optaget af mange og forskellige sager over tid og 
gerne i sager, der kombinerer lokale og nationale 
problemer med globale dagsordener (som fx FN’s 
Verdensmål), og de bidrager med et ønske om 
resultater og at være en succes2.

Der er masser af energi og handlekraft i de almene  
boligområder. For at sikre, at vi også i fremtiden 
har en sektor, der står på et stærkt demokratisk 
fundament, hvor den enkelte har adgang til og 
bruger sin indflydelse, skal vi hele tiden følge med 
udviklingen og skabe rammerne for, at beboernes 
engagement kan udfolde sig – både i og udenfor 
det formelle beboerdemokrati. 

Tradition og fornyelse

1Come Together – Fællesskaber i Danmark (2019), Jane Sandberg, Strandberg Publishing
2Stop myterne! Den moderne og senmoderne frivillige (2013), Frederik C. Boll, Ingerfair
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I de almene boligområder tager det frivillige enga-
gement sig ud på mange forskellige måder. Man 
kan være deltagende og engageret i direkte til-
knytning til boligorganisationen – fx som medlem 
af afdelingsbestyrelsen, i et udvalg eller bidrage 
til en konkret aktivitet. Man kan være frivillig i en 
frivilligorganisation, der er til stede i boligområdet, 
fx som lektiehjælper eller fodboldtræner. Eller man 
kan engagere sig mere uformelt, hvor en gruppe 
beboere slutter sig sammen for at løse en opgave 
fx med at arrangere den årlige fastelavnsfest eller 
passe på områdets blomster.

BL foretog i efteråret 2020 en undersøgelse af 
omfanget og karakteren af de frivillige beboer-
engagement i de almene boligområder. Den viser 
bl.a. at 37 pct. af de almene beboere har engageret 
sig i frivilligt arbejde det seneste år. 

De frivillige timer bruges oftest på bestyrelses-
arbejde og fremme af trivsel gennem fx fælles-
spisninger, fastelavnsfester og koncerter. Men 
også på organisatorisk arbejde som festarrangør, 
koordinering af byttebørs og praktisk arbejde med 
affaldssortering, havearbejde m.m. 

Engagement og deltagelse 
i den almene sektor

37% af de almene beboere engagerer sig 
i frivilligt arbejde.

144 timer bruger den frivillige 
almene beboer på frivilligt arbejde om året.

10 mia. kr. er værdien af det 
frivillige arbejde3.

3Kilder: BL afdelings- (N=336) og personsurvey (N=1314). Statistikbanken\SAO01, LONS40.
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For at styrke naboskabet ringede  
frivillige på 699 dørklokker 

I AKB Lundtoftegade vil de have alle med 
til opgangsmøderne. Simple træborde blev 
sat op og der var kaffe og saftevand sat 
frem. I løbet af 72 timer ringede frivillige og 
boligsociale ansatte på samtlige dørklokker  
for at invitere til opgangsmøde foran hver 
eneste opgang. For næstformanden i 
afdelingsbestyrelse, Lotte Christiansen, 
handler det ikke så meget om hvor mange, 
der kommer til møde, men om at styrke 
naboskabet ved at informere om de mange 
aktiviteter og tilbud, der er i området.

Genbrug giver beboere råd til mere

I Genbrugsstedet i Håndværker-
parken bidrager beboernes genbrug 
til fællesskab, pengepung og miljø. 
Her afleverer man alt det, som ikke 
længere bliver brugt, men som er for 
godt til at blive smidt ud. 15-20 frivil-
lige holder stedet kørende gennem 
møder, vagtplaner og arbejdsdage. 
De sorterer og ordner alle de indleve-
rede ting – sætter bøger på hylderne 
og hænger tøjet på bøjler – så bebo-
erne kan komme og finde nye gamle 
sager i åbningstiden.

Coronakrisen: et udstillingsvindue for den almene sektors samfundssind og handlekraft

Da samfundet i marts 2020 lukkede ned på grund af den stigende spredning af coronavirus 
i Danmark, forvandlede den almene sektor sig til et gigantisk netværk, der på få dage blev 
aktiveret. Ansatte, valgte og engagerede beboere tog fat, der hvor det gav mening lokalt. 
Sammen med sundhedsmyndigheder, kommuner, frivilligorganisationer og resten af det 
danske samfund arbejdede vi mod et fælles mål: at mindske smittespredningen og tage 
hånd om de mest udsatte i en svær tid. 

Den store indsats i de almene boligområder har givet genlyd blandt beslutningstagere, 
myndigheder og samarbejdspartnere, og der er med stor anerkendelse blevet kigget på 
den almene sektors samfundssind og handlekraft. 
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At forstå drivkraften bag almene beboeres enga-
gement er interessant. Det, der gør det frivillige 
engagement i de almene boligområder til noget 
særligt, er netop at det foregår lige der, hvor man 
bor. Til glæde for den enkelte beboer, for bolig-
området, boligorganisationen og samfundet. 

Motivationen for at arbejde strategisk og fokuseret 
med det frivillige beboerengagement vil afhænge 
af, hvad man vil opnå på kortere og længere sigt. 
Uanset om man har fokus på at udvikle den almene 
sektor som civilsamfundsaktør, om man ønsker 
mere robuste boligområder, at nedbringe antallet 
af ensomme eller at udvikle beboerdemokratiet, 
så er lokal deltagelse og engagement en vigtig 
nøgle. 

For BL lokalt og nationalt: For BL og den almene 
sektor er den sociale dagsorden vigtigere end 
nogensinde. Den almene sektor udgør en unik 
menneskelig infrastruktur, som vi skal udvikle og 
styrke. Jo mere fintmasket denne infrastruktur er, 
jo stærkere står vi som en civilsamfundsaktør, der 
kan skabe nye løsninger, handle og agere politisk.  
Det politiske arbejde, som vi udfører lokalt, er 
afgørende vigtigt, da det er her vi udvikler de 
løsninger, som vi kan spille ind nationalt. Vi skal 
løbende belyse, hvordan vi igennem vores særlige 
organisering og virke bidrager til velfærden.

For boligorganisationen: Frivillighed og engage-
ment i de lokale fællesskaber kan være et godt 
afsæt for at flere beboere engagerer sig i det 
formelle beboerdemokrati. Indsatsen kan således 
have betydning for en udvikling og bevarelse af 
den demokratiske styring af de almene boligorga-
nisationer. 

Et stærkt og koordineret beboerengagement kan 
også være med til at støtte op om dagsordner, 
som har betydning for boligorganisationen. Det 
kan være lokale aktiviteter og indsatser som 
tænkes ind i forbindelse med konkrete strategiske 
dagsordner, fx som led i en effektiviseringsindsats, 
FN’s verdensmål eller på det social- og sundheds-
mæssige område, hvor der drages omsorg om 
nogle af boligområdets sårbare beboere. Dags-
ordner der kan engagere og samle lokalt samtidig 
med, at det understøtter organisationens arbejde. 

Hvorfor arbejde med det fri-
villige beboerengagement?
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For boligområdet: For et område med engage-
ment og handlekraft er der kortere vej til at skabe 
forandringer og byde ind med nye løsninger 
af både praktisk og social karakter. Beboernes 
engagement i lokale fællesskaber, vil også have 
en positiv indvirkning på den lokale sociale sam-
menhængskraft. Der er potentiale i at inddrage 
beboerne i tiltag, der understøtter fx driften, hvor  
der findes flere eksempler på, at beboere er enga-
geret i bl.a. affaldssortering og pleje af udearealer. 

For beboeren: For mennesker i alle aldre, er 
noget af det vigtigste for trivslen at opleve at 
være noget for andre, og at andre er noget for en. 
Også derfor er deltagelse i positive fællesskaber 
et af de vigtigste værn imod fx ensomhed. Med 
en indsats for at fremme den lokale deltagelse 
igennem et øget beboerengagement, vil det have 
en positiv indvirkning på både initiativtageren og 
deltageren. 

Vigtig 
civil- 

samfunds- 
aktør

Sætte  
rammerne 

for det  
frivillige 
beboer-

engagement

Boligorganisationen

Styrkelse af 
beboerdemokratiet

Effektivisering

Bedre styring

Boligområdet

Stærke 
fællesskaber

Bedre 
opgaveløsning

Lokal 
handlekraft

Beboeren

Øget 
deltagelse

Bedre trivsel

Lokal deltagelse og frivilligt beboerengagement kan være nøglen til mange positive forandringer. Nogle 
af de forandringer, der kan være drivkraften for at arbejde mere strategisk og fokuseret med frivillighed  
i den almene sektor er visualiseret i denne figur.



012  I  SAMMEN OM ET ENDNU BEDRE LIV

Pejlemærker for indsatsen

Vi udvikler  
KOMPETENCER

Vi går i DIALOG  
og handler politisk,  
– lokalt og nationalt 

Vi skaber, indsamler  
og deler ny VIDEN

Vi er en PLATFORM  
for alliancer og  
partnerskaber
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Vi udvikler KOMPETENCER

… ved at stille netværk og kurser til rådighed for 
vores medlemmer. 

… ved at sætte fokus på deltagelse og frivilligt 
engagement som et led i at udvikle beboerdemo-
kratiet. 

… ved at etablere et univers på bl.dk og tilpasse  
Demokratinet, så der er adgang til cases og  
eksempler på, hvordan man kan arbejde med  
at fremme det frivillige beboerengagement. 

Vi skaber, indsamler og deler ny VIDEN

… ved at afdække omfang og beregne værdien af 
det frivillige engagement i de almene boligområder 
– gennem egne surveys og ved at sætte fokus på 
boformer i nationale frivilligundersøgelser. 

… ved at indhente og beskrive de bedste cases og 
eksempler på best pratice.

… ved at igangsætte udviklingsprojekter og nye 
initiativer, der imødekommer manglende viden og 
erfaring.

Vi går i DIALOG og handler politisk 

… ved at starte en samtale med de politiske og 
professionelle ledelser i de almene boligorganisa-
tioner om, hvad der gør den almene sektor til en 
særlig civilsamfundsaktør og hvilken rolle vi skal 
indtage i fremtidens velfærdssamfund. 

… ved at bringe lokal viden og erfaring med  
beboernes frivillige engagement i spil på den 
lokale såvel som den nationale politiske scene.

… ved at tydeliggøre overfor beslutningstagere og 
andre interessenter, at vi igennem det frivillige og 
det professionelle sociale engagement i de almene 
boligområder er med til at skabe fremtidens  
velfærdssamfund.

Vi er en national PLATFORM for samarbejde  
og partnerskaber 

… ved at etablere samarbejde med vidensførende 
organisationer omkring frivillighed og deltagelse.

… ved at etablere dialog og nationale partnerskaber 
med civilsamfundsorganisationer, der kan styrke 
den lokale indsats for at engagere flere almene 
beboere i frivillige fællesskaber. 

… ved at invitere til alliancer og partnerskaber 
omkring nye velfærdsløsninger – der er med til at 
skabe gode boligområder og lokalsamfund.  
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Den almene sektors rolle som civilsamfundsaktør,
der går på tværs af organisationer, forståelser og
erfaringer, er ikke tidligere beskrevet eller defi-
neret. Der er masser af konkrete erfaringer og 
koncepter for arbejdet med det frivillige beboer-
engagement i de enkelte boligorganisationer og 
afdelinger, og aktiviteterne og løsningerne findes 
derude.

En fælles retning

Med denne strategi sættes en retning for den 
almene sektors rolle som civilsamfundsaktør – 
lokalt og nationalt. Målet for den samlede indsats 
er at placere den almene sektor som en stærk 
civilsamfundsaktør – og et afgørende middel hertil 
er at sætte rammerne for, at det lokale beboer-
engagement kan udfolde sig. 

Strategien retter sig mod de professionelle og 
politiske ledelser i de almene boligorganisationer, 
og udstikker nogle pejlemærker for, hvordan  
BL skal løfte indsatsen. 

Om tilblivelsen  
af denne strategi

Denne afgrænsning er blevet til på baggrund af 
de perspektiver og input, der er indhentet under 
udviklingen af strategien.  Disse pointer og per-
spektiver er opsummeret i figuren nedenfor og 
viser en stor bredde i tilgangen til og forståelsen 
af det frivillige beboerengagement, hvor vi som 
sektor opererer og har interesser på alle niveauer.  

rolle og 
position 

(interesse- 
varetagelse)

engagement 
og deltagelse 

(individ)

positive 
fællesskaber 

(bolig- 
området)
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I strategiarbejdet beskæftiger vi os med de to 
følgende niveauer:

• varetage og fremme den almene sektors rolle 
og position som civilsamfundsaktør samt  

• understøtte boligorganisationerne i at skabe 
rammer for udvikling af positive lokale fælles-
skaber.

I figurens sidste ben henvises til, at frivilligheden 
i de enkelte afdelinger kommer i mange udgaver. 
Denne mangfoldighed i beboernes engagement 
og deltagelse bør understøttes og udvikles lokalt. 

En prioriteret indsats

Med BL’s Handlingsplan for 2019/2020 blev det 
vedtaget, at der skulle udarbejdes en strategi med 
det formål at:

… sikre et bedre fundament for det frivillige 
engage ment i vores boligområder og blandt de 
almene beboere, og styrke vores profil i offent-
ligheden som en civilsamfundsaktør med stærke 
foreningsdemokratier og -aktiviteter. 

Fra foråret til efteråret 2020 er der arbejdet på at 
udvikle denne strategi. Til udarbejdelsen af strate-
gien, har der været nedsat en arbejdsgruppe i BL’s 
sekretariat med ansvaret for projektstyring. Til at 
komme med konkrete input og kvalitetssikring af 
indholdet i strategien har projektet haft glæde af 
en stærk følgegruppe bestående af Vinie Hansen, 
næstformand i BL og bestyrelsesformand i BO-
VEST, Per Nielsen, direktør i Bovia, Michael Wulff, 
chefkonsulent og projektleder hos DAB, Tina Kjær 
Bach, specialkonsulent hos Himmerland Bolig-
forening og Katja Lindblad, chef for bæredygtige 
indsatser i Domea.dk. Derudover har følgegrup-
pen løbende trukket på relevante medarbejdere 
fra BL’s sekretariat. 

Til indsamling af viden, erfaringer og perspektiver 
fra praksis har været gennemført en workshop 
med kredsrepræsentanter fra 9 ud af BL’s 11 
kredse. 

Endelig er strategien drøftet i BL’s forretningsud-
valg samt forelagt BL’s bestyrelse i efteråret 2020. 

Strategien er udgivet af BL – Danmarks Almene 
Boliger, december 2020.
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