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Introduktion: Frivilligt arbejde, arbejdsløshed og en velfærdsstat i 

forandring – på udkig efter nye løsninger 

af Niels Rosendal Jensen 

 

Formålet med introduktionen er at diskutere spørgsmål og problemer, som er 

knyttet til frivilligt arbejde. Disse spørgsmål og problemer er blevet synlige i løbet 

af VERSO-projektets (Volunteers for European Employment) treårige levetid. Mit 

essay indledes med et kort afsnit om selve VERSO-projektet, fulgt af en bredere 

diskussion af frivillighed. I andet afsnit ses på velfærdsstaten. Det tredje afsnit 

indeholder en diskussion af den klassiske velfærdsstat, herunder rettigheder og 

pligter, mens det fjerde fokuserer på den neoliberalistiske stat og dens øgede brug 

af frivillige i leveringen af velfærdsydelser. Forholdet mellem frivilligt arbejde 

og det bureaukratiske felt benyttes i de sidste afsnit til at illustrere spændingerne 

mellem frivillighedens idealer på den ene side og behovet for ekstern finansiering 

på den anden. 

 

Nøgleord: frivilligt arbejde, arbejdsmarked, velfærdsstat, neoliberalisme, bureaukratisk 

felt. 
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Modsætninger og kontroverser i den danske diskussion om 

civilsamfundet 
af Lars Skov Henriksen 
 

I denne artikel tager jeg en række påstande om det civile samfunds rolle op til 

kritisk overvejelse. Artiklen bygger på fire iagttagelser, som jeg mener, er karakteristisk 

for den måde det civile samfunds rolle bliver forstået på i den velfærdspolitiske 

debat. Den første iagttagelse vedrører tendensen til kun at fremhæve 

positive aspekter ved partnerskaber og øget samarbejde mellem stat, marked og 

civilsamfund. Den anden behandler forestillingen om, at det civile samfund er en 

særlig innovativ sektor i samfundet. Den tredje iagttagelse berører modsætningen 

mellem den klassiske rolle som medlem af en frivillig forening og den aktuelle 

betoning af frivillig hjælp og filantropi og dermed rollen som billig arbejdskraft. 

Endelig diskuterer jeg tendensen til at fokusere på de problematiske sider ved offentlig 

indsats, men overse, at frivillig indsats også har ulemper og rummer risici 

for svigt. Det er ikke artiklens mål empirisk at dokumentere disse modsætninger, 

men at rejse en debat om konsekvenserne af et ændret velfærdsmiks. 

 

Nøgleord: civilsamfund, partnerskab, innovation, medlemsmodel, frivilligsvigt 

(voluntary failure). 

 

Medborgerskab, demokratisk deltagelse og civilsamfund 

af Thomas P. Boje 

 

Samarbejdet mellem det organiserede civilsamfund og den offentlige sektor er 

blevet mere omfattende af flere grunde gennem de seneste årtier. For det første 

ser den offentlige sektor sig i stigende grad nødsaget til at benytte sig af de 

civile organisationer i fremskaffelse af social omsorg på grund af New Public 

Management-strategiernes og de markedsbaserede løsningers manglende effektivitet. 

For det andet har den offentlige sektor behov for præcise informationer 

om marginaliserede gruppers sociale behov, ligesom den har problemer med at 

repræsentere dem på grund af den voksende mangfoldighed, der præger disse 

grupper såvel som befolkningen i almindelighed. Kun civilsamfundet og dets 

organisationer synes at have den nødvendige indsigt og de ressourcer, der kræves 

for at kunne repræsentere specifikke samfundsgrupper, samt den tid og energi, 

der skal til for at sikre de udsatte sociale grupper den tilstrækkelige sociale omsorg. 

For det tredje er civilsamfundets organisationer og deres aktiviteter stærkt 

afhængige af den måde, den offentlige velfærdssektor er opbygget på. I løbet af 

de seneste årtier har forholdet mellem marked, stat, civilsamfund og familie været 

under markant forvandling på grund af både den finansielle krise og systematiske 
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omstruktureringer af velfærdsstaten. Denne artikel forsøger at udvikle en teoretisk 

ramme til forståelse af den rolle, som civilsamfundets organisationer har i det 

moderne velfærdssamfund, og vigtigheden af at indføre et deltagende demokrati 

gennem aktiv inddragelse af alle borgere i beslutninger om social tryghed. 

 

Nøgleord: civilsamfund, medborgerskab, deltagelse, deltagelsesdemokrati, social 

kapital, velfærdsstat, governance, ulighed. 

 

Socialt entreprenørskab og social innovation: ’human economy’, 

governance og frivillighed 

af Linda Lundgaard Andersen 
 

Socialt entreprenørskab og social innovation kobles i stigende grad til udviklingen 

af en ny form for økonomi: ’human economy’, som fokuserer langt mere på menneskelige 

ressourcer frem for kun økonomi. Formålet er at udvikle demokratiske 

ledelsesformer, frivillighed og medborgerskab og i et større perspektiv at udvikle 

nye løsninger på velfærdsproblemer. Frivillighed og samarbejde med frivillige 

spiller en vigtig rolle i socialt entreprenørskab og har ledt til etableringen af nye 

hybride organisationer: sociale virksomheder. I denne artikel introducerer jeg 

begrebsdefinitioner af socialt entreprenørskab samt inddrager et ’single casestudy’ 

af Broen - en typisk dansk social virksomhed med integration på arbejdsmarkedet 

som formål (en ’work integration social enterprise’ eller WISE). Jeg viser, hvordan 

sociale virksomheder under de rette omstændigheder kan fungere som ’stærke 

læringsarenaer’. I et større perspektiv fokuserer sociale virksomheder på en række 

mål: at give borgere på kanten af samfundet kompetencer til at skabe bæredygtige 

virksomheder, at styrke lokalsamfundet, at forny velfærdssamfundet samt at 

udvikle nye virksomhedstyper og forretningsmodeller. Til disse mål kan tilføjes 

demokrati og medinddragelse og positionering af den frivillige sektor og frivillige 

som en særlig ressource - eller agenter - i denne udvikling. Case-analysen illustrerer, 

at målene er krævende at opnå, men kan være inden for rækkevidde, hvis de 

rette finansielle, organisatoriske og ledelsesmæssige forudsætninger er til stede. 

 

Nøgleord: socialt entreprenørskab, social innovation, governance, menneskeøkonomi, 

frivillighed. 
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Af andre grunde end ”Hvad får jeg til gengæld?” 

Samfundsborgerens interesse i frivilligt arbejde: Set fra perspektivet 

af Capability Approach 

af Christian Christrup Kjeldsen 
 

Denne, primært empirisk baserede artikel, er et bud på det indbyrdes forhold 

mellem ulønnet frivilligt arbejde og dimensionerne inden for capability approach, 

sådan som de er blevet udviklet af moralfilosof Martha Nussbaum og 

nobelpristager i økonomi Amartya Sen (Nussbaum, 2011; Nussbaum, 2006; Sen, 

2009; Sen, 1999a). Analyseret på baggrund af den tredje bølge af den europæiske 

undersøgelse af livskvalitet (EQLS) gives et komparativt perspektiv på deltagelse 

i frivilligt arbejde i de lande, der deltager i det pan-europæiske projekt VERSO 

– Volunteers for European Employment. Derved findes, at balancen mellem arbejde 

og privatliv og forbedret fleksibilitet i arbejdslivet er vigtige ressourcer i forhold 

til deltagelse i frivilligt arbejde. Endvidere konstateres det, at mennesker, som 

har gode økonomiske kår, og mennesker beskæftiget inden for den private sektor 

har lavere odds for at deltage i frivilligt socialt arbejde, når der kontrolleres for en 

række baggrundsforhold. 

 

Nøgleord: frivilligt arbejde, kapabilitetstilgangen, fleksibelt arbejde, materiel fattigdom, 

liberale valg. 

 

Mangfoldigheden i det frivillige arbejde i idrætten i den Europæiske 

Union. Udveksling af viden og god praksis som et middel til at 

tilvejebringe EU-merværdi på et område uden regulerende EU-beføjelser 

af Jacob Kornbeck 

 

Frivilligt arbejde inden for idrætten kendetegnes som social praksis af et højt 

niveau af mangfoldighed indbyrdes mellem landene inden for den Europæiske 

Union. Såvel deltagelsesniveauet som de faktorer, der betinger deltagelsen i 

positiv eller negativ retning, varierer i udpræget grad. Denne mangfoldighed er 

af særlig interesse i kraft af, at idrætten er et felt, hvor EU ikke har regulerende 

beføjelser. I mangel af regulerende beføjelser kan EU medvirke til at fremme 

idrætten ved at understøtte udveksling af oplysninger og god praksis mellem 

medlemslandene. Denne artikel anlægger et institutionelt perspektiv på potentialet 

ved at lade EU indtage en sådan understøttende rolle i forhold til frivilligt 

arbejde inden for idrætten. 
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Nøgleord: Den Europæiske Union (EU), kompetence (beføjelse), Lissabon-traktaten, 

idrætspolitik, idrætsbevægelsen, autonomi, frivilligt arbejde (frivillighed), 

god praksis. 


