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Resume 
Dette projekt søger at forklare sammenhængen mellem fællesskaber, foreningsliv og 

byudvikling med udgangspunkt i Viby Sjælland i Roskilde Kommune. Roskilde Kommune 

har planlagt en markant udvidelse af Viby Sjælland over den næste årrække, og i den 

forbindelse er det blevet fundet relevant at undersøge, hvorledes de eksisterende fællesskaber 

og foreninger i byen er medvirkende til at påvirke denne proces og den identitet der hersker i 

byen. Den teoretiske undersøgelse tager udgangspunkt i Robert Putnams teorier omhandlende 

afgrænsende- og brobyggende social kapital, samt Zygmunt Baumans teoretiske forklaring af 

hvorledes fællesskaber fungerer i det moderne samfund. Den metodiske tilgang er baseret på 

semistrukturerede interviews foretaget med personer i lederroller fra det frivillige 

foreningsliv i Viby Sjælland, samt en større spørgeskemaundersøgelse der har været sendt ud 

til beboerne i Viby Sjælland. I tillæg til dette er der anvendt eksisterende empirisk materiale 

omhandlende landsbyer, stationsbyer og foreningsliv i Danmark, til at skabe forståelse af og 

forklare de underliggende strukturer der eksisterer i en by som Viby Sjælland. 

 

Abstract 
This study tries to examine the correlation between communities, association activities and 

city development, based on a case study in Viby Sjælland in Roskilde Municipality. Roskilde 

Municipality has planned an extensive expansion of Viby Sjælland over the next number of 

years, and in correlation to this it has been found relevant to examine how the existing 

communities and associations in the city are contributing to and influencing this process and 

the identity that exists within the city. The theoretical examination uses Robert Putnams 

theories concerning bridging and bonding, as well as Zygmunt Baumans theoretical 

explanation of communities in a modern society. The methodical approach is based on semi-

structured interviews with persons in leadership roles in the voluntary community in Viby 

Sjælland, as well as a larger survey which includes the general population of Viby Sjælland. 

In addition to this, it has been found relevant to include existing empirical data dealing with 

villages and association activities in Denmark, to create an understanding of, and explain the 

subjacent structures which exists in a town like Viby Sjælland.  
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Problemfelt 
Vores interesse for at skrive dette fagprojekt kommer på baggrund af det oplæg som plan- og udvik-

lingschef Vilfred Hvid for Roskilde Kommune holdt i vores semesterstartsuge. Vilfred Hvids oplæg 

var ment som inspiration til at arbejde med igangværende projekter og problemstillinger, og det var 

da også denne aktualitet som tiltrak vores opmærksomhed. Det oprindelige oplæg fra Roskilde Kom-

mune lød på ‘Strategisk byudvikling i Viby Sjælland’, og omhandler den problemstilling, at Viby 

Sjælland de næste årtier står overfor en større byudvidelse med en betydelig befolkningstilvækst. 

Roskilde Kommune står overfor at skulle udvikle et nyt boligområde kaldet Skousbo, hvor der ifølge 

kommunen selv skal være plads til forskellige boformer, som skal tilgodese forskellige familiemøn-

stre. Skousbo skal supplere det eksisterende Viby Sjælland ved at tilbyde alt lige fra urbane byhuse 

til bofællesskaber, rækkehuse til de traditionelle parcelhuse. Alle med forskellige frihedsgrader i for-

hold til eksempelvis selvbyg, benyttelse af fælles arealer til dyrehold, dyrkningsfællesskaber eller 

lignende (Masu Planning 2015, 5). 

Samtidig med denne udvikling af Skousbo har der fra de lokales side været et opråb efter flere par-

celhuse og etplans rækkehuse, da dette er den mest almindelige boform i Viby Sjælland i dag. Denne 

forestilling om hvordan den primære boform i byen skal være, ønsker Roskilde Kommune at udfordre 

ved at udvikle Skousbo, med fokus på fællesskab og udfoldelsesmuligheder, både i forhold til naturen 

og naboer. Det var denne kontrast mellem det eksisterende Viby Sjælland og det nye boligområde, 

Skousbo, som særligt tiltrak vores interesse, for hvordan der kan skabes sammenhænge i en by med 

to så forskellige bydele? 

Både til Roskilde Kommunes oplægsbørs i semesterstartsugen og til vores opstartsmøde med plan-

lægger ved Roskilde Kommune Stinne Bjerg, blev det nævnt flere gange at Viby Sjælland har et 

meget aktivt og bredt foreningsliv. Dette aktive foreningsliv er ifølge Roskilde Kommune en af de 

afgørende faktorer i tiltrækningen af nye borgere. Derfor fandt vi det interessant at udforske dette 

nærmere, dog stadig med udgangspunkt i den igangværende byudvidelse. 

 

Viby Sjælland som stationsby - strukturelle udfordringer og potentialer 
For at forstå den kontekst vi arbejder med, som er foreningslivets betydning for sammenhængskraften 

i en mindre by som Viby Sjælland, er det vigtigt at kende til nogle af de strukturelle udfordringer og 

potentialer en stationsby som Viby Sjælland står overfor. Realdania rapporten ”Stationsbyer i dag” 

(2013), er et større studie af danske stationsbyers historie, udfordringer og udviklingsmuligheder især 

med fokus på seks udvalgte casebyer. Denne rapport viser at stationsbyer med færre end 5.000 ind-

byggere, oplever en vækst i indbyggertallet, dog med stor forskel på i hvilket område af landet byerne 
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er placeret (Realdania 2013, 39). En stationsbys mulighed for udvikling skal forstås ud fra dens af-

stand til storbyregioner, og om den i forlængelse heraf har adgang til et større sammenhængende 

arbejdsmarked (Ibid., 67). Viby Sjælland kan med sine cirka 5.000 indbyggere betegnes som en mel-

lemstor stationsby. Byen er placeret i den sydlige del af Roskilde Kommune og kun 35 minutter i tog 

fra København.  

Som andre stationsbyer står Viby Sjælland også overfor nogle muligheder og udfordringer, som kan 

præge byens muligheder for at udvikle sig som levedygtig by. Potentialerne for stationsbyerne og 

Viby Sjælland ligger blandt andet i den nemme adgang til landskab og natur, samtidig med at byerne 

ligger inden for pendlerafstand til et stort arbejdsmarked. Stationsbyer med disse karakterer kaldes 

også storbypendlerforstader. Disse byer kan derfor med fordel markedsføre sig som bosætningsbyer, 

som tilbyder særlige lokale kvaliteter i forhold til beliggenhed og kulturhistoriske værdier (Ibid., 236).  

Udfordringerne ses både i at mange ikke længere har et eget kommunecenter, den centrale bymidte 

og/eller bystrøg har detailhandelsudvalg, og de traditionelle fællesskaber med foreningslivet er i for-

andring (Ibid.), dette er da også tilfældet for Viby Sjælland. 

 

Intet byliv - aktivt foreningsliv 
At Viby Sjælland, som så mange andre stationsbyer, er en by i vækst ses ikke umiddelbart ved første 

øjekast. Gennem vores byvandringer i Viby Sjælland på forskellige tidspunkter af døgnet er det fak-

tisk kun de store maskiner og byggemateriale ude på marken som senere skal blive til Skousbo, der 

afslører, at byen er inde i en rivende udvikling og udvidelse. Hovedgaden, Søndergade, ligger øde 

hen, og der var ingen eller ganske få mennesker at se på gaderne eller ved stationen den første gang 

vi besøgte byen, en mandag eftermiddag. Faktisk har der alle de gange vi har været i byen virket ret 

dødt og stille, hvilket fik os til at undre os over, om byen nu også var så spændende og attraktiv som 

Roskilde Kommune selv lægger op til.  

Billedet af en øde by i dagtimerne ændrede sig dog, da vi blandt andet interviewede Rita Thorsen fra 

byens kulturhus, KulturCosmos. Selvom byen endnu en gang virkede øde udenfor, så var der inde i 

KulturCosmos fuld af liv og mennesker, der var nemlig en barselscafe i gang. 

Dette vidner om, at selvom en by kan virke noget så øde set udefra, så kan billedet af byen være et 

helt andet, når der graves et lag dybere ned, eksempelvis ved at bevæge sig ind på foreningernes 

territorium.  
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Foreningslivets værdier og kompetencer 
Når der tales om foreningslivet er der flere forskellige værdibaserede faktorer i spil, hvortil det vær-

disættende kan være forskelligt fra person til person, samt afhængig af hvilken forening, der er tale 

om. Det er foreningslivet i sig selv og dets sociale ressourcer og kompetenceudvikler, samt en række 

forskellige faktorer der er med til at bidrage til det enkelte individ og skabe fællesskaber på tværs af 

både mennesker og foreninger. Foreningslivet har altså mange forskellige potentialer. Det kan være 

et sted hvor der er mulighed for at dygtiggøre sig og udvikle nogle bestemte kompetencer, tilbyde 

sociale ressourcer og entreprenørfællesskaber. Fordelen med det er at deltagerne kan spare på tværs, 

møde andre ligesindede, men også have muligheden for sammen at påvirke lokalsamfundet. Et rigt 

foreningsliv indikerer noget om udbuddet af aktiviteter og tilbud, om byens fælles identitet, og om 

frivillige ressourcer kan mobiliseres til at tage sig af byens udfordringer. Mange forskellige tilbud og 

udbud af aktiviteter fra en bys foreninger skaber et mangfoldigt byliv og dermed en højere livskvalitet 

for indbyggerne. Foreningslivet kan på denne måde også være med til at samle folk i et ellers frag-

menteret hverdagsliv (Realdania 2013, 102).  

På den anden side ses der i dag en tendens i mange stationsbyer, som Viby Sjælland, at de sociale 

fællesskaber som er kendetegnet ved foreningslivet, er i forandring. 

En undersøgelse af det danske foreningsliv i årene 2004-2010, foretaget af forskere fra Syddansk 

Universitet, viser at det danske foreningsliv er i støt vækst, men også i forandring. Det er især lokal-

foreninger, sociale foreninger, fritids- og kulturforeninger samt idrætsforeninger, der er i vækst, hvor-

imod antallet af politiske foreninger er faldet markant (Ibsen et al. 2013, 79). 

Foreningerne udgør ofte stationsbyens sociale sammenhængskraft, men udfordres i dag ved at de 

traditionelle mønstre i hverdagslivet ændres, hvilket kan føre til fald i antallet af medlemmer. Den 

moderne danske familie arbejder mere, skal pendle længere og den typiske kernefamilie findes i nye 

former. Derfor er der ofte mindre tid til engagement i lokale foreninger, og i stedet for eksempelvis 

idrætsforeningen, tilkøbes et fleksibelt medlemsskab til et fitnesscenter. Ifølge Realdania-rapporten 

indikerer det, når en by vælger at kunne tilbyde uorganiseret idræt, at denne er bevidst om de udfor-

dringer byen står overfor (Realdania 2013, 103). Det er interessant om det samme mønster gør sig 

gældende i Viby Sjælland, der for nylig også har åbnet et fitnesscenter i deres idrætshal. Er der her 

tale om nye fællesskabsmønstre, er fællesskaberne i forandring eller opbrydning i en mellemstor sta-

tionsby som Viby Sjælland, og hvad gør dette for byens sociale kapital?  
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Foreningens rolle i lokal byudvikling 
Derudover står det generelle foreningsliv også over for en række udfordringer. I og med at forenin-

gerne ofte bliver anset som lokalsamfundets krumtap, er det foreningerne der skal varetage blandt 

andet integration og andre dilemmaer i lokalsamfundet, og ikke det offentlige. At foreningerne lige 

pludselig bliver en del af disse samfundsmæssige udfordringer kan være med til at skabe en mistillid 

til det offentlige, og danne en ny og større tillid til foreningerne, som foreningerne umiddelbart ikke 

er vant til at håndtere. Ibsen et al. (2009) beskriver, at foreningerne generelt har en velfærdsfunktion, 

da de kan være løsningsskabende i forhold til sociale og sundhedsmæssige problemer, men at for-

eningerne også har en stor betydning for skabelsen af social kapital (Ibsen et al. 2009, 31-32). Modsat 

mener Realdania at foreningernes virke i lokalsamfundet skal bidrage til at skabe lokalråd, der kan 

håndtere udviklingsmæssige udfordringer for byen på kommunalt plan. Et eksempel på dette ses i 

Skævinge, hvor lokalrådet nævnes som vigtigt for at sikre borgerne større indflydelse på eget lokal-

område og kontaktskabelse til politikerne i Hillerød Kommune, og på den måde formidle borgernes 

ønsker til forandring (Realdania 2013, 101).  

I forlængelse af dette er det interessant at undersøge hvilke dilemmaer foreningerne i Viby Sjælland 

står overfor, og hvordan kan disse foreninger, i samarbejde med blandt andet borgerne og Roskilde 

Kommune, bidrage til byudviklingen? Åbner foreningslivet nogle andre sociale arenaer, der kan på-

virke den udvikling der sker i bymidten, og det som Roskilde Kommune selv påpeger omkring by-

midten? Derudover er det væsentligt at undersøge, hvorvidt foreningerne skaber en lokal organise-

ring, og har forskellige interesser, for at se om foreningerne overhovedet kan bidrage til et byudvik-

lingsperspektiv eller om de kun har fokus på egne interesser.  

Den overordnede problemstilling vi med dette fagprojekt skriver os ind i, er foreningslivets betydning 

i Viby Sjælland. For at gøre dette vil vi undersøge byens foreningsliv og betydningen af det. Ligeledes 

vi vil se på, hvordan foreningslivet kan forbedres for at give Viby Sjællands indbyggere en stemme i 

forhold til byens kommende udvikling. Dette leder os videre til vores problemformulering, som lyder: 

 

Hvilken betydning har det lokale foreningsliv for at skabe tilknytning til lokalsamfundet i Viby Sjæl-

land? 

 

For at besvare problemformuleringen arbejder vi med følgende arbejdsspørgsmål: 

 

1. Hvordan kan foreninger i Viby Sjælland forstås ud fra deres identitet, struktur og værdier? 
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2. Hvordan har Viby Sjælland-borgernes ‘personlige’ baggrunde og socioøkonomiske forhold 

betydning for deres deltagelse i foreningslivet? 

3. Hvordan organiseres fællesskaberne i Viby Sjælland? 

4. Hvordan kan foreningernes potentialer for netværksskabelse og byudvikling forstås? 

 

Analysestrategi 
Hvert af de fire arbejdsspørgsmål er funderet i et teoretisk afsæt for at give et dybere perspektiv på 

hvilken betydning de lokale foreninger i Viby Sjælland har for at skabe tilknytning til byen. I det 

første arbejdsspørgsmål analyseres der på de valgte foreningers vedtægter og enkelte udtalelser fra 

interviews med foreningslederne ud fra et organisationsteoretisk perspektiv. Dette gøres for at forstå 

hvordan de valgte foreningers organisering, identitet og forhold til omverdenen skabes ud fra økono-

misk støtte, og hvilken indflydelse deres identitet og værdier har på udviklingen af fællesskaber 

blandt mennesker.  

I det andet spørgsmål analyseres der, på baggrund af interviews med foreningsledere og en spørge-

skemaundersøgelse, på hvorfor folk deltager i foreningslivet, ud fra faktorer som alder, tilflytning, 

socioøkonomiske forhold og andet, set i lyset af Robert D. Putnams teori om social kapital (2000). 

Det tredje arbejdsspørgsmål besvares ud fra Zygmunt Baumans teori om fællesskabernes flygtighed 

i det moderne samfund. Ydermere besvares dette arbejdsspørgsmål også ud fra Putnams teori om 

social kapital for at forklare, hvordan Viby Sjællands foreninger eksisterer i sig selv, og om disse er 

vigtige for identitetsskabelsen i byen.  

Det fjerde arbejdsspørgsmål vil være en videre analyse af de tre inddragede foreningers netværk, ud 

fra Putnams forståelse af social kapital, om de er afgrænsende, brobyggende, og yderligere om de 

skaber netværk udadtil, eksempelvis til kommunen, gennem deltagelse i blandt andet byudviklings-

projekter. Her vil social kapital-begrebet blive udbygget med begrebet ‘linking’. 

I de følgende afsnit vil de nævnte metoder og teorier bliver præsenteret, samt vores refleksioner ved 

valget af disse. 

 

Videnskabsteori 
Den videnskabsteoretiske tilgang til udarbejdelsen af dette projekt tager udgangspunkt i det empiriske 

materiale som både består af kvalitativt- og kvantitativt udarbejdet data. Dette afspejler sig også i den 

videnskabsteoretiske tilgang dette projekt anvender. Der bliver både anvendt en socialkonstruktivi-

stisk tilgang til at analysere de processer der foregår i forbindelse med foreningslivet i Viby Sjælland 
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ud fra kvalitativt indsamlede data. Samtidigt anvendes der også en kritisk realistisk tilgang til at ana-

lysere de dele der har indgået i udarbejdelsen af projektets kvantitative elementer.   

 

Socialkonstruktivisme 
Den socialkonstruktivistiske tilgang inden for det videnskabsteorietiske felt, arbejder med at der epi-

stemologisk ikke kan opnås en objektiv og universel sandhed. Den subjektive betragtning af forsk-

ningsfeltet vil altid være en del af processen og resultatet, hvilket er medvirkende til at der ontologisk 

heller ikke kan udledes en sandhed omkring feltet, men at de observerede og analyserede resultater 

vil blive opfattet forskelligt i forskellige sammenhænge (Pedersen 2012, 190). I konteksten af dette 

forskningsprojekt, skal det ses således, at vi som forskere observerer på sociale relationer der eksi-

sterer i og omkring Viby Sjælland. Ud fra dette forsøger vi at opnå en forståelse af hvorledes disse er 

medvirkende til at skabe hverdagen i Viby Sjælland, men samtidig er vi bevidste omkring at der 

eksisterer sandheder i disse relationer, som vi ikke vil være i stand til at få belyst. Derfor vil den 

erfarede sandhed i høj grad bero på de øjne der analyserer og fortolker det udarbejdede materiale. 

Den socialkonstruktivistiske tilgang er præget af, at den i høj grad er afhængig af den diskurs der 

eksisterer indenfor de undersøgte felter. Dette er også medvirkende til at de erfarede sandheder i høj 

grad vil afspejle de øjne der analyserer og opfatter, eftersom sandhederne vil tage udgangspunkt i de 

givne diskursforståelser. Projektets fokus på fællesskabernes betydning for byen er meget vanskeligt 

at fortolke og analysere, uden at bero konklusioner på vurderinger der har afsæt i subjektivitet. 

Socialkonstruktivismen kan bidrage til at forstå, hvorledes individers handlinger og rutinemæssige 

interaktioner kan oversættes til en forståelse og beskrivelse af hverdagslivet i en by som Viby Sjæl-

land. Det skal forstås i den kontekst, at den socialkonstruktivistiske tilgang søger at beskrive hvorle-

des vaner og repetitive handlinger er med til at danne diskurser i givne kontekster (Ibid., 196). Sam-

tidig kan socialkonstruktivismen hjælpe med at fokusere kritisk på hvad der under andre omstændig-

heder kan opfattes som selvfølgelig viden (Ibid., 201). Dette aspekt er vigtigt til at belyse de proble-

matikker der kan opstå i hverdagssituationer, som udspringer af hvad der kan betegnes som under-

forståede eller ubevidste tendenser. 

Dette kan også ses som svagheden ved socialkonstruktivismen, at der ikke er noget endeligt, og at alt 

så at sige er til diskussion. Derfor er det også svært at udlede endelige slutninger når der arbejdes ud 

fra et socialkonstruktivistisk perspektiv. 
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Kritisk realisme 
Dette er også en af grundene til, at der bevidst er valgt at inddrage en anden videnskabsteoretisk 

vinkel til besvarelsen af dette projekt. Ved at inddrage den kritiske realisme som en anden vinkel, er 

det muligt at fokusere på en reel slutning. I lighed med socialkonstruktivismen, så er den kritiske 

realisme baseret på tesen om at der skal findes en dybere mening, men i modsætning til socialkon-

struktivismen, så beror den kritiske realisme på at der findes en dybere sandhed (Buch-Hansen & 

Nielsen 2012, 281). 

Samtidigt, så arbejder den kritiske realisme på at undersøge de elementer der befinder sig bag ved de 

observerbare fremtrædelsesformer (Ibid., 314), hvilket er projektets fokus ved spørgeskemabesvarel-

serne. Det skal forstås således, at det bliver forsøgt at afklare de strukturer der kan observeres gennem 

besvarelserne, ved at inddrage og supplere med den viden der er opnået gennem de kvalitative inter-

views. På denne måde afdækkes de faktorer, der er årsagen til den samfundsstruktur der eksisterer i 

Viby Sjælland med udgangspunkt i foreningslivet. Den kritiske realisme søger konsekvent at afklare 

spørgsmål ved at nå et dybere niveau i konteksten af arbejdet, end hvad der først er synligt på over-

fladen. Herigennem bliver det muligt at afdække de strukturer og diskurser der hersker omkring for-

eningslivet og dets betydning. Kritisk realisme kan derfor bruges i forlængelse af de udledninger der 

drages på baggrund af den socialkonstruktivistiske tilgang, der primært er anvendt til at belyse og 

analysere de kvalitative interviews. 

 

Metode  
I dette afsnit vil vi beskrive de overvejelser og refleksioner vi har gjort i forhold til vores valg af 

metoden semistrukturerede interviews, samt de betragtninger vi har gjort os i udarbejdelsen af vores 

interviewguide. Ligeledes vil afsnittet afdække, hvordan vi har valgt at foretage vores interviews og 

hvilke overvejelser vi har gjort os i forbindelse med dette. Yderligere indgår også overvejelser i rela-

tion til vores spørgeskemaundersøgelse, hvortil der ses på udførelsen samt hvilken platform vi har 

valgt at dele spørgeskemaet på. 

 

Mixed methods - blanding af det kvalitative og kvantitative 
Mixed methods handler om, hvordan der i forskning kan anvendes forskellige metoder, hvortil for-

skeren kombinerer kvalitative og kvantitative metoder for at belyse et forskningsproblem. Formålet 
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med at kombinere metoderne er ifølge Birgit Jæger, at skabe en ny viden og dermed få en forståelse 

af problemet, for så at kunne finde løsninger til et samfundsmæssigt problem (Jæger 2016, 301).  

Kombinationen af forskellige metoder kan: (…) være en strategi til at indfange kompleksiteten, rig-

holdigheden og dybden i det undersøgte fænomen. (Ibid., 305). Når vi i dette projekt vælger at kom-

binere kvalitative og kvantitative metoder, i form af spørgeskemaer og semistrukturerede interviews, 

så er det for at anvende data fra forskellige informanter, da vi vurderede at det var disse metoder, der 

var bedst egnet til at undersøge vores problemfelt. Denne form for metodeudvælgelse kaldes for en 

metodisk elektisme: (…) hvilket betyder, at valget af metoder ikke er styret af et ontologisk udgangs-

punkt, men frit kan vælges ud fra en vurdering af egnethed til den pågældende undersøgelse (Ibid., 

305). Anvendelsen af socialkonstruktivisme og kritisk realisme er medvirkende til, at projektet for-

mår at omfavne både de kvalitative og de kvantitative styrker. Ved at anvende videnskabsteoretiske 

tilgange, hvis ontologiske udgangspunkt søger at forklare de sammenhænge projektet undersøger, så 

går dette i tråd med den fremgangsmåde mixed methods fordrer til, hvor det er overlappet mellem 

tilgangene, der er styrken i den metodiske proces.  Spørgeskemaundersøgelsen udarbejdede vi for at 

få en bredere forståelse af lokalsamfundet i Viby Sjælland, gennem spørgsmål som åbnede op for et 

indblik i borgernes interesse for foreningslivet og hvordan dette har en indflydelse på Viby Sjællands 

identitet. 

De semistrukturerede interviews havde modsat spørgeskemaundersøgelsen til formål at få nogle mere 

dybdegående perspektiver med eksperter - nogle såkaldte ekspertinterviews. Disse ekspertinterviews 

skal foregå med repræsentanter fra bestyrelserne i foreningerne i Viby Sjælland og skal bidrage med 

et indblik i foreningslivet set fra foreningernes synspunkt. Ved at kombinere de to metoder kan vi på 

denne måde få et dobbelttydigt blik på foreningslivet i form af et blik både inde- og udefra.  

Metoderne, og hvornår de hver især foretages, kan kombineres på forskellige måder; et sideløbende 

forløb, et sekventielt forløb, eller de kan indlejres i hinanden. Vi har i vores projekt valgt at tage 

udgangspunkt i et sideløbende forløb, hvor vores empiri bliver produceret sideløbende gennem de 

kvalitative og kvantitative undersøgelser, hvilket betyder at resultaterne efterfølgende kan sammen-

holdes (Ibid., 309).  

 
Semistrukturerede interviews 
Vi har udført fire individuelle interviews med forskellige Viby Sjælland-borgere, som på den ene 

eller anden måde er engageret i foreningslivet i Viby Sjælland. Disse interviews har givet os et indblik 

i foreningernes organisering og hvad foreningerne bidrager med til lokalsamfundets liv og 



Roskilde Universitet  E2018 Plan, by og proces - K1 

 12 

fællesskaber. Derudover har vi også haft et møde med planlægger Stinne Bjerg fra Roskilde Kom-

mune, hvilket gav os et lille indblik i Viby Sjælland set fra et planlægningsfagligt perspektiv. 

 

Metodiske overvejelser 
I dette fagprojekt har vi valgt at benytte os af semistrukturerede interviews, da dette giver os mulighed 

for at være åbne og spontane over for informanternes svar og de historier de fortæller os undervejs i 

interviewet. Ligeledes giver det semistrukturerede interview mulighed for at ændre form og tilpasse 

spørgsmålene undervejs som interviewet skrider frem, så vi har mulighed for at forfølge informan-

ternes svar, samt få en uddybning heraf (Kvale 1997, 131). Formålet med vores interviews har været 

at få en indsigt i foreningernes betydning for vores informanters liv, samt hvordan foreningerne, 

ifølge informanterne, har betydning for fællesskaber og netværksdannelse i Viby Sjælland. Ydermere 

var grunden til at vi valgte at udføre interviews, at denne form for metode kunne give os en dybere 

indsigt i, hvordan forskellige foreninger i Viby Sjælland har indvirkning og betydning for deres med-

lemmers hverdag i byen end vi eksempelvis har fået gennem vores spørgeskema. I vores interviews 

har vi valgt en åben tilgang til informanterne omkring vores formål med interviewet, da vi gerne ville 

etablere et let tilgængeligt og forståeligt rum, hvor informanterne kunne udfolde deres fortællinger, 

og hvor de fra start af vidste, at der ikke var nogen rigtige eller forkerte svar. De var eksperterne, da 

interviewene omhandlede deres forening, fællesskaber og foreningsliv. 

Med valget af denne metode er vi opmærksomme på, at der er nogle svagheder ved metoden. En 

svaghed er at metoden ikke er objektiv, da den bygger på subjektive indtryk, i og med det er infor-

mantens individuelle oplevelser og holdninger der kommer til udtryk i interviewet. Ydermere er en 

metodisk refleksion omkring det semistrukturerede interview, at vi kun får adgang til den informa-

tion, som informanten vælger at dele med os. Dette betyder således også at informanten kan vælge at 

holde eventuelle konflikter skjult for os, for selv at fremstå i et positivt lys.  

På trods af metoden har disse svagheder, finder vi den stadig relevant at anvende i vores projekt, da 

det ikke er et objektivt fagligt indblik vi ønsker fra informantens side af. Da vores undersøgelse om-

handler foreningernes betydning, for at skabe tilknytning til lokalsamfundet i Viby Sjælland, er vi 

med vores tilgang til undersøgelsesfeltet, nødsaget til at tage udgangspunkt i medlemmernes opfat-

telser og forståelser af foreningernes betydning. Det betyder at en fuldstændig objektiv tilgang og 

empiri ikke er en mulighed, da empirien vil være farvet af informanterne, eftersom temaet for inter-

viewet omhandler et personligt interessepunkt.  
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Interviewguide og udførelse af interview 
Vores interviewguide er opbygget omkring fem temaer, som vi ønskede informanternes viden og 

oplevelser omkring. De fem temaer er: ’Om foreningen’, ’Byens fællesskaber og netværksdannelse’, 

’Foreningslivets engagement’, ’Foreningsliv og hverdagsliv’, samt ’Deltagelse i byudviklingen af 

Viby Sjælland’. Temaerne og de tilhørende spørgsmål er udarbejdet på baggrund af vores teoretiske 

afsæt, med særligt fokus på social kapital, flydende modernitet og foreningsliv. Vores temaer og 

spørgsmål har en åben karakter omkring vores forskningsspørgsmål, idet vi har oplyst informanterne 

om formålet med interviewet. Vi har undervejs i vores interview forsøgt at lede vores informanter 

hen til bestemte temaer, men ikke til specifikke meninger omkring vores valgte temaer. Vi har der-

imod forsøgt at få de dimensioner frem, som vi mente var vigtige for vores undersøgelse af forenings-

livet i Viby Sjælland. En svaghed ved at vælge vores teoretiske afsæt som fokus for vores interview-

guide kunne således være, at vi bliver blinde overfor nye spørgsmål som falder uden for teorien, men 

som stadig kunne være interessant at udforske videre i interviewet. For at undgå dette har vi under 

vores interviews altid været to gruppemedlemmer afsted, hvor vi på forhånd havde defineret rollerne. 

Inden interviewene valgte vi derfor, hvem der var den primære interviewer, og hvem der skulle sup-

plere og samle eventuelle relevante tråde op. Denne form for rollefordeling, mener vi har været gavn-

lig for vores interviews, idet at forskningsinterviewets viden i samspillet mellem interviewer og in-

formant, skaber en gensidig påvirkning af hinanden (Brinkmann & Kvale 2015, 53). Dermed har vi 

ved at være flere til interviewene kunne få afdækket flere nuancer og dimensioner, end hvis der kun 

havde været en interviewer til stede. 

Vi startede vores interviews med at give en briefing, hvor vi definerede situationen for vores infor-

manter med en kort præsentation af os selv, samt hvad vores projekt omhandler. Dette gjorde vi for 

at give informanterne en klar forståelse af, hvad de kunne forvente af interviewet og for at skabe et 

rum, hvor informanten frit kunne tale og eksponere deres oplevelser og meninger (Ibid., 183). Som 

afslutning på interviewet valgte vi at følge op med en debriefing, hvor vi spurgte informanten om han 

eller hun havde nogle spørgsmål eller mere at tilføje. Dette gjorde vi for at give informanten mulighed 

for at komme med kommentarer til noget, som han eller hun har undret sig over undervejs i inter-

viewet (Ibid., 184).  

Derudover valgte vi at vores interviews skulle foregå i Viby Sjælland, enten hjemme ved informan-

terne selv eller et andet sted i byen, eksempelvis KulturCosmos eller ude i foreningerne, så informan-

terne var på hjemmebane.  
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Transskription af interview 
I det efterfølgende arbejde med vores interview har vi foretaget transskribering af dem for at kunne 

anvende disse i vores videre analytiske arbejde. 

En transskription er der hvor det fysisk tilstedeværende interview mellem mennesker bliver til en 

skriftlig form, hvortil det er den nedskrevne data der efterfølgende bliver betragtet som det grund-

læggende empiriske data (Kvale 1997, 235). Når transskriptionen finder sted, indeholder det nogle 

vurderinger og beslutninger idet der skiftes fra talesprog til skriftsprog, hvor det udelukkende er det 

skrevne ord, der tydeliggøres, idet det sociale samspil ikke kan nedskrives, det handler blandt andet 

om tonefald, kropssprog og tempo (Ibid., 236).  

Der er flere måder at optage interviews på, hvortil vi i vores interviews har valgt at benytte os af 

lydoptagelse, både for at give intervieweren mulighed for blot at koncentrere sig om selve emnet og 

dynamikken i interviewet, ligesom det også gør det nemmere i transskriptionsarbejdet, hvor det bliver 

muligt at lytte til interviewet gentagende gange, samt spole i det. Derudover handler det i høj grad 

om vigtigheden af indholdet, da det er det der skal anvendes i analysen (Ibid., 237). På baggrund af 

at det er indholdet, der er det vigtigste, når vi skal analysere, har vi bevidst valgt, at der i transskrip-

tionen undlades ord som øh og lignende, samt ufærdiggjorte sætninger, således det bliver en mere 

sammenhængende og flydende skriftsproglig tekst. Ligeledes handler det også om sampling, om 

hvorvidt de forskellige dimensionsformer fra interviewet skal med, heriblandt pauser, betoninger og 

følelsesudtryk (Ibid., 240). Dette har vi valgt ikke at inkludere, for at holde den skriftsproglige tekst 

så enkel og overskuelig som mulig.  

 

Informantafsnit 
I dette afsnit vil der være en beskrivelse af foreningslivet i Viby Sjælland, ud fra det grundlag, at vi 

har skulle foretage en udvælgelse af nogle foreninger til vores interviews. Afsnittet vil afdække hvor-

dan vores udvælgelsesproces har forløbet, ligeledes vil de udvalgte foreningers visioner og arbejds-

grundlag blive beskrevet. For at give læseren et kendskab til foreningerne og hvad disse står for, vil 

foreningerne ligesom de konkrete interviewpersoner kort blive præsenteret. 

 

Viby Sjællands foreningsliv 
Foreningslivet i Viby Sjælland siges, ifølge hjemmesiden 4130-viby.dk at være særdeles aktivt og 

har et bredt udvalg af foreninger, eftersom at der er mere end 80 registrerede foreninger inden for 

postnummeret 4130 Viby Sjælland. Dog er der stor forskel på foreningernes aktivitetsniveau, ligesom 

nogle af foreningerne ikke længere er eksisterende, hvortil der også er forskel på hvor stort et 
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engagement der er i forhold til synligheden i byen. Udvalget af foreninger spænder bredt, og inde-

holder blandt andet natur- og idrætsforeninger, kunst- og kulturforeninger, grundejerforeninger, samt 

et væld af andre foreninger, både inden for forskellige interesser, godtgørende formål og politiske 

foreninger (4130-viby.dk).  

 

Udvælgelsesproces 
For at få et bedre indblik i foreningslivet og foreningsarbejdet i Viby Sjælland, valgte vi at inter-

viewene skulle tage udgangspunkt i foreninger der var velintegrerede i foreningslivet og i byen. 

Denne indgangsvinkel valgte vi for at finde ud af, hvilken betydning foreningslivet har for hverdags-

livet i Viby Sjælland og hvordan dette kan være med til at udvikle på byen og skabe liv. Ydermere 

vil vi også få et indblik i selve foreningernes arbejde og visioner, ligesom vi også kunne få en indsigt 

i, hvilken betydning foreningslivet har for den enkelte informant. 

Derudover ville vi også sikre os, at de interviewede var en del af et foreningsliv, i forhold til, hvis vi 

havde valgt at interviewe nogle tilfældige borgere. I første omgang tog vi listen af foreninger og 

ringede slavisk til dem, dog uden større succes. Heraf udsprang der sig en interviewaftale med Karen 

Ørbæk, som er formand for grundejerforeningen Tofthøjparken. Efterfølgende havde vi en samtale 

med kulturhuslederen fra KulturCosmos, Caroline Stokholm, hvor vi spurgte om hun kunne anbefale 

nogle aktive foreningsfolk i Viby Sjælland, som kunne være interesseret i et interview. Her blev vi 

blandt andet anbefalet at tale med formændene fra KulturCosmos, Vibyspejderne og Viby Idrætsfor-

ening, som vi efterfølgende fik etableret kontakt med og aftalt et møde. Ydermere fik vi også anbe-

falet den lokale præst, der ifølge Caroline Stokholm gør en aktiv indsats for fællesskaber og sociale 

arrangementer i byens sognehus. Derudover blev vi også anbefalet at tale med erhvervsnetværket 

Villa Virkelyst, som gør en aktiv indsats for erhvervslivet i Viby Sjælland. De to sidstnævnte blev 

ikke en realitet på grund af tidsmangel og problemer med at få vores kalendere til at mødes, da disse 

først havde mulighed for at mødes til interview efter jul, og dette var i forhold til vores tidsfrist på 

projektet ikke en mulighed.  

 

KulturCosmos 

KulturCosmos er en af de foreninger, som gør sig synlige i Viby Sjælland, både fysisk såvel som 

socialt. Ideen om et kulturhus blev dannet af en gruppe borgere tilbage i 2012, hvor foreningen Kul-

turhus Viby stiftes. Foreningen vidste dog ikke på daværende tidspunkt, hvor de fysiske rammer 

skulle placeres, så opstartsfasens første år blev tilbragt i nogle af byens andre faciliteter. I 2013 får 

foreningen overdraget bygningen på Søndergade 13 af Roskilde Kommune og stedet fået navnet 
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KulturCosmos. Donationer og kulturpriser gør det muligt, at udvikle på foreningen og i november 

2014 åbner kulturhuset. I 2015 bliver der ansat en projektleder med henblik på at være netværksska-

bende, samt støtte de frivillige. Derudover handler det også om, at projektlederen skal være med til 

at samarbejde på tværs af foreninger, skoler og institutioner. Projektlederen er sidenhen blevet ansat 

som kulturhusleder og finansieret af Roskilde Kommune. Ligeledes blev KulturCosmos i 2015 god-

kendt som en social forening (kulturcosmos.dk [1]). KulturCosmos’ vision handler om at skabe et 

mangfoldigt kulturhus, som skal være med til at gøre Viby Sjælland til et attraktivt sted at bo, hvortil 

missionen drejer sig om at skabe fællesskaber på tværs af forskellige faktorer såsom alder og interes-

ser, på det grundlag at det skal bidrage til udviklingen af kultur og kreativitet. Det handler om at skabe 

sociale fællesskaber i KulturCosmos (Ibid.): Foreningen har et socialt medansvar i nærområdet og 

søger aktivt at igangsætte og deltage i aktiviteter, der hjælper socialt udsatte og sætter fokus på 

kompetenceafklaring og netværksskabelse (Ibid.). KulturCosmos skal ligeledes ligge nogle fysiske 

rammer til at kunne udfolde forskellige interesser og formål (Ibid.).  

I vores interview med KulturCosmos har vi talt med formand Rita Thorsen, som var en af initiativta-

gerne til kulturhuset og som tager stor del i arbejdet og udviklingen med KulturCosmos. Rita Thorsen 

er ligeledes interesseret i den videre udvikling af KulturCosmos og sammenlægningen med bibliote-

ket og lokalhistorisk arkiv, som foregår i samarbejde med Roskilde Kommune. Rita Thorsen har 

tidligere været politisk aktiv i Ramsø Kommunes Byråd, desuden sidder hun også i bestyrelsen for 

Ramsø Musikforening.  

 

Viby Idrætsforening 

Viby Idrætsforening blev dannet i 1909 og har gennem sine mere end 100 år udviklet sig efter tidens 

behov og tendenser, ligesom foreningen også har udviklet sig i takt med byen (vibyif.dk – Forenin-

gens historie). Foreningen består på nuværende tidspunkt af 10 forskellige aktivitetstilbud inden for 

forskellige idrætsgrene. Derudover bliver der løbende suppleret med andre arrangementer med det 

formål at knytte bånd borgerne imellem (Ibid.). Disse arrangementer spænder lige fra kulturforedrag 

til børnefestivaler. Dermed er Viby Idrætsforening en forening med fokus på både idrætsfællesskaber 

og sociale fællesskaber (Ibid.). 

Viby Idrætsforening arbejder i disse år med fem fyrtårne, hvoraf nogle af dem allerede er realiserede, 

mens andre er under udvikling. Det handler om alt lige fra multibane og individuelle redskaber, en 

modernisering af mødelokaler og motionscentret, til faciliteter med mange nye aktivitetsmuligheder. 

Denne udvikling bliver udarbejdet ud fra både en intern og politisk baggrund, hvortil det handler om, 

at når byen skal udvides med flere borgere, så er det nødvendigt at udvide og udvikle på 
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idrætsforeningen og gøre den attraktiv for både eksisterende og nye medlemmer og brugere. Her har 

vi interviewet næstformand og tidligere formand gennem 11 år Inga Skjærris Nielsen, som udover et 

stort arbejde med foreningen ligeledes deltager i flere af foreningens idrætstilbud i hverdagen. Sam-

tidig er Inga Skjærris Nielsen også engageret i mange andre foreninger rundt omkring i byen, blandt 

andet Viby Cityforening. Inga Skjærris Nielsens politiske engagement ses i kraft af hendes tidligere 

post som borgmester for Ramsø Kommune fra 1988-1990 (danskekommuner.dk - Inga Skjærris Ni-

elsen). 

 

Vibyspejderne 

DDS Pedersyv, også kaldet Vibyspejderne, er en af de ældre foreninger med beliggenhed i Viby 

Sjælland, og blev oprettet i 1965. Foreningen er en del af Det Danske Spejderkorps, hvoraf foreningen 

i Viby Sjælland består af omtrent 80 medlemmer samt 20 ledere (vibyspejderne.dk). Det Danske 

Spejderkorps arbejder ud fra tre principper der går ud fra; den enkelte, omverdenen og det åndelige. 

Det enkelte handler om egen udvikling, hvor omverdenen handler om spejdernes respekt for med-

menneskeligheden, hvor de tager ansvar for det samfund, vi lever i og er en del af. Derudover arbejder 

spejderne på at finde en tro, en tro der er større end det menneskelige (Det Danske Spejderkorps). 

Ligeledes handler spejderne på en række værdier, der omhandler; kammeratskab, ansvar, friluftsliv 

og sjov (Ibid.). 

Det Danske Spejderkorps har en vision, Spejd2020, der lyder på at bygge en bedre verden, en verden 

med et unikt spejdersamarbejde, der gør det attraktivt for børn og unge, at skabe et personligt ståsted 

med ansvarlighed både for sig selv, men også for andre, samt at spejderne tager ansvar for både det 

lokale og internationale (Ibid.). Vibyspejderne har til huse i en mindre spejderhytte på Vestergade 25, 

i bålhytten på Assendløsevejen i Viby Sjælland (vibyspejderne.dk - Familiespejd), men flytter snart 

til en større spejderhytte bevilget af Roskilde Kommune (Bilag 10, 6).  Her har vi interviewet Søren 

Mogensen, som er formand for bestyrelsen hos Vibyspejderne på 10. år.  

 

Tofthøjparken 

Tofthøjparken er en andelsboligforening, der til forskel fra de andre foreninger i vores interviews, er 

en forening med henblik på at eje, samt drive ejendommene i Tofthøjparken. Derfor er det beboerne, 

der er medlemmerne af foreningen. Foreningen drejer sig altså i større grad om det økonomiske aspekt 

og udviklingen af boligområdet, således dette tjener sig bedst, hvortil de sociale fællesskaber ikke er 

en del af dette koncept (Tofthøjparken). Her har vi interviewet formanden Karen Ørbæk. Dette inter-

view blev dog lavet umiddelbart inden et emneskift, men på trods af dette, vil der stadig blive anvendt 



Roskilde Universitet  E2018 Plan, by og proces - K1 

 18 

nogle aspekter fra interviewet, da der i interviewet også var spørgsmål omhandlende fællesskabet i 

Viby Sjælland. 

Vi har yderligere valgt at bibeholde nogle aspekter af Karen Ørbæks udtalelser, da hun ikke kun 

repræsenterer en boligforening i kraft af hendes stilling som formand, men også en privat indbygger 

i Viby Sjælland.  

 

Fokusgrupper, hvorfor ikke?  
Vi ville i dette projekt også gerne have haft gjort brug af fokusgrupper, da vi mener at denne metode 

ville kunne have bidraget med et andet blik på fællesskaber og foreningslivet i Viby Sjælland end de 

individuelle interview. Fokusgrupperne kunne have bidraget med nogle interessante gruppebetragt-

ninger og diskussioner, som vi ikke har kunne få gennem de individuelle interviews, da denne metode 

ikke lægger op til en meningsdannelse gennem diskussioner undervejs.  

Vi har ikke kunne få gennemført de fokusgrupper, som vi ellers havde planlagt, da vi ikke kunne få 

nok informanter til de udvalgte dage. Vi ville have afholdt to fokusgrupper i KulturCosmos, men da 

der kun var en informant der henvendte sig direkte på vores Facebook opslag som kunne på de ud-

valgte dage, blev disse aldrig afholdt. Vi vurderede at det ville blive for omfattende at forsøge at finde 

en dag og tidspunkt, hvor de medlemmer af Facebook-gruppen ’4130 Viby Sjælland’ som havde 

henvendt sig, enten gennem en kommentar til vores opslag eller ved privat beskeder, alle kunne. 

Dette forsøg på at få etableret to fokusgrupper skete således også før vores emneskift, hvor fokus var 

på byudviklingen af Skousbo og skabelsen af et sammenhængende Viby Sjælland.  

Dette kan have været en medvirkende faktor til, at det ikke var muligt at få nok informanter til de to 

fokusgrupper, da vi efterfølgende gennem Caroline Stokholm fra KulturCosmos fik at vide, at der 

blandt borgerne i Viby Sjælland er en tendens til en ‘mæthed’ af at skulle deltage i projekter omhand-

lende Skousbo. Denne ‘mæthedstendens’ kommer formentligt af at Roskilde Kommune allerede har 

haft meget borgerinddragelse i forbindelse med udviklingen af Skousbo. Det er muligt at vi ville have 

fået en anden respons på vores fokusgrupper efter vores emneskift, men denne mulighed har vi ikke 

forfulgt, da emneskiftet blev foretaget relativt sent. 

 

Spørgeskema som metode 
Der findes flere forskellige former for spørgeskemaer. Vi har valgt at benytte os af et onlinespørge-

skema. Fordelen ved et onlinespørgeskema er, at det er noget respondenterne selv skal hente online 

og udfylde der, hvilket også betyder at selve indsamlingsprocessen forkortes og svarmaterialet er 

nemt tilgængeligt, ligesom det også bliver nemmere at rykke respondenterne for svar. Som udvikler 
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af et onlinespørgeskema er der tilmed en større kontrol over alle delene i processen, da der undervejs 

kan følges med (Møller 2016, 189). 

Når vi laver et spørgeskema, er det fordi, vi vil indsamle nogle primære data, der ikke eksisterer i 

forvejen, men som belyser den konkrete problemstilling (Ibid., 187). Spørgeskemaet bliver lavet som 

en survey, hvilket fungerer som en slags stikprøve fra en større population, hvilket normalt omhandler 

landsdækkende undersøgelser (Ibid., 188). Dette skal dog i denne kontekst ses ud fra et mindre per-

spektiv, hvor det handler om, at vi får et udsnit af Vibys befolkning, hvor det således er stikprøvens 

resultater, der skal skabe et samlet svar om tendenserne for blandt andet interessen for foreningslivet 

i Viby Sjælland (Ibid., 194).  

Jørn Kjølseth Møller påpeger, at der både er styrker og svagheder ved spørgeskemaundersøgelser. En 

af styrkerne er opnåelsen af en højere repræsentativitet, hvortil det generelle i større grad bliver tyde-

liggjort i dataindsamlingen. Derudover har det den fordel, at der i et fælles spørgeskema kan fore-

komme en standardiseret påvirkning, dog kun på den bekostning at udarbejderen af spørgeskemaet 

besidder en neutral holdning i udførelsen af spørgsmålene. Ligeledes er en fordel også, at et spørge-

skema består af ufleksible spørgsmål, da der i undersøgelsesprocessen ikke kan skiftes retning, så 

undersøgelsen ikke løber ud af kontekst (Ibid.,191). 

Når spørgeskemaet skal udføres, er der nogle primære punkter, der skal overvejes grundigt. Det hand-

ler om at klargøre formålet, hvad er det der skal undersøges og hvem er målgruppen for undersøgel-

sespopulationen. Dertil handler det om selve udarbejdelsen af spørgeskemaet, hvilke spørgsmål der 

skal stilles og tilhørende svarmuligheder. Derudover kan en pilottest være en mulighed, for at se om 

det passer overens med formålet, er der eventuelt noget der skal ændres? Dernæst handler det om 

dataindsamling, hvordan skal det håndteres, for efterfølgende at analysere og fortolke svarene og 

tilmed drage en konklusion og sidst men ikke mindst, hvordan resultaterne skal formidles (Ibid.,192).  

Der er mange overvejelser, der skal tages, for at lave et godt spørgeskema rent indholdsmæssigt, for 

at få så konkrete og fyldestgørende svar, men det handler ligeledes om at motivere respondenterne 

og skabe et godt indtryk. Det gøres blandt andet ved en god introduktionstekst i starten, alene den 

skal skabe motivation og lyst til at deltage i undersøgelsen (Ibid., 193). 

Efter indsamlingen af data, og før den egentlige analyse, er det væsentligt at se på spørgeskemaets 

kvalitet, for at se om svarene er pålidelige og gyldige, hvilket er de to kriterier der arbejdes ud fra, 

når spørgeskemaets kvalitet skal undersøges. Pålidelighedsaspektet handler om, hvorvidt vi kan stole 

på svarene, om de er valide. Gyldighedsaspektet handler om forskeren får det svar, der spørges om, 

det er især ved de mere åbne spørgsmål, at dette kan være en problematik (Ibid., 202). 
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Formålet med spørgeskemaet 

Baggrunden for udvælgelsen af en spørgeskemaundersøgelse er i projektet blevet anset som værende 

en brugbar metode, til at give et overordnet og generelt blik på en række synspunkter som eksempel-

vis værdier og holdninger på byen Viby Sjælland blandt dens borgere. Beslutningen om at inddrage 

en spørgeskemaundersøgelse blev taget relativt sent i projektfasen, da kvalitative metoder som fo-

kusgruppeinterview ikke kunne arrangeres på grund af manglende deltagelse blandt indbyggerne i 

Viby Sjælland. Hertil blev det efterfølgende vurderet, at nogle af de elementer, vi ville have fået ud 

af at afholde et fokusgruppeinterview, kunne erstattes ved at anvende en spørgeskemaundersøgelse 

blandt borgerne. Denne beslutning blev dog taget velvidende om, at en kvalitativ metode som fokus-

gruppeinterview i højere grad kunne besvare kontroversielle spørgsmål mere præcist, men hvor vores 

vurdering af anvendelsen af et spørgeskema byggede på at få en så høj repræsentativ deltagelse blandt 

borgerne i Viby Sjælland som muligt. 

Formålet med spørgeskemaundersøgelsen har derfor været at få repræsenteret flest mulige borgere i 

Viby Sjælland i vores projekt, da enkelte interviews ikke vil kunne give denne repræsentativitet og 

derfor ville være for subjektive og ikke afspejle en større generel holdning blandt andre borgere, 

selvom dette kunne vise sig at være tilfældet. Dertil giver spørgeskemaet således projektet en højere 

grad af generaliserbarhed. 

Yderligere har projektgruppemedlemmernes forskellighed i forhold til afvikling af interviews betyd-

ning for, at anvendelsen af et spørgeskema er blevet fundet relevant. Da vi som personer er forskellige 

i måden vi udtrykker og interagerer med andre personer, ville enkelte kvalitative interviews med 

borgere i Viby Sjælland højst sandsynligt have forskellige udfald selvom vi alle fulgte den samme 

udarbejdede kvalitative interviewguide. Hertil giver spørgeskemaet projektet en højere grad af stan-

dardiserede svar fra borgerne uden påvirkningen af hvem disse måtte tale med, hvis de samme spørgs-

mål var stillet af projektgruppens medlemmer i henhold til Jørn Kjølseth Møllers perspektiv på for-

dele ved spørgeskemaer (Møller 2016, 190). Dette gør os ligeledes i stand til bedre at kunne analysere 

på empirien ud fra spørgeskemaets kategorier og de anvendte teoretiske rammer. 

Ved anvendelsen af en kvantitativ tilgang til borgerne i Viby Sjælland medfølger således også en 

række begrænsninger, der i højere grad ville kunne være undgået i form af enkelte interviews. Pro-

jektets tilgang til borgerne kan argumenteres for at være ufleksibelt, da vores undersøgelsesdesign, 

og dermed spørgsmålene, ikke kan ændres undervejs og derfor ikke uddyber forskellige svarmulig-

heders relevans i forhold til noget specifikt; eller hvis vi i analysen kunne bruge en konkret uddybning 

af en række af respondenternes svar. Yderligere kan vi heller ikke på baggrund af den højere repræ-

sentation af respondenter sikre os, at vores generelle og standardiserede spørgsmål er relevante for 

alle respondenterne. Dette er på trods af, at vi i udarbejdelsen af spørgeskemaet har prøvet at sikre os 
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selv mod at egne subjektive fordomme, såsom hvad vi har oplevet, når vi har været ude at observere 

i Viby Sjælland, ikke skal påvirke vores respondenters svarmuligheder, fordi vi til lukkede spørgsmål 

stiller de forkerte lukkede svarmuligheder. 

Ved at være bevidste om ovenstående fordele og ulemper som medfølger ved anvendelsen af vores 

spørgeskema, har formålet med dette først og fremmest været at få svar på vores undren angående 

forenings- og hverdagslivet i Viby Sjælland. Derfor har vores baggrundsviden om de forskellige te-

orier vi arbejder med i projektet dannet ramme for vores spørgsmål, da vi til projektet mener, at disse 

forskellige teorier pointerer en samfundsmæssig relevans i forhold til blandt andet: at være/eller ikke 

at være en del af en forening og hvad begge dele har af betydning for den enkelte borgere og sit liv; 

hvad foreninger betyder i dag; hvad giver en forening til resten af Viby Sjælland, samt andre perspek-

tiver vores teorier har kunnet udledes til i form af konkrete spørgsmål eller synspunkter responden-

terne har skullet forholde sig til, som vil blive præsenteret senere i metodeafsnittet. 
 

Målsætningerne for spørgeskemaet 

På baggrund af ovenstående afsnits bagvedliggende refleksioner over, hvad projektets formål er ved 

at inddrage en spørgeskemaundersøgelse som en del af et empirisk fundament for projektet, kan føl-

gende afsnit anses som værende projektets formulerede mål for spørgeskemaet. 

En konkret målsætning som vi i projektgruppen har haft fokus på med spørgeskemaet, har været at 

komme så bredt ud blandt borgerne i Viby Sjælland som muligt, hvortil vi har opereret med to sce-

narier på baggrund af, at vores spørgeskema har skullet besvares online. Det første scenarie har været 

at dele vores spørgeskema online via sociale medier og andet scenarie har været fysisk at tage til Viby 

Sjælland med en elektronisk og mobil enhed såsom en iPad eller blot en telefon, hvor borgere kunne 

svare over denne. 

Vi har valgt første scenarie på baggrund af forskellige faktorer. For det første fandt vi det grænse-

overskridende for borgerne at blive presset ud i en situation, hvor de måske følte sig nødsaget til at 

svare på et spørgeskema, fordi vi fysisk var til stede, hvilket vi vurderede kunne give nogle forhastede 

svar blandt respondenterne. 

For det andet blev vi relativt tidligt i projektfasen gjort opmærksomme på, at der eksisterede en Fa-

cebook-gruppe, ’4130 Viby Sjælland’, som folk med tilknytning til Viby Sjælland kunne blive en del 

af. Dette indebærer dog, at ansøgere til gruppen redegør for deres relation til Viby Sjælland, da for-

målet med denne er at danne grundlag for debat og informationer, blot det har relevans omhandlende 

byen, hvortil administratorerne af gruppen accepterer eller afviser ansøgningerne. I relation hertil er 

alle i projektgruppen med en aktiv Facebook-profil blevet givet tilladelse til at være en del af gruppen, 
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da vi har forklaret vores ærinde med, at vi var RUC-studerende og skrev projekt om byen. Vi har 

derfor fundet det mest naturligt at anvende Facebook-gruppen til at dele vores spørgeskema, da kra-

vene for at være en del af gruppen sikrer en grad af pålidelighed ved, at dem som har svaret i vores 

spørgeskema bor i Viby Sjælland eller omegn.  

Endnu en målsætning kan relateres i forlængelse af ovenstående ved, at vi som udgangspunkt ønskede 

at få spørgeskemaet besvaret af borgere boende i Viby Sjælland. Dertil blev vi gjort opmærksomme 

på, at Facebook-gruppen ikke kun dækkede over mennesker, der boede i selve Viby Sjælland, men 

også mange andre småbyer rundt om, såsom Assendløse og Valore, deraf navnet 4130 Viby Sjælland, 

som dækker postnummeret. I henhold til vores ønske om at se på forenings- og hverdagslivet i Viby 

Sjælland, valgte vi således at forkaste vores første målsætning om udelukkende at fokusere på bor-

gerne i Viby Sjælland. Dette kom ved erkendelsen af, at byens foreninger ikke kun er repræsenteret 

af disse, men i lige så høj grad af borgere fra omegnen, hvilket betød flere mulige respondenter samt 

en bedre forståelse for engagementet i byens foreningsliv. 
 

Respondenternes introduktion til spørgeskemaet 

Vores spørgeskema kan i høj grad ses i lighed med et interview, da vi ønsker at afdække nogle gene-

relle holdninger i forhold til vores teoretiske forståelser og baggrundsviden om foreningslivet i Viby 

Sjælland. Dette kan ses ved, at vi i spørgeskemaet har fokus på blandt andet egenskaber, holdninger 

og faktuelle anliggender i forhold til Viby Sjælland og foreningsliv generelt, hvortil vi ønsker disse 

besvaret af borgerne, hvor fokus ligger på den kvantitet som mange svar vil give os på baggrund af 

disse spørgsmål. Da disse svar danner en essentiel ramme om projektet, har det derfor været vigtigt 

at sikre os, at der ville være nok respondenter til spørgeskemaet for at give det mest retmæssige billede 

af, hvordan den faktuelle sandhed er på baggrund af vores spørgsmål, som er udledt af en forforståelse 

og en undren. Derfor har vi haft fokus på at introducere borgerne til vores undersøgelse ved at give 

dem en kort introduktion til, hvad vi ønsker og fokuserer på i vores spørgeskema samt vores projekt. 

Ifølge Jørn Kjølseth Møller bør dette ske ved et introduktionsbrev i selve spørgeskemaet, fordi det 

medvirker til forøgelsen af respondenternes motivation og lyst til at besvare spørgeskemaet (Møller 

2016, 193). Hertil har vi vurderet, at et sådant introduktionsbrev ikke var nødvendigt i spørgeskemaet, 

fordi vi på Facebook-gruppen introducerer medlemmerne af denne gruppe, og dermed borgerne, om 

vores intentioner. Vores forhåbninger har været, at folk på baggrund af denne introduktion selv har 

måttet tage stilling til, hvorvidt de har ønsket at deltage og hjælpe os til at danne en forståelse af byen 

på baggrund af spørgeskemaet. 
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Nedenstående citat er således vores første opslag på Facebook-gruppen, hvortil vi ligeledes også ind-

satte et gruppebillede af alle seks projektgruppemedlemmer for at give Facebook-gruppen et oprigtigt 

indtryk af os, hvilket alt i alt har skullet fungere som vores introduktionsbrev til de borgere som har 

måttet ønske at besvare spørgeskemaet: 

 

Hej Viby Sj. 

 

Vi er en gruppe fra Roskilde Universitet, der skriver et semesterprojekt om Viby Sj. og 

er derfor meget interesseret i at høre, hvordan I anskuer bl.a. forenings- og hverdagslivet 

i byen. 

 

Hertil vil vi meget gerne have, hvis I kunne være venlige at svare på vores udarbejdede 

spørgeskema, som vi linker til, da det ville være en hjælp for os at få jeres førstehånds-

beretninger om Viby Sj. 

 

Håber I vil deltage i undersøgelsen 

 

Med venlig hilsen - RUCs Viby Sj.-gruppe. 

 

Vores opslag, og dermed også vores spørgeskema, blev tilgængeligt søndag den 2.12.18 kl. 14, hvortil 

vi vurderede, at sandsynligheden for at få flest til at besvare spørgeskemaet var størst. Denne vurde-

ring viste sig at være retmæssig, da spørgeskemaet inden for to timer, efter opslaget var lagt op på 

Facebook-gruppen, var blevet besvaret af 67 respondenter. 

I forlængelse af de konkrete målsætninger for spørgeskemaet, gjorde vi os i projektgruppen ikke tan-

ker om konkrete tidshorisonter for hvor lang tid spørgeskemaet skulle forløbe. Hertil var vores vur-

dering først og fremmest at få nok respondenter. Dette vurderede vi havde størst betydning for at give 

et retmæssigt billede af borgerne i Viby Sjælland og omegn og deres syn på vores stillede spørgsmål, 

end at risikere ikke at have nok respondenter, fordi vi havde sat en konkret deadline. 

Vi lukkede for besvarelsen af spørgeskemaet den 12.12.18 kl. 16, hvortil vi i mellemtiden havde 

opslået yderligere to opslag på Facebook-gruppen for at gøre flere opmærksomme på skemaet, her-

iblandt flere mænd, da disse ikke i nær så høj grad var repræsenteret i besvarelserne i starten. 
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Konstruktionen af spørgsmålstyper og svarmuligheder i spørgeskemaet 

Som en forudsætning for at anvende et spørgeskema, der kan anses som en form for kvantitativt 

interview, har vi i projektgruppen fundet det nødvendigt med række baggrundsvariabler, som belyser, 

hvem respondenterne er i form af blandt andet køn, alder, civilstand, uddannelsesbaggrund og nuvæ-

rende beskæftigelse. Disse oplysninger har vi anset som værende relevante for efterfølgende at kunne 

anvende spørgeskemaet til at identificere de sammenhænge, som spørgeskemaet måtte give på bag-

grund af respondenternes besvarelsesmønstre. Nedenfor er givet fire eksempler på, hvordan det har 

set ud i vores spørgeskema til Viby Sjælland-borgerne: 
 

 

Hvad er din alder? 

(1) q Under 20 år 

(7) q 20 - 29 år 

(2) q 30 - 39 år 

(3) q 40 - 49 år 

(4) q 50 - 59 år 

(5) q 60 - 69 år 

(6) q Over 69 år 

 

Hvad er din senest færdiggjorte uddannelsesbag-
grund? 

(1) q Folkeskole/grundskole 

(2) q Gymnasium (stx, hhx, htx, hf) 

(3) q Erhvervsuddannelse 

(4) q Erhvervsakademiuddannelse 

(5) q Bachelor/professionsbachelor 

(6) q Kandidatuddannelse 

(7) q Andet _____

Hvilken beskæftigelse har du selv for tiden? 

(1) q Selvstændig 

(2) q Lederstilling 

(3) q Faglært arbejde 

(4) q Ufaglært arbejde 

(5) q Arbejdsløs 

(6) q Studerende 

(7) q Orlov 

(8) q Pensionist/efterløn 

(9) q Hjemmegående ægtefælle 

(10) q Andet  _____ 

(11) q Ved ikke/vil ikke svare 

Hvad er din årlige personlige indkomst før 
skat? 

(1) q Under 100.000 kr. 

(2) q 100.000 - 199.999 kr. 

(3) q 200.000 - 299.999 kr. 

(4) q 300.000 - 399.999 kr. 

(5) q 400.000 - 499.999 kr. 

(6) q 500.000 kr. eller derover 

(7) q Ved ikke/vil ikke svar 
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Det har af naturlige årsager ikke været muligt besvare disse spørgsmål, og andre baggrundsrelaterede 

spørgsmål, med mere end ét svar, da det ellers ikke ville bidrage med data til undersøgelsen, som 

ville være overskueligt at forholde sig til. 

Det gør sig yderligere gældende i mange andre af vores svarkategorier, hvor vi har stillet responden-

terne lukkede spørgsmål, hvortil vi har bedt respondenterne om at forholde sig til enten et udsagn 

eller et scenarie. Hertil har de således kun kunnet besvare disse ved at markere en enkel svarmulighed. 

Derfor har vi haft fokus på genkendeligheden ved, at det ofte ville være de samme svarmuligheder, 

som respondenter ville se, for at give en mere strømlinet proces gennem spørgeskemaet, hvilket kan 

ses i nedenstående eksempler: 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udtalelse: 

 Helt enig Enig Uenig Helt uenig Ved ikke 

Da jeg flyttede til Viby Sj., blev jeg 
taget godt imod af andre borgere 

(1) q (2) q (5) q (6) q (7) q 

Melder jeg mig ind i en forening, 
bliver jeg taget godt imod af de an-
dre i foreningen 

(1) q (2) q (5) q (6) q (7) q 

Mit hverdagsliv er afhængigt af so-
ciale relationer i Viby Sj. 

(1) q (2) q (5) q (6) q (7) q 

Der er plads til forskellighed i Viby 
Sj. 

(1) q (2) q (5) q (6) q (7) q 

 

Det har dog også været set som en nødvendighed at kunne få enkelte mere åbne svar fra responden-

terne. Når vi i projektet har interesse for foreningslivet i Viby Sjælland, må det formodes, at der på 

baggrund af det store antal foreninger også er forskellige holdninger til stede blandt borgerne om, 

hvorvidt hvilke foreninger som den enkelte borger benytter sig af og ikke benytter sig af, eller om de 

slet ikke er en del af foreningslivet i byen. Hertil har vi derfor fundet det nødvendigt at stille mere 

åbne spørgsmål, som kræver, at respondenten uddyber sine tanker. 

Som en sidste sikring for at få flest mulige respondenter gennem spørgeskemaet, har vi fundet det 

nødvendigt at tilføje svarkategorien ’ved ikke/vil ikke svare’ til alle spørgsmålstyper, hvor det er 

konkrete holdninger, som respondenterne bedes at tage stilling til. Grunden til at vi har valgt at foku-

sere på Viby Sjælland og dets foreningsliv er udledt af en undren, hvortil vi opstiller en række spørgs-

mål, vi ønsker svar på. Faktum er dog, at vi ikke kan vide os sikre på, at alle respondenter for det 

første vil svare på vores stillede baggrundsvariabler såsom økonomiske spørgsmål. Dernæst kan vi 
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heller ikke forvente, at alle har en konkret holdning til et givent spørgsmål og derfor kan besvare 

dette. Derfor mener vi, at svarkategorierne ’ved ikke/vil ikke svare’ vil sikre en lang højere grad af 

deltagelse blandt respondenterne, og derfor gøre disse mere tilbøjelige til at gennemføre spørgeske-

maet, da vi ikke er interesseret i at tvinge nogle respondenter til nødvendigvis at tage stilling til alt. 

 

Pilottest af spørgeskemaet 

Vi har fundet det nødvendigt at pilotteste vores spørgeskema for at sikre, at vores udarbejdelse af 

spørgeskemaet ikke har gjort os blinde for eventuelle udeblivende svarkategorier eller lignende, der 

kunne risikere at mangle, når det blev offentliggjort på Facebook-gruppen. 

Dette viste sig at være retmæssigt vurderet, da det først var her vi blev gjort opmærksomme på, at 

vores baggrundsspørgsmål, som vi vurderede til at være neutrale, ikke havde svarkategorien ’ved 

ikke/vil ikke svare’, da vi ikke kunne forvente, at alle ville fortælle om blandt andet i kategorien om 

økonomiske forhold, både privat og i husstanden. Yderligere blev der påpeget, at der var enkelte 

steder, hvor negationer gjorde spørgsmålene utydelige og derfor svære for respondenterne at besvare, 

hvis ikke de blev omformuleret. 

Som testpersoner valgte vi at anvende fem personer, der bor i Viby Sjælland og omegn. Disse perso-

ner har ingen tætte forbindelser til nogen af medlemmerne fra projektgruppen på nær en enkelt. Der 

er dog ikke personlig kontakt mellem disse personer og gruppemedlemmet, da den oprindelige kon-

takt er skabt gennem dennes familie, til hvem testpersonerne er kollegaer til. Disse personer har først 

været anset som mulige interviewpersoner til kvalitative interviews, men er sidenhen på baggrund af 

udelukkelsen af disse interviews således anvendt som testpersoner til spørgeskemaet. Kendskabet til 

testpersonerne har således også sikret os, at de er fra Viby Sjælland og omegn og derfor kunne give 

nøgterne svar på, hvorvidt spørgeskemaet er brugbart i relation til Viby Sjælland, dets borgere og dets 

foreningsliv. 

 

Samlede overblik over respondenterne 

Der kan i de nedenstående modeller således ses en række generelle baggrundsmæssige informationer, 

som er den grundlæggende statistik vi i projektet analyserer ud fra. Det samlede antal respondenter 

og deres samlede status over om de har gennemgået hele spørgeskemaundersøgelsen eller ej, ses 

således i de to første modeller: 
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De to næste modeller viser herefter først den generelle kønsfordeling i spørgeskemaundersøgelsen 

blandt de deltagende respondenter, hvorefter respondenternes alder er inddelt i kategorier, som indi-

kation og overblik over aldersfordelingen blandt disse: 
 

 

 

 

 

Teori 
I det følgende afsnit vil den teoretiske tilgang til besvarelse af projektet blive forklaret. Der er ind-

draget teorier omhandlende foreningstypologier, samt teori af Robert D. Putnam omhandlende social 

kapital, af Zygmunt Bauman omhandlende fællesskaber i det moderne samfund og Svendsen og Sø-

rensens (2009) model for lokal bæredygtig udvikling.  



Roskilde Universitet  E2018 Plan, by og proces - K1 

 28 

Foreningstypologier 
Hvorledes kan vi komme til en dybere forståelse af foreningslivet i Viby Sjællands betydning for 

byens sociale sammenhængskraft? I en sådan sammenhæng er det vigtigt at kende til nogle begreber 

som kan sige noget om, hvordan en forening orienterer sig og hvilke værdier den stræber efter. 

I artiklen ”Foreningslivets mangfoldighed” (2009) har Bjarne Ibsen udarbejdet fem kategorier for 

foreninger indenfor forskellige samfundsområder, og en typologi over frivillige foreninger og orga-

nisationer ud fra deres struktur og værdier.  

Overordnet set kan foreninger opdeles efter deres primære mål og aktivitet, såsom ’kultur og fritid’, 

’arbejde’, ’bolig og lokalsamfund’, ’ideologi og politik’, samt ’velfærd og sundhed’ (Ibsen et. al 2009, 

23). ’Kultur og fritid’ er eksempelvis idræts-, fritids-, hobby-, sang-, musikforeninger, amatørteater 

eller lokalhistorisk forening. Kategorien ’arbejde’ er eksempelvis erhvervsråd, handelsforeninger, el-

ler foreninger for brancher som malermestre, kørelærere, tømrer, eller fag- og arbejdsgiverforeninger. 

’Bolig og lokalsamfund’ er bolig- og grundejerforeninger, men også foreninger for lokale interesser 

såsom genbrugsforeninger og dige- og pumpelaug. ’Ideologi og politik’ er foreninger der arbejder for 

en sag. Det kunne være om politik, religion, miljø og natur, eller internationale relationer. ’Velfærd 

og sundhedsforeninger’ er sygdomsbekæmpende foreninger, som eksempelvis Kræftens Bekæm-

pelse, Hjerteforeninger, foreninger for handicappede, børneklubber og foreninger for hjemløse. 

Bjarne Ibsen (2009) inddeler foreningerne ud fra deres forhold til deres medlemmer, hvilket giver et 

godt indblik i, hvordan de arbejder for at nå hen imod deres værdier og målsætninger. En forening 

orienterer sig indad, hvis den primært arbejder for sine egne medlemmer (medlemsorienteret), hvor-

imod den udadtil orienterede forening karakteriseres ved at tage sigte på borgere uden for omgangs-

kredsen eller samfundet (samfundsorienteret) (Ibid., 26). For at komme til en forståelse af en for-

enings identitet anvender Bjarne Ibsen to dimensioner, den ”konfliktorienterede” og den ”konsensus-

orienterede”, og herunder fire perspektiver for at forstå foreningernes samfundsmæssige betydning. 

Disse fire er samlet i en typologi (se. figur 1 nedenfor). 
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Denne typologi er anvendelig i undersøgelsen af 

Viby Sjællands foreningsliv, da den giver en for-

ståelse for hvorledes disse bevæger sig i forhold til 

udviklingsspørgsmål i relation til udvikling af 

byen. 

Det første perspektiv er civilsamfundet som inte-

ressekamp, som også ses i figuren som ’Interesse-

forening’. Hvis en forening både er medlemsori-

enteret og konfliktorienteret, karakteriseres den 

som en interesseorganisation, som arbejder pri-

mært for at dens medlemmers interesser bliver op-

nået ved at søge indflydelse på politiske beslutninger og indgå aftaler på vegne af disse (Ibid., 27).  

Det andet perspektiv er civilsamfundet som værdikamp, en ’idebestemt forening’. Når en forening 

både er samfundsorienteret og konfliktorienteret, er det den pluralistiske kamp om værdierne, for at 

udfordre det bestående og fremme et bedre samfund (Ibid., 27). Dette perspektiv skal forstås ud fra 

begreberne fra ”Folkebevægelsen”, hvor en social bevægelse forstås som en kollektiv, organiseret 

handlen, der har deltagernes aktivitet som den væsentligste ressource, og som er dannet med henblik 

på at ændre samfundet (Ibid., 28). 

Det tredje perspektiv er civilsamfundet som social integration, en ’Aktivitetsforening’. Her kan for-

eninger, der både er samfundsorienterede og konsensusorienterede, beskrives som ’kommunitariske’, 

det vil sige at de stræber efter et lokalt opgave- og problemorienteret fællesskab med stærke mellem-

menneskelige bånd, lokalt tilhørsforhold og ansvarsfølelse (Ibid., 28). Grundlaget for kommunitaris-

men er en kritik af det moderne samfunds individualisering og statslige velfærdspolitik og et ønske 

om et samfund med mere fællesskab og social ansvarlighed (Ibid., 27). 

Det fjerde perspektiv er ”civilsamfundet som social mødeplads”, en ’Lokalforening’. Dette perspektiv 

kredser sig om det interne i foreningslivet, det vil sige deres aktiviteter og deltagelsen i disse og hvilke 

værdier der ligger i denne socialisering, såsom værdier som demokratisk læring, tillid, normer for 

samarbejde og fællesskab. Det er især horisontale og ligeværdige sociale relationer, som skaber tillid 

mellem medlemmerne og fremmer kollektiv handlen, men også samarbejde med andre foreninger.  

Ibsen et al. er nået frem til de fire typologier af foreninger, gennem en analyse af en undersøgelse fra 

2004 foretaget af daværende Fyns Amt, af foreningslivet, som en del af ”Frivillighedsundersøgelsen” 

(Ibid., 21). Denne bestod i en registrering af alle foreninger i amtet og en følgende spørgeskemaun-

dersøgelse af et udvalg af disse, for at placere dem indenfor de to dimensioner. Den ene dimension 

Figur 1 (Ibsen et. al. 2009, 26) 
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som henholdsvis en forenings rolle og funktion (den horisontale dimension) og om foreningens struk-

tur, som et fællesskab af mennesker med samme interesse, det vil sige konsensusorienteret. Den an-

den dimension fokuserer på at varetage en kamp for specifikke interesser og værdier, det vil sige 

konfliktorienteret (den vertikale dimension). Begge dele udløste en række talværdier, som kunne sige 

noget om hvor på de to dimensioner foreningerne kunne placeres, og yderligere ved at kombinere de 

to dimensioner, kunne de udpege de fire foreningstypologier jf. Figur 1 (Ibid., 31). Det er her især 

interessant at 47 % af ’Interesseforeninger’ og ’idébestemte foreninger’ svarer at de har engageret sig 

i politiske spørgsmål, hvorimod det samme kun gælder for 24 % hos ’lokalforeningerne’ og 19 % af 

’aktivitetsforeningerne’ (dvs. bl.a. idrætsforeningerne) (Ibid., 32). 

Undersøgelsen af foreningslivet på Fyn fra 2004 og Ibsen et. al.’s konklusioner er relevante for pro-

jektet, da undersøgelse af Viby Sjællands foreningslivs indflydelse på byens udvikling, vil kræve en 

yderligere forståelse af foreningernes funktioner og rolle, og de fire foreningstypologier vil derfor 

komme til gode, og undersøgelsens metode og fremgangsmåde kan medvirke som inspiration. 

 

Social Kapital  
Den sociale kapital har sit udgangspunkt i de forestillinger om andre kapitaler, der har været antaget 

at være målbare elementer til at definere en række succeskriterier for det enkelte individ. Dette ses 

ved at forstå generel kapital som enten en fysisk kapital, som legemliggøres ved at have fokus på 

redskaber eller genstande på den ene side, og hvor den menneskelige kapital på den anden side an-

skues gennem træning eller læring, hvortil begge kapitaler har til formål at forbedre den individuelle 

persons produktivitet og tilværelse (Putnam 2000, 18). 

Hertil anses den sociale kapital at have samme status hvad angår måden, hvorpå den bidrager til den 

individuelle person, dog med fokus på, at den sociale kapital af naturlige årsager ikke gør sig i blandt 

andet en fysisk fremtoning, men gennem kerneideen om, at social kapital har og får sin værdi fra 

sociale netværk, hvortil den således også kan øge individuelles og gruppers produktivitet (Ibid.,19). 

Det betyder at den sociale kapital således refererer til de forbindelser, som eksisterer blandt individer, 

som kommer til udtryk gennem sociale netværk og den reciprocitet og tillid som skabes på baggrund 

af disse sociale netværk. Dette giver for Robert D. Putnam anledning til at sammenligne flere ele-

menter i den sociale kapital med andre samfundsmæssige anskuelser, men hvor den sociale kapital 

ikke nødvendigvis kun kan anses som værende en forlængelse af denne sammenligning: 

  

“In that sense social capital is closely related to what some have called “civic virtue.” 

The difference is that “social capital” calls attention to the fact that civic virtue is most 
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powerful when embedded in a dense network of reciprocal social relations. A society 

of many virtuous but isolated individuals is not necessarily rich in social capital. “ 

(Ibid., 19) 

  

Den sociale kapitals grundlæggende formål, på tværs af de små forskelle deres respektive teoretikere 

har udledt af denne, har altid været at gøre opmærksom på de måder, hvorpå vi som mennesker har 

kunnet gøre vores liv mere produktivt ved hjælp af de sociale bånd. Dette anses som værende relevant 

for projektet, da vi ved at fokusere på, hvordan foreningslivet i Viby Sjælland hænger sammen, måske 

kan synliggøre, hvordan den sociale kapital kan ses som værende en faktor herfor og dermed på bor-

gernes værdisætning af byen som helhed på baggrund af foreningslivet. Dette synliggøres bedst ved 

at have forståelse for den sociale kapital som værende i besiddelse af to aspekter – et individuelt og 

et kollektivt aspekt, hvortil den enkelte person bærer et privat ansigt eller bærer et offentligt ansigt 

(Ibid., 20). 

Dette kan ses ved at individer på den ene side skaber forbindelser som kun gavner sig selv og sine 

egne interesser, fordi det enkelte individ overbeviser sig selv om på baggrund af det moderne sam-

fund, at det at ”netværke” er vejen frem til succes. Denne forståelse bygger på bevidstheden om, at 

de fleste individer ved, at for størstedelen af eksempelvis jobsøgende får deres job på baggrund af 

hvem de kender og ikke hvad de ved. Dermed bliver den sociale kapital således sat i relation til den 

menneskelige kapital, hvortil det for Robert D. Putnam misforstås, hvad den sociale kapital bruges til 

at opnå, da det oftest ses i form af søgen efter økonomisk gevinst. Det er ikke nødvendigvis forkert, 

at den sociale kapital kan anvendes til dette, da de sociale netværk skaber muligheder for det enkelte 

individ i form af eksempelvis job, men ved at det enkelte individ ikke udvider sin forståelse af, hvad 

de sociale netværk ellers bidrager til, er det naturligt, at der sker et skift i samfundet, hvad angår 

måden hvorpå vi gør ting sammen i eksempelvis foreningslivet og dermed også vores generelle hver-

dagsliv: … Social networks are important in all of our lives, often for finding jobs, more often for 

finding a helping hand, companionship, or a shoulder to cry on (Ibid., 20). 

Yderligere er det vigtigt at se den sociale kapital på den anden side, hvortil denne bidrager til mere 

end det enkelte individ, da det ellers ville være forventeligt at se hvert enkelt individ investere den 

rette mængde tid og energi i at skabe og erhverve sig den sociale kapital uden hensyn til andre end 

sig selv. Dog ses det, at investeringer i den sociale kapital således kan have en form for eksternalitet, 

hvortil den individuelle investering giver noget til det omkringliggende samfund. Dermed kan den 

sociale kapital således anses både at være et privat gode og et offentlig gode, hvilket måske ligeledes 

kan relatere sig til foreningslivet i Viby Sjælland til at se på, hvordan forskellige foreninger og per-

soner tilknyttet hertil fordeler den sociale kapital mellem andre personer inden og uden for 
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foreningslivet til fordel for andre personer i Viby Sjælland. Hertil det relevant om det kan ses blandt 

foreningsmedlemmerne, og dem som ikke er, om disse for det første overhovedet kan anskues som 

værende personer med gode eller mindre gode forbindelser, og i forlængelse om dette således har 

indflydelse på foreningslivet i Viby Sjælland og måske byen som helhed og dens selvforståelse. 

  

Netværksformerne i den sociale kapital 

I Robert D. Putnams teori om social kapital operationaliserer han gennem sine begreber om afgræn-

sende og brobyggende social kapital, også kaldet for bonding og bridging. Disse to begreber beskriver 

forskellige typer af netværk, hvortil der skabes forskellige former for reciprocitet, hvilket mere kon-

kret kan beskrives som gensidig udveksling, der forekommer i og mellem netværk og aktører. Hermed 

skal den sociale kapital for Putnam således forstås og anskues som en slags sammenhængskraft i 

samfundet, der opstår i de sociale strukturer mellem samfundets borgere, hvortil netværk, normer og 

tillid er essentielt for at sammenhængskraften kan opretholdes (Rosenmeier 2007, 31). Dette betyder 

således også, at den sociale kapital og derfor sammenhængskraften er fleksibel, fordi deltagelse i 

samfundets sociale, politiske og kulturelle aktiviteter danner ramme for, hvordan den sociale kapital 

kan måles, hvortil at deltagelse i ovenstående aktiviteter er differentierende af forskellige årsager 

(Ibid.). 

Borgernes deltagelse i samfundets aktiviteter bliver af Putnam således begrundet med afhængigheden 

af netværk, hvortil han skelner mellem de to former, henholdsvis horisontalt og vertikalt (Ibid., 29). 

De vertikale netværk ses i form af den afgrænsende sociale kapital, som er karakteriseret ved forskel-

lige afgrænsende netværk, der anskues som værende indadvendte. I disse netværk skabes i høj grad 

fælles identiteter og homogene grupper som kommer til udtryk gennem for eksempel religiøse og 

etniske grupper, der yderligere kendetegnes ved at have stærke sociale bånd og en høj grad af loyalitet 

og gensidighed til de øvrige netværksmedlemmer, hvortil en distancering til omverdenen ikke er 

unormalt for disse (Ibid., 29-30).  

For de horisontale netværk og derfor den brobyggende sociale kapital, anses netværksmedlemmerne 

i højere grad på lige fod med hinanden. Netværket er bringer borgere sammen på tværs af sociale 

skel, hvilket ofte kan ses hos frivillige organisationer, hvortil de sociale og økonomiske forskelle ikke 

er af betydning (Ibid., 30). Dog kan det i de brobyggende relationer anskues, at båndene mellem 

medlemmerne er væsentligt svagere end hos de afgrænsende, men at båndene er særdeles vigtige i 

tilgangen til informationer og muligheder, hvilket kan betyde, at de svage bånd som karakteriserer 

den brobyggende sociale kapital kan anses for at være mere værdifuld end de stærke bånd, som ka-

rakteriserer den afgrænsende sociale kapital (Ibid.): 
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“(…) when seeking jobs – or political allies – the ”weak” ties that link me to distant 

acquaintances who move in different circles from mine are actually more valuable than 

the ”strong” ties that link me to relatives and intimate friends whose sociological niche 

is very like my own.” 

(Putnam 2000, 22-23) 

  

Dermed anvendes de to forskellige former for social kapital i to forskellige henseender, der ifølge 

Putnam kan tolkes som ’getting by’ eller ’getting ahead’, hvortil førstnævnte forklarer, hvordan den 

afgrænsende sociale kapital kan hjælpe det enkelte individ med at klare sig igennem dagen og vejen, 

så forklarer sidstnævnte, at den brobyggende sociale kapital hjælper til, at det enkelte individ kan 

komme frem i verden (Putnam 2000, 23; Rosenmeier 2007, 30). 

I forlængelse heraf er det værd at bemærke, at der skal skelnes mellem de to former for social kapital, 

da det vil være risikabelt at give disse et enten/eller-forhold. Hertil er det mere relevant at se på den 

sociale kapitals former ved at have øje på et ”mere eller mindre”-perspektiv, hvortil det er muligt at 

sammenligne formerne (Putnam 2000, 23). Dette er en nødvendighed, fordi det ikke er usandsynligt, 

at en gruppe eller en forening på samme tid afgrænser på en social dimension og brobygger på en 

anden: Internet chat groups may bridge across geography, gender, age, and religion, while being 

tightly homogeneous in education and ideology (Putnam 2000, 23). 

Ovenstående kan således relateres til projektet omhandlende Viby Sjælland for at analysere på det i 

høj grad promoverede foreningsliv, som menes at være til stede i byen, hvortil det ikke er klarlagt, 

hvordan de forskellige foreninger relaterer sig til sine medlemmer eller til de andre foreninger. Hertil 

kan begreberne om afgrænsende og brobyggende social kapital være en faktor for forståelsen af, 

hvordan foreningslivet og foreningsrepræsentanterne oplever, at deres aktiviteter er med til skabe 

netværk mellem borgerne i Viby Sjælland, eller om det kun inkluderer nogle og ekskluderer andre. 

Dermed kan den sociale kapital også bruges som et værktøj til at forstå, om der eksisterer en generel 

konsensus om, hvad foreningslivet i Viby Sjælland er præget af og i hvilken grad foreningslivet her 

er presset af andre muligheder blandt borgerne, hvis det overhovedet er tilfældet.  

 

Flydende modernitet og fællesskaber 
Zygmunt Bauman søger at forklare hvorledes individer søger frihed i et moderne samfund, ved at 

beskrive de fællesskaber, der opstår og eksisterer i de arenaer hvori individerne befinder sig. En stor 

del af individets frihedsforståelse skal findes i, hvilke succeskriterier der eksisterer i et individs for-

ståelse. 
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For at kunne forstå dette, så er det vigtigt at være bevidst omkring hvad et individ konkret er. Hertil 

kan med rette inddrages Descartes’ berømte ord: I think: therefore I am (Nisbet 1974, 108). Forstå-

elsen af, at individet er individuelt, og i stand til at tænke for sig selv er afgørende for den betydning 

der senere i afsnittet vil blive betonet af Bauman for hvorledes samfundet kan opfattes som helhed, 

og hvordan fællesskaber består af individer der i sidste ende skal varetage egne interesser. Ses der på 

hvad et individ indebærer ud fra hvad eksempelvis Émile Durkheim argumenterer for, så er det vigtigt 

at holde sig for øje at et individ besidder to sider, en social og en egoistisk dimension (Ibid., 114). 

I det moderne samfund beror meget af dette på at kunne efterleve egne interesser og opfylde de behov 

der måtte eksistere for en selv, og de mennesker der eksisterer i umiddelbar nærhed af en. Det skal 

også ses ud fra tesen om, at individer i høj grad afspejler sig i andre, for på den måde at blive be- eller 

afkræftede i egne valg og dispositioner (Bauman 2006, 28). Et andet vigtigt element heri, der er med 

til at definere det moderne samfund, er at der er tale om individer, og ikke blot borgere, eller med-

lemmer af samfundet så at sige. Denne individualisering opstår i kraft af individers søgen efter egne 

interesser, hvor igennem de kan identificere sig selv (Ibid., 44). Samtidigt, så argumenterer Bauman 

for at individets livsmål er at finde frihed, men den frihed kan kun opnås ved at underkaste sig de 

normer der eksisterer i et givent samfund, eftersom at en kamp mod samfundets normer vil isolere en 

fra fællesskabet, og som Bauman formulerer det: Når den normative regulerings tropper forlader 

livets slagmark, bliver kun tvivlen og angsten tilbage (Bauman 2006, 31). 

I Baumans optik, så er frihed et flygtigt begreb, og er som sådan svært at definere. Det er hvad indi-

vider stræber efter, men samtidig er det også hvad der kan minde om en utopisk illusion, der som 

sådan vil være umulig at opnå. En stor del af friheden beror på at individet kan træffe egne valg, men 

disse valg er afspejlet af det samfund og fællesskab individet indgår i. Bauman argumenterer for, at 

der er stor forskel på hvorledes individer kan og forsøger at opnå frihed, hvilket i høj grad skal til-

skrives de ressourcer de får stillet til rådighed. At have disponible ressourcer er ifølge Bauman ikke 

blot et udtryk for at et individ kan vælge mellem muligheder, men i ligeså høj grad ikke er tynget af 

tidligere valg eller præeksisterende faktorer (Ibid., 118). For at kunne stræbe efter frihed er det altså 

vigtigt, at et individ kan tage afstand fra sin sociale og kulturelle arv, og på den måde bevæge sig frit 

mod egne interesser. 

Det er klart, at for et samfund skal kunne eksistere, så skal der være en sameksistens mellem flere 

individer og identiteter. Denne sameksistens er til en vis grad årsag til både skepsis og tiltrækning. 

Især i en moderne kontekst bliver der ofte tale om en stigmatisering og afstandstagen over for nye og 

fremmede individer, eftersom at den interaktion der forekommer, ofte er enkeltstående og overfla-

disk. Bauman argumenterer for at det moderne civile samfund kun fungerer, fordi at individerne er i 

stand til at opretholde en facade og bære masker, når de opholder sig blandt andre. Hvis disse masker 
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blev fjernet, og alle ville udtrykke deres umiddelbare følelser uden forbehold, så ville samfundets 

struktur falde fra hinanden, og den flygtige relation og interaktion individerne imellem ville ikke 

kunne finde sted (Ibid., 125). Det civile bysamfunds overfladiske opbygning er medvirkende til, at 

hvert individ besidder en forståelse af hvorledes den pågældende by rent fysisk er opbygget, og hvor 

forskellige handlinger kan forventes at udspille sig. Dette er medvirkende til, at det enkelte individ 

har zoner hvor vedkommende enten drages imod, eller afholder sig fra at komme, eftersom at appellen 

ved det givne sted vil fremprovokere en forventet reaktion, som enten kan være ønskværdig eller 

uønsket for vedkommende. Derfor kan en by altså have mange forskellige strukturelle opbygninger 

på et sociologisk plan, eftersom at hvert individ vil have en forskellig opfattelse af hvad der kan 

forventes på givne steder (Ibid., 136-137). Dette betyder også at individer i høj grad kan definere 

hvilke fremmede individer der ikke har noget til fælles med egne interesser, og derfor i højere grad 

vil blive fremmedgjort, eftersom at de opholder sig på områder der kan karakteriseres som værende 

ikke interessante. Hvis dette er tilfældet, så påpeger Bauman, at der ikke er stor sandsynlighed for at 

der vil opstå en interaktion på et dybere niveau, eftersom at parterne vil forsøge at opretholde den 

samfundsnormative maske, der skal til for at det civiliserede samfund kan eksistere og fungere (Bau-

man 2006, 137). Denne fremmedgørelse af omverdenen bliver blot endnu mere forstærket i den mo-

derne kontekst, hvor at relationer i langt højere grad kan eksistere som værende flygtige, og individer 

i langt mindre grad er afhængige af at være fysisk til stede i deres umiddelbare fysiske nærmiljø. 

Denne moderne opfattelse af tid og rum gør, at et fysisk lokalsamfund i langt højere grad bliver af-

hængig af flygtige relationer, der som sådan ikke bidrager til det umiddelbare nærmiljø, men overla-

der en større valgfrihed til individerne der kan indgå i fællesskaber i en bredere kontekst end tidligere 

(Ibid., 155). 

I forlængelse af de muligheder nedbrydelsen af barrieren mellem tid og sted har medført, så er den 

måde hvorpå individer interagerer med hinanden også blevet ændret markant. Hvor der førhen var en 

tendens til, at vi som mennesker forsøgte at positionere os og gøre os stationære, både materialistisk 

og idealistisk, så er der nu en langt større tendens til, at vi søger at skabe netværk der gør os dynamiske 

og omstillingsparate. For at beskrive denne udvikling refererer Bauman til en anden sociolog, Richard 

Sennett, der bruger et eksempel med Bill Gates og John Rockefeller. Rockefeller skal ses som det 

statiske eksempel, der i høj grad forsøgte at etablere sig gennem store materielle investeringer, hvor 

Gates på den anden side har haft en langt mere dynamisk tilgang til hvordan han tog sig af sine 

forretninger, hvor produkter blev lanceret for at erstatte hinanden, og investeringer som sådan ikke 

behøvede at være forankret i hans virksomheds kerneområder (Ibid., 161-162). Det understøtter altså 

igen tesen om at det moderne menneske i højere grad indgår i flyvske og flydende fællesskaber, der 

ikke i så høj grad som tidligere er fysisk forankret i en bestemt lokalitet, men snarere befinder sig i 
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forbindelsen mellem stederne, eftersom at det i ligeså høj grad er forbindelsen som indholdet der 

søges. 

Baumans tanker om individet i den moderne verden leder til et paradoksalt syn på den fælles verden 

som selv sagte individer indgår i. På den ene side, så søger individet at styrke egne interesser, men 

samtidigt gøres dette ved at danne alliancer med ligesindede, hvorigennem der kan findes aflastning 

for de problemstillinger der eksisterer i den enkeltes livsverden. Derfor opstår der som tidligere nævnt 

en konflikt, når individet søger egne mål, men kun opnår disse gennem refleksionen i andre (Ibid., 

221). 

Denne type af fællesskab har i lang tid ofte været identificeret med enten etnicitet eller race, eftersom 

det har været faktorer der har haft stor betydning for individers selvforståelse, men i ligeså høj grad 

for hvordan selvsamme individer er blevet opfattet af omverdenen (Ibid., 222). Disse relativt statisk 

definerede kategorier for fællesskaber er dog under forandring i den moderne verden, og som beskre-

vet, så bliver fællesskaber i højere grad et flydende begreb, der afhænger af individuelle kontekster. 

De sociale bånd der tidligere har identificeret samfund, er under udviskning, og medfører et langt 

mere broget samfundsbillede. Bauman betegner disse former for fællesskaber som værende ’garde-

robe-fællesskaber’. Det skal forstås på den måde, at de moderne fællesskaber bliver tilpasset individet 

i en given situation, for derfor at kunne ændres i den næste kontekst individet deltager i. Det kan så 

at sige forklares ved at individer kan skifte hat efter hvilket fællesskab de tager del i. Ligeledes vil 

individerne også fokusere på forskellige egenskaber, som de fremviser for omverdenen i hver given 

situation. Dermed ikke sagt at personen ændrer personlighed, men det er vidt forskellige sider ved-

kommende vælger at fremvise, ud fra forskellige kontekster (Ibid., 255-256). 

 

Differentieret lokal udvikling 
For yderligere at komme ind på en forståelse for hvad social sammenhængskraft er, set i den valgte 

kontekst, en velfungerende, mellemstor stationsby beliggende i et vækstområde, er det vigtigt at ar-

bejde med begreber som arbejder med social integration, netværk og tillid. I kraft af at Viby Sjælland 

oplever mange af de samme problemstillinger som påpeget i Realdania-rapporten ”Stationsbyer i 

dag” (2013), er byen som tidligere nævnt rig på foreninger. Disse problemstillinger med at der virker 

dødt og forladt i relation til Viby Sjælland, kommer både til udtryk gennem vores egne observationer 

og Roskilde Kommunes planer for byen ved henholdsvis deres udviklingsplaner og lokalplaner. 

Hvad vi finder interessant i denne sammenhæng, er om der findes alternativer til at måle hvor velfun-

gerende en stationsby er, som ikke kun har omdrejningspunkt i fysiske fornyelser og fokus på samling 

af et lokalråd eller landsbyklynger. 
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I forlængelse af vores fokus på Putnams begreber om afgrænsende- og brobyggende social kapital vil 

vi i følgende teoriafsnit hente inspiration fra Gunnar Lind Haase Svendsen og Jens Fyhn Lykke Sø-

rensens (2007) artikel om arbejdet med at udvikle en alternativ model til at kunne måle bæredygtig 

udvikling af mindre bysamfund i, hvad der populært i dag kaldes for Udkantsdanmark. Deres model 

”Differential Local Development”, også forkortet ”DLD” tager udgangspunkt i Bourdieus kapitalfor-

ståelser, og er et værktøj til at måle den ’totale kapital’, altså kortlægge og måle socioøkonomisk 

udvikling i marginale landlige samfund (Svendsen og Sørensen 2007, 1). Her er det vigtigt at under-

strege deres forståelse af god bæredygtig udvikling hænger sammen med høj økonomisk performance 

og befolkningsvækst. Det gør de fordi kombinationen af de to kan give et billede af om der er positiv, 

bæredygtig udvikling i et lokalsamfund. Befolkningsvækst som indikator tager højde for borgernes 

egne forståelser af hvad positiv lokal udvikling er (at undgå affolkning og at opbygge social kapital) 

(Ibid., 5). 

Så på den ene side ønsker vi at forstå hvordan netværk og social sammenhæng skabes ud fra Putnams 

begreber om afgrænsende og brobyggende netværk, men også hvilke ressourcer der findes i en by 

som Viby Sjælland. I og med at Svendsen & Sørensens (2007) model er skabt ud fra empiri over to 

mindre bysamfund, henholdsvis Karby (Mors) og Klitmøller, ligger deres forståelse primært i hvor-

dan små lokalsamfund præget af en række andre problemstillinger end hvad der gør sig gældende i 

Viby Sjællands kontekst. Derfor er der en række forhold der må tages højde for. Disse er eksempelvis 

en større affolkning i hver enkelt af de to byer, end hvad er tilfældet i Viby Sjælland. Klitmøller er 

en by med mange turister i sommerhalvåret, og den er kendt for sine naturkvaliteter i form af ideelle 

vandforhold for surfere. Karby ligger i en landkommune, og er derfor præget af store arealer afsat til 

landbrug. Viby Sjælland har umiddelbart ikke de samme værdier som ovennævnte byer, hvortil ingen 

af disse er stationsbyer som Viby Sjælland eller ligger i et vækstområde. Dertil, så er undersøgelsen 

og artiklen produceret før kommunestrukturreformen i 2007, som har haft en stor indflydelse på hvor-

dan foreningslivet har organiseret sig efterfølgende. Dog vil vi vælge at fokusere på hvorledes en 

række af de overordnede teoretiske begreber bag undersøgelsen, og en række punkter fra selve mo-

dellen, kan bruges til at placere ressourcer og samspil i byen, samt hvordan de kan bidrage til en 

bæredygtig lokal udvikling. 

Svendsen og Sørensen udviklede deres model i 2007, da der manglede fokus på hvordan ubegribelig 

(intangible) kapital, såsom netværkssamarbejde, organiseringsfærdigheder og kulturidentitet akku-

muleres og bruges af beboerne i de pågældende samfund (Svendsen og Sørensen 2007, 2). I en un-

dersøgelse af de to mindre landsbysamfund, Klitmøller og Karby, anvendte Svendsen & Sørensen 

(2007) en række forskellige kvalitative og kvantitative metoder, såsom spørgeskemaer, interviews, 

historisk review og statistik, inspireret af Bourdieus neokapitale samfundsvidenskab, hvor der 
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opereres med både synlige og usynlige former for kapital. De arbejder ud fra Bourdieus definition af 

kapital som akkumuleret arbejdskraft i den materialiserede form eller indarbejdede indlejrede form, 

og hans fire forståelser for kapital – økonomisk, kulturel, social og symbolsk (Ibid., 3). Modellen 

giver således et svar på, hvordan et lokalsamfund udnytter lokale ressourcer af begribelig og ubegri-

belig kapital, og har med inspiration fra Bourdieus fire former for kapital, udformet syv kapitalformer, 

som der måles på: tre begribelige (fysiske, naturlig, økonomi), tre ubegribelige (social, organisering, 

kultur) og en midtimellem (det menneskelige). Fysisk kapital defineres som produktionssteder, ma-

skiner, infrastruktur og bygninger, imens naturlig kapital er naturgoder, og økonomisk kapital er fly-

dende goder som penge, obligationer og aktier. Menneskelig kapital er uddannelse og profession, og 

er en mindre begribelige kapital, da det kan måles statistisk, men samtidig er indarbejdet i mennesket. 

Social kapital er her sociale netværk, som beskrevet i teoriafsnittet omhandlende Putnam, baseret på 

mødet mellem mennesker og tillid, og er en mindre begribelig kapital. For at bygge social kapital 

kommer organisering i spil, forstået som eksempelvis begribelige goder som strukturer og hverdags-

praksisser, som Svendsen og Sørensen (2007) tager videre til deres kontekst til at være specifikke 

organiseringsprocesser og organiseringsnormer, der hører til et lokalsamfund (Svendsen og Sørensen 

2007, 4). Her kommer de yderligere ind på formelle og uformelle strukturer som får hverdagen til at 

fungere i de to små samfund Karby og Klitmøller, det vil sige frivillige som sørger for at spejderor-

ganisationer, fodboldklubber, borgerforeninger eller et borgerhus kører som det skal. Den kulturelle 

kapital defineres som ubegribelig som fælles lokalkultur- og identitet overført fra forældre til barn 

gennem tiden (Ibid.). Ved at bruge blandede metoder har det været muligt for dem at kortlægge hvad 

der er begribelig, mindre begribelig og ubegribelig kapital. For eksempel kunne statistiske metoder 

som spørgeskemaer give dem vigtige informationer om befolkningens socioøkonomiske strukturer, 

hvorimod interviews og andet antropologisk feltarbejde har kunnet give et billede af hvad, der gør et 

lokalsamfund succesfuldt og hvad der ikke gør (Ibid., 5). På samme måde arbejder vi med vores 

undersøgelse ud fra forskellige metoder for at kunne indfange både socioøkonomiske strukturer og få 

et billede af hvorledes foreningslivet i Viby Sjælland kan være med til at skabe en positiv udvikling. 

 

Hvordan bruger vi modellen 

I følgende afsnit vil vi komme på ind på hvilke af de ni forskellige faktorer som Svendsen og Sørensen 

(2007) lister som vigtige for at kunne udnytte begribelig og ubegribelig kapital, som vi henter inspi-

ration fra til vores undersøgelse af de ressourcer og netværk der findes i Viby Sjælland. De ni faktorer 

er blandt andet spurgt ind til gennem vores spørgeskema og interviews med forskellige foreningsle-

dere. 
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Den første faktor, formelle og uformelle netværk, er god til at forstå hvilken betydning de forskellige 

foreninger har for både det sociale samspil, men også for netværk mellem borgerne. Her bruger vi 

også Putnams begreber om afgrænsende og brobyggende netværk. 

En anden af de faktorer som undersøgelsen tager fat på, er fordelingen af fælles goder, og om for-

eningerne i de to byer er med til at inkludere alle i noget som byen har til fælles, eller om de udeluk-

kende arbejder ud fra egne interesser. Dette er et punkt vi også undersøger ud fra Viby Sjællands 

foreningstypologier, om hvorledes disse er strukturerede og organiserede.   

Igen tager et af deres ni faktorer fat på betydning af at skabe bånd gennem sociale netværk eller 

sociale netværk imellem, med hvad de kalder ”supra-local networks”, hvor det undersøges hvorledes 

de to casebyer søger bånd udadtil såsom i Karby, hvor der blev søgt politisk indflydelse gennem en 

borgerforening (Svendsen og Sørensen 2007, 13). Vores undersøgelse holder sig dog fra at fokusere 

på forholdet til omkringliggende stationsbyer eller større regionsbyer, men fokuserer mere på hvor-

ledes foreningslivet danner netværk mellem hinanden eller udadtil i udviklingsmæssige lokale kon-

tekster. 

En af de andre undersøgelsesfaktorer er tillid, som også går igen i vores undersøgelse. Ubegribelig 

kapital kan måles ved graden af tillid, og har ofte at gøre med hvor godt folk kender hinanden i byen. 

Integration er også en vigtig faktor for at kunne forstå en bys sociale sammenhængskraft og ressour-

cer, da det spiller på at skabe brobyggende social kapital. Her nævner Svendsen og Sørensen (2007) 

blandt andet, at Karby har en række ting som kan ses som hjælpende til integration af nye borgere. 

Karby har blandt andet en velkomstpakke på 25.000 kroners rabat på lokale film, butikker og for-

eninger til nytilflyttere. Deres friskole fungerer også som et slags sted for integration og enkelte 

events, såsom ungdomsfester og byfester, samt til daglig brug for spejdere og surferforeninger (Ibid., 

14). Den ottende faktor organisering, også en ubegribelig kapital, er alle de daglige processer og 

normer som hører til i et lokalsamfund, og er en meget vigtig faktor i hvorledes et lokalsamfund 

udnytter lokale ressourcer, herunder alle dem som er hvad foreningslivet står for (Ibid., 15). Det 

handler overordnet set om, hvor mange der deltager i foreningslivet, og heraf hvor mange som er 

ildsjæle, og hvorledes disse varetager en koordinerende funktion for lokalsamfundet. 

Svendsen & Sørensen (2009) samler deres empiri i en række tabeller, hvor de først kategoriserer eller 

kortlægger former for begribelig og ubegribelig kapital (de ni kategorier), og derefter estimerer de 

andelen af kapital og hvorledes denne er udnyttet, for at få en model der kan måle på differentieret 

lokal udvikling. Den samlede optælling af tilstedeværelsen af de syv former for kapital over for ud-

nyttelsen af disse, leder til scoren af henholdsvis økonomisk performance og befolkningsvækst som 

divideret giver den samlede score, og dermed det samlede billede for hvordan bæredygtig udvikling 

ser ud i de to cases (Ibid., 17).  
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Ud fra vores spørgeskemaundersøgelse og interviews med en række foreningsledere i Viby Sjælland, 

kan DLD-modellen anvendes på nogle punkter til at kortlægge hvilke ressourcer og afgrænsende og 

brobyggende social kapital der er til stede, og hvilken betydning det har for byens udviklingsmulig-

heder i forhold til foreningslivets rolle. Modellen kan derimod ikke bruges til at vise et overordnet 

billede af Viby Sjællands udvikling, da dette kræver en større antropologisk, historisk undersøgelse, 

men også et større fokus på mødesteder, befolkningsmønstre og andet. Det kan i stedet understreges, 

at vi har fat på en række begribelige og ubegribelige kapitaler som vi lægger vægt på i vores under-

søgelse af Viby Sjællands ressourcer og netværks betydning for den sociale sammenhængskraft. 

  

Kontekstafsnit  

I dette afsnit vil forskellige relevante kontekster for foreningslivet i Viby Sjælland blive beskrevet. 

Dette indebærer eksempelvis en historisk gennemgang af udviklingen i Viby Sjælland, samt de ud-

fordringer og potentialer der eksisterer gensidigt mellem Viby Sjælland og foreningslivet i byen. 

 

Historisk rids - Foreningers udvikling og kerne 
Dette afsnit vil give et historisk rids af foreningslivets udvikling i Danmark, samt afdække hvad for-

eninger egentlig er for en størrelse, og hvilken betydning de har for vores hverdagsliv. 

Forskellige former for foreninger og organisationer, er i dag en helt naturlig del af vores dagligdag. 

Ifølge den danske ordbog er en forening en: Kreds af personer, der har sluttet sig sammen med et 

fælles formål (fx. af selskabelig, faglig, politisk eller filantropisk art) for øje (Balle-Petersen 1976, 

45). Foreninger kan altså både have forskellig karakter og forskellige formål. Der kan skelnes mellem 

to hovedtyper af foreninger; den ene type af forening har til formål at ville ændre eller opnå noget i 

samfundet, hvorimod den anden type har til formål at opfylde medlemmernes interesser med fokus 

på den mere selskabelige eller hobbyprægede funktion (Ibid.). 

De danske rødder i foreningslivet er dybtliggende og kan spores helt tilbage til 1800-tallets store 

folkelige bevægelser. De første typer af foreninger der dukkede op, som havde til formål at ændre 

noget, var andelsbevægelsen, højskolebevægelsen og arbejderbevægelsen i byerne.  

Efter 2. Verdenskrig dukkede de første typer af foreninger op, som var hobby- og interessebaserede. 

Det var især mange idrætsforeninger, og disse har stadig betydning og indvirkning på hverdagslivet 

i dag, både på landet og i byerne (Svendsen 2009, 7). Mange kommuner har de senere år været presset 

på økonomien, hvilket også har gået ud over især idrætsforeningerne. Denne økonomiske udfordring 

som samfundet står i, har således også påvirket foreningslivet, og flere foreninger har set sig nødsaget 
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til at iværksætte tiltag med henblik på at få genereret flere penge til foreningernes aktiviteter og virke 

(Borch et. al. 2013, 11). 

Omkring 1870’erne blev der bygget omkring 1600 forsamlingshuse, som fungerede som et samlings-

punkt, hvor forskellige foreninger og borgere kunne føle sig hjemme og samles omkring fælles op-

gaver og aktiviteter (Balle-Petersen 1976, 44). Forsamlingshusene dannede blandt andet rammerne 

omkring forskellige aktiviteter såsom møder, generalforsamlinger, familiefester og foreningsballer. 

Denne nye form for socialisering i forsamlingshusene, har gennem de sidste hundrede år været så 

karakteristisk, at der kan tales om denne periode, fra omkring 1850’erne til 1870’erne, som ‘for-

eningstiden’. De mange forsamlingshuse der dukkede op i denne periode, giver vidnesbyrd om, at der 

var et stort behov for mødesteder på daværende tidspunkt. Foreningstiden som betegnelse gør sig 

ikke kun gældende for de danske forhold, men gør sig også gældende for størstedelen af Nordeuropa 

(Ibid., 44). 

I modsætning til bylivet, hvor medlemskabet var knyttet til ejendoms- og brugsrettigheder, så bygger 

foreningerne deres organisation på frivilligt medlemskab, åbenhed for alle og ved at have en demo-

kratisk beslutningsstruktur (Balle-Petersen 1976, 50; Ibsen 2009, 21). 

I takt med at der i løbet af 1800-tallet skete nogle strukturelle forandringer i samfundet, som medførte 

dannelsen af nye samfundsklasser, vandt den demokratiske beslutningsstruktur indpas. Skiftet fra det 

traditionelle feudale stændersamfund til det moderne kapitalistiske samfund skabte et behov for nye 

fællesskaber, mens den samfundsmæssige forandring skabte nye idealer for organisationerne (Ibsen 

2009, 21). 

Fra omkring 1900 til 1950 forstærkes og udvides foreningssamfundet og samtidig sker der en trinvis 

organisering af alle lønmodtagere og stort set alle dele af fritiden organiseres. Ligeledes opløses den 

klassebaserede organisering af fritiden, så det nu snarere er lokalsamfundet eller kommunen som 

danner rammerne for foreningerne (Torpe 2009, 17). Dette medfører ydermere, at der i foreningerne 

i stigende grad sker møder på tværs af samfundsklasserne. Derudover begynder foreningerne også at 

arbejde mere sammen og danner paraplyorganisationer og forbinder sig i nationale sammenslutnin-

ger. Dermed kommer foreninger også til at få en forbindende rolle, både horisontalt og vertikalt, idet 

der udvikles tætte bånd mellem organisationernes folk og folk på et administrativt plan, både lokalt 

og nationalt (Ibid.). 

I 1980’erne sker der på det kommunale plan en stigning i formaliteten omkring samarbejdet mellem 

kommuner og foreninger. Dette fører til, at foreningerne får sæde i flere nævn og udvalg i kommu-

nerne. Dette gør sig især gældende på fritidsområdet, på arbejdsmarkedsområdet og på det sociale 

område (Ibid.). Denne formalisering af samarbejdet mellem kommunerne og foreningerne betyder 
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også, at disse bliver mere funktionsafhængige og systematiske, frem for personafhængige og tilfæl-

dige, som det tidligere var tilfældet (Ibid.). 

Antallet af medlemsorganisationer er frem til år 2000 stigende, og intet tyder på at foreningstætheden 

er blevet mindre. På lokalt plan forsvinder der godt nok foreninger, men samtidig kommer der hele 

tiden nye til. 

Er foreningstiden så en afsluttet epoke, og er foreningslivet helt dødt i dag? De mange nedlagte mø-

dehuse/forsamlingshuse kan pege på at foreningstiden delvist er slut, men idrætshallerne taler der-

imod for at denne har fået nye former, og derfor stadig er aktiv, dog med andet fokus og nye funkti-

oner (Balle-Petersen 1976, 45). Foreningslivet i dag er præget af mangfoldighed, idet der både er 

foreninger, som har over 1 million medlemmer, men samtidig findes der også mange små foreninger 

med under 100 medlemmer (Ibsen 2009, 21).  

Foreningerne kan meget mere, end blot at være samlingspunkt for et interesseområde eller en sports-

gren. Foreningerne kan også ses som en skoling i demokrati, ved at medlemmerne aktivt tager delta-

gelse og får praktiske erfaringer med fællesskab og gensidigt ansvar for fællesanliggender. Forenin-

ger kan derfor siges at være en medvirkende faktor til at deres medlemmer udvikler deres evner til at 

deltage i demokratiske processer (Sørensen 2009, 41). Selvom foreningerne kan fremme medlem-

mernes demokratiske evner, så er foreninger i dag under pres. Dette pres er ikke i forbindelse med 

rekruttering af medlemmer som bruger foreningens tilbud, men derimod i forbindelse med rekrutte-

ringen af medlemmer som er villige til at træde ind i bestyrelsen. Denne mangel på bestyrelsesmed-

lemmer kan føre til at velfungerende foreninger kan blive nødt til at lukke, da foreninger uden en 

bestyrelse ikke har nogen juridisk gyldighed (Sørensen 2009, 41). Dog tyder det på, at foreningernes 

forbindende rolle i skabelsen af social kapital, stadig styrkes (Torpe 2009, 17). 

 

Foreningernes betydning for lokalsamfundet  
Forskningen i nyere tid peger på, at de stedbundne og uhåndgribelige ressourcer der er i landsbyer, 

har en betydningsfuld rolle i den enkelte landsbys udvikling, i form af foreningsnetværk, gensidig 

tillid og samarbejde inden- og uden for netværket (Møller 2009, 51). Foreningerne er medskaber af 

en række fælles goder, som kan være med til at gøre et lokalsamfund mere attraktivt i forhold til at 

tiltrække nye borgere til byen og have en stor betydning i medlemmernes hverdagsliv og tilknytning 

til byen (Ibid., 52). 

Selvom Viby Sjælland ikke kan karakteriseres som en landsby, finder vi dog stadig denne betragtning 

relevant, som lektor Jørgen Møller ved Aalborg Universitet kommer med i artiklen “Når pilen vendes. 

Om idræt og idrætsforeninger som drivere for udvikling i landdistrikterne” (2009). Møller 
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konkluderer i artiklen, at idrætsforeningerne ikke kun har interesse for idrætten, men også har for øje 

at skabe nogle fælles goder i samfundet, som kan bidrage til en videreudvikling af det lokale samfund 

(Ibid., 71). Selvom Møller beskæftiger sig med landsbyer i Østjylland, kan hans betragtninger til en 

vis grad også knyttes an til Viby Sjælland, da både Roskilde Kommune og Viby Sjælland selv lægger 

stor vægt på foreningernes betydning for byen. 

Den øgede mobilitet som præger vores samfund i disse tider, skaber også udfordringer for forenin-

gerne, da borgernes fritid ikke nødvendigvis behøver at være i lokalsamfundet. Der pendles til og fra 

arbejde og børnene går måske ikke engang i den lokale skole og de lokale foreninger fravælges måske 

til fordel for fitnesscentre eller anden idræt uden for foreningerne. Dermed er foreningslivet med den 

øgede mobilitet ikke nødvendigvis et lokalt anliggende, men mere et ønske om at finde det bedste 

eller det mest fleksible tilbud (Ibid., 58). I en tid hvor mange ting rykker ind til byerne, kan de lokale 

foreninger ses som det sidste sikre fælles samlingspunkt, hvor den kulturelle og sociale kapital kan 

fastholdes og opbygges på tværs af køn, alder og social status, hvis lokalsamfundet ellers selv vil 

(Ibid., 59). 

For at gøre Viby Sjælland til et godt sted at bo og få mere liv i byen, blev Viby Sjælland i slutning af 

2012 udpeget til at være en af de første ZebraByer i Roskilde Kommune. En ZebraBy er et lokalsam-

fund, hvor der er et stærkt netværk mellem de lokale aktører, eksempelvis fra idrætsforeninger, kul-

turforeninger, erhvervsliv, skoler samt den kommunale administration (Roskilde Kommune 2014, 3). 

I ZebraByer kombineres lokalsamfundets ressourcer med lokale institutioner, foreninger og admini-

strationens faglige kompetencer. Formålet med denne kobling er at få udviklet nogle tværgående og 

innovative løsninger som opfylder borgernes behov for en bedre by.  

I sommeren 2013 blev der afholdt en workshop i Viby Sjælland, hvor repræsentanter fra Viby Sjæl-

lands borgere, foreninger, erhverv og institutioner gik sammen om at få udvalgt nogle særlige ind-

satsområder. På denne workshop blev der udvalgt fem indsatsområder med arbejdstitlerne:  ’Tiltræk-

ning af nye borgere og erhverv’, ’Bymidte’, ’Kultur og aktiviteter’, ’Natur og grønne områder’ og 

’Trafik og mobilitet’, som alle anses som vigtige parametre for byens videre udvikling (Ibid., 3). 

Cirka 60 borgere og repræsentanter fra foreninger og erhvervslivet har i efteråret 2013, i samarbejde 

med Roskilde Kommune, arbejdet videre med workshoppens ideer, så Viby Sjællands vigtigste ind-

satser, løsningstiltag og udfordringer blev fundet. Resultatet af Viby Sjælland som ZebraBy er et 

udviklingsprogram, som tager afsæt i borgernes, foreningernes, erhvervslivets og kommunens ideer. 

Ligeledes er udviklingsprogrammet blevet suppleret med en handleplan for realiseringen af udvik-

lingsprogrammet (Ibid., 3). 

Viby Sjælland har som tidligere nævnt et meget aktivt foreningsliv med mange forskellige aktører, 

som arbejder for at skabe gode rammer for fællesskaber, der går på tværs af byens borgere og bydele. 
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En af disse aktører er KulturCosmos, som har en mission om at få skabt fællesskaber på tværs af 

interesser og alder, og samtidig bidrage til udviklingen af kreativitet og kultur i det sydlige Roskilde. 

KulturCosmos, som er drevet af frivillige, har en vision om at skabe et kulturhus som er mangfoldig 

og som er medskabende til at gøre Viby Sjælland til et attraktivt sted at bosætte sig (kulturcosmos.dk 

[3]). I Viby Sjælland ses der således forskellige eksempler på foreninger, der forsøger at skabe fælles 

goder for byen og dens borgere, som i sidste instans potentielt vil kunne gøre byen mere attraktiv og 

levedygtig i fremtiden. Det er lige nøjagtigt denne indsats, som projektet forsøger at undersøge nær-

mere, nemlig hvilken betydning lokale foreninger har for dets lokalsamfund. 

 

Foreningslivet i stationsbyer  
Den tidligere nævnte rapport udarbejdet af Realdania omkring danske stationsbyer, som beskæftiger 

sig med udviklingsperspektiver og de udfordringer danske stationsbyer står overfor, er undersøgt på 

baggrund af seks case-stationsbyer fra hele landet. I dette afsnit vil hovedpointerne som berører emnet 

foreningsliv i forhold til stationsbyer, blive beskrevet. Mere specifikt vil vi i dette afsnit beskrive 

hvilken betydning foreningslivet, ifølge Realdanias rapport, har for stationsbyer og hvordan de to 

gensidigt påvirker hinanden, samt hvilke udfordringer og potentialer foreningslivet står overfor i en 

stationsby, ligesom det også vil blive tilknyttet til stationsbyen Viby Sjælland. 

I Realdanias rapport berøres mange forskellige tematikker som er af betydning i stationsbyer, men 

som tidligere nævnt, vil vi i dette afsnit kun beskæftige os med de emner, som har med foreninger og 

fællesskaber at gøre, da dette kan hjælpe til en besvarelse af vores problemformulering. 

Generelt ses der i alle seks case-stationsbyer mange kulturelle aktiviteter samt idrætsaktiviteter, dette 

formodes, ifølge rapporten, at være en generel tendens for stationsbyer i Danmark, hvor der ofte både 

er kultur- og idrætshuse. Det er i og omkring disse kultur- og idrætshuse at den sociale organisering 

i byen sker, både i forhold til investeringer, men også omkring driften af klubbernes tilhørende idræts- 

og kulturhuse (Realdania 2013, 18). Denne sociale organisering er meget tydelig i stationsbyer og ses 

som et kendetegn ved stationsbyer (Ibid.). Dette ses også i Viby Sjælland, hvor der er aktive idræts- 

og kulturcentre med mange aktiviteter, og som derfor er centrale spillere i forhold til den sociale 

organisering i byen. Når det kommer til foreningernes levedygtighed i stationsbyerne, afhænger me-

get af denne levedygtighed af forældrenes og borgernes frivillige indsats i foreningerne. Mere konkret 

er der simpelthen ikke nogen foreninger, uden frivillige kræfter til at varetage dem. Derfor er frivillig 

kapital i stationsbyerne et vigtigt element (Ibid., 102). Ildsjæle har på baggrund af dette en stor rolle 

i en stationsby, hvor disse er med til at drive foreningslivet. Disse ildsjæle kan både være nye og 

gamle borgere i stationsbyen, men nye borgere som ildsjæle, kan ofte bidrage med noget lidt andet 
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end de eksisterende borgere i stationsbyen kan, da de ofte kommer med et nyt blik på byen og nye 

øjne til at se, hvad der mangler i byen (Ibid.). Her er det interessant i forhold til Viby Sjællands 

foreninger at undersøge deres ildsjæle, for at finde ud af, hvem de er og hvordan de er med til at 

påvirke foreningslivet i byen.  

Et andet vigtigt element for foreningernes bæredygtighed er økonomisk kapital, som sikres gennem 

diverse arrangementer i stationsbyerne. Arrangementerne og det økonomiske overskud som disse er 

med til at sikre foreningslivet ved at muliggøre nye investeringer i for eksempel nye mødesteder i 

byen (Ibid.), som Roskilde Kommune også går ind og fokuserer på i udviklingsplanerne for Viby 

Sjælland. 

Foreningerne i en stationsby er centrale i forhold til udbuddet af arrangementer og aktiviteter lokalt i 

stationsbyerne, idet de bidrager med både en social og kulturel kapital for beboerne, og er med til at 

skabe et mangfoldigt liv i stationsbyerne (Ibid.).  

Udover at foreningslivet og det sociale i byerne bidrager med at tilføre nogle kvaliteter til stationsby-

erne og virke som et samlende element for byens borgere, kan foreninger også bruges til varetage og 

holde styr på de udviklingsmæssige udfordringer byen står overfor (Ibid., 104f). Her kan foreningerne 

bruges som et talerør som kan bidrage til at varetage de lokales interesse overfor den kommune de 

hører til, og dermed bidrage til at tackle de udfordringer, der er i byen (Ibid.). Stationsbyens evne til 

at mobilisere de lokale og frivillige kræfter til at varetage sådanne opgaver og behov, er også et godt 

fingerpeg i forhold til byens levedygtighed (Ibid., 105). Dette beskrives i Realdanias rapport som en 

del af foreningskulturen, i de danske stationsbyer, der bygger på at beboerne i stationsbyerne står 

sammen fordi de bor i samme by (Ibid., 221). 

Graden af foreningslivet i en stationsby kan sige noget om hvilket udbud, der er for aktiviteter i den 

pågældende stationsby, den fælles identitet der er i byen, samt sammenhængen i byen og hvor mange 

frivillige ressourcer der kan mobiliseres for at tage fat i byernes udfordringer (Realdania 2013, 102f). 

 

Byens sociale og kulturelle liv - betydning for livet i stationsbyen 

Et afgørende element for kvaliteten af livet i stationsbyen, samt hvor attraktiv stationsbyen er at bo-

sætte sig i, ses ud fra hvor mange forskellige tilbud der er inden for fritids-, kultur- og fællesaktiviteter 

(Realdania 2013, 103). Med andre ord skal der være et mangfoldigt udbud i byen. I stationsbyer er 

det især børn og ældre som er lokalt forankrede, hvilket betyder at aktivitetstilbud til disse to alders-

grupper er særligt vigtige, da disse bidrager til at kvalificere bostedet (Ibid.). Her er det ligeledes 

interessant at undersøge, om dette også gør sig gældende for Viby Sjælland. Ofte er idrætstilbuddene 

til børn i stationsbyer afhængige af forældrenes frivillige kapital, og forældrene er ofte meget travle 
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og har derfor svært ved at finde tid til at være aktive i foreninger og foreningslivet (Ibid.). Dette 

skyldes dels, at de ofte pendler frem og tilbage til og fra arbejde, og måske benytter sig af andre 

foreningstilbud uden for lokalsamfundet (Ibid.).  

Udbuddet af kulturaktiviteter i stationsbyerne siger noget om bredden af udbud til de ældre.  Udover 

at samle borgerne på baggrund af interesser, er diverse foreninger også med til at stable aktiviteter på 

benene som byen kan samles om, hvilket der også ses i Viby Sjælland. Det er aktiviteter som foregår 

i byens rum og er tilgængelig for alle, hvilket bidrager til at skabe et liv i byen, som alle aldersgrupper 

kan være en del af (Ibid.). I de forskellige casebyer er der, ligesom i Viby Sjælland, et kulturhus som 

i byerne ses i forskellige varianter, og med en masse forskellige funktioner såsom koncertsted, udstil-

lingslokaler og mødesteder for byens borgere på tværs af aldersgrupper (Ibid.). På baggrund af dette 

er det interessant at undersøge hvilke funktioner KulturCosmos besidder, for at finde ud af hvad det 

er for et kulturhus.  

Derudover har events, eksempelvis byfester, en økonomisk betydning, da de kan være med til at 

styrke foreningslivets økonomiske bæredygtighed, idet borgernes eventuelle køb ved arrangemen-

terne kan bidrage til at foreningerne kan køre økonomisk rundt. Ligesom events også er med til at 

synliggøre byen og styrke byens identitet samt tiltrækningskraft. Her er frivillig kapital igen vigtig 

for at varetage opgaver, så byen kan overleve og udvikle sig (Ibid., 104). 

 

Demografiens betydning for foreningslivet i stationsbyerne 

Den befolkningsstruktur der er i en stationsby, er meget forskellig fra by til by, og har betydning for 

både den sociale og økonomiske udvikling i den givne stationsby. Stationsbyens geografiske place-

ring har ligeledes en stor betydning for demografien og på den måde også byens sociale organisering 

(Realdania 2013, 90). 

Derudover kan pendlerbosætning, som også er meget udbredt i stationsbyer, give nogle udfordringer 

i forhold til den sociale organisering i stationsbyerne, da det betyder at der bliver brugt meget tid på 

at pendle til og fra arbejde. Dette påvirker foreningslivet, da foreningslivet er afhængig af frivilligt 

arbejdskraft og en tilstedeværelse i byen (Ibid., 105). Dette er en udfordring da børn ofte er lokalt 

forankrede og skal have aktiver i nærområdet, men hvis forældrene ikke befinder sig særligt meget i 

byen, har det betydning for de aktiviteter i foreningerne, som beror på at forældrene varetager frivil-

lige roller (Ibid.). Pendlerbosætningen og det dermed meget udlejrede hverdagsliv, har betydning for 

organiseringsformerne af foreningerne. Dels er eksempelvis bibliotekerne blevet mere fleksible, da 

de har udvidet deres åbningstider, således de er tilpasset pendlerne som har nogle mere ufleksible 

tidsstrukturer. På baggrund af dette er det interessant at undersøge hvordan borgerne i Viby Sjælland 
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benytter sig af foreningslivet i Viby Sjælland, eller om de i stedet benytter sig af foreninger uden for 

Viby Sjælland.  

 

Udfordringer og potentialer 
De seks case-stationsbyer i Realdanias rapport er forskellige, men de har alle nogle udfordringer og 

potentialer til fælles, som rapporten nævner kan være til inspiration for andre stationsbyer, hvilket 

betyder at Viby Sjælland også kan ses i lyset af disse udfordringer og potentialer. En udfordring der 

nævnes, er stationsbyernes forhold til konkurrerende byer. Hertil nævnes det, at det er vigtigt at de 

stedsspecifikke styrker og svagheder i stationsbyen tydeliggøres og (gen)opdages eller (gen)opfindes 

(Realdania 2013, 152).   

Mange stationsbyer har et bylandskab som er meget adskilt, da der er adskilte boligområder, kultur- 

og idrætshuse og butikscentre. Derfor er en udfordring at skabe sammenhæng mellem disse funktio-

ner, og her er bymidten af særlig betydning. Dette er for Roskilde Kommune også et fokus, og der er 

også lagt planer for en fornyelse af Viby Sjællands bymidte. Udfordringen ligger også i at planlæg-

ningen både skal rumme de tre funktioner (boligområder, kultur- og idrætshuse, butikker) samtidig 

med at der skal være forbindelse mellem dem, for eksempel ved at udnytte parkeringspladser til so-

ciale aktiviteter (Ibid., 204). 

 

Social organisering 

Når stationsbyer får flere beboere, har det stor betydning, hvad byerne har at byde på, som er specielt 

ved den specifikke stationsby. I undersøgelsen af de seks case-stationsbyer blev der foretaget samtaler 

med borgere, som viser at foreningslivet er af betydning for livet i stationsbyerne. Foreningerne va-

retager som regel forskellige opgaver og aktivitetstilbud og i de seks casebyer er foreningslivet så 

mangfoldigt og forankret i byen, at det ses som et særkende for de seks stationsbyer (Realdania 2013, 

220). Dette gør sig også gældende i Viby Sjælland, som også har et meget stærkt og mangfoldigt 

foreningsliv. At der er stor mangfoldighed det sted man bor, i form at sociale organiseringer og akti-

viteter, har stor betydning både for kvaliteten af livet i den pågældende på by og for hvor attraktivt 

det er bo der (Ibid., 95). Ligesom det også kan være med til at fremme byens identitet på baggrund af 

de ovenstående kvaliteter.  

 

Planer for styrkelse af foreningsliv og fællesskab 
I det følgende afsnit vil vi tydeliggøre, hvilke planer der fra Roskilde Kommunes side er, for en 

styrkelse af foreningsliv og fællesskab i Viby Sjælland, når den nye bydel Skousbo skal udvikles på 
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baggrund af en handleplan samt to lokalplaner. Ud fra disse planer vil vi have fokus på at beskrive, 

de planer der er for at styrke foreninger og foreningsliv samt nye og eksisterende fælleder og møde-

steder. Dette vil vi gøre for at tydeliggøre de tiltag, som der fra Roskilde Kommunes side bliver gjort 

for at styrke lokalsamfundet, for efterfølgende at sammenholde dette med hvad vores empiri fortæller, 

hvad der aktuelt er med til at styrke foreningslivet i Viby Sjælland. 

For Viby Sjælland og Skousbo er der planer om at styrke bymidten i håbet om at skabe mere liv og 

sammenhæng i byen, i takt med der kommer flere boliger og borgere i byen. Derudover er der også 

planer om at muliggøre nye møde- og opholdssteder, som dels skal bidrage til det sociale og livet i 

byen, men som også skal styrke foreningslivet og fællesskaberne ved at skabe fælles opholdsrum 

både i byens gader, i naturen og i bygningerne. 

Siden 2012 har det været en positiv udvikling i Viby Sjællands bymidte. Både borgere og aktører fra 

Roskilde Kommune har forsøgt at skabe ny optimisme i byen. Bymidten er vigtig i forhold til udvik-

lingen af Viby Sjælland, da den vil væres byens visitkort, når nye borgere skal vurdere byens tilstand 

samt dens potentiale (Roskilde Kommune LP656, 6). I takt med der bygges nye boliger vil der komme 

omkring 3.000 nye borgere til byen, hvilket vil give grundlag for at udvikle en bedre fungerende 

bymidte, og derfor ses udviklingen af bymidten som en proces der skal ske parallelt med udviklingen 

af Skousbo, således denne i fremtiden kan blive klar til at modtage de kommende borgere (Ibid., 6-

7). Et hovedpunkt i “Lokalplan bymidte” er at slå henholdsvis KulturCosmos, biblioteket og lokalhi-

storisk arkiv sammen i én ny fælles bygning i bymidten (Ibid., 7). 

  

Planerne for Viby Sjælland 
I 2014 blev det politisk vedtaget, at der skulle være et udviklingsprogram for Viby Sjælland. Derfor 

blev der udarbejdet en handleplan for at realisere dette, hvoraf den første blev vedtaget i 2015. I den 

tredje handleplan fra 2018 er der fra Roskilde Kommune beskrevet fem indsatsområder, som skal 

bidrage til at tydeliggøre hvilke indsatsområder og værdier, som projekterne har udgangspunkt i. 

Disse indsatsområder vil i dette afsnit hovedsageligt beskrive de projekter som berører og ligeledes 

kan have en påvirkning på foreningslivet og fællesskaber. I de beskrevne planer lægges der vægt på, 

at både aktører i Roskilde Kommune og borgerne i Viby Sjælland arbejder sammen i dialog og skaber 

netværk på tværs af hierarkiet (Roskilde Kommune 2018, 3). 

Det første af indsatsområderne kaldes for ’ny dynamik og optimisme’. Dette henleder til at Viby 

Sjælland skal have udviklet sin identitet for at kunne tiltrække nye borgere og erhvervsformer. Dette 

skal ske ved at tydeliggøre og synliggøre de styrker, værdier og den kulturelle historie der er i Viby 

Sjælland, hvilket skal ske i samarbejde mellem borgere og kommune. Derudover skal der bygges nye 
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boliger i blandt andet bymidten, ligesom det også handler om at styrke butikslivet ved at koncentrere 

det i bymidten, som et element til at skabe byliv (Ibid., 10). Der arbejdes altså på at udvikle detail-

handlen i byen, i et samarbejde med politikere og kultur og repræsentanter for detailhandel. Her er 

målet at få skabt et lokalråd, samt en vision for detailhandlen i byen om fem år, herunder nogle kon-

krete bud på hvad der kan gøres fremover for at styrke byen og det fælles ejerskab (Ibid., 5). 

Et andet indsatsområde er ’kraftfelt og spændende bymidte’, hvor Roskilde Kommune selv påpeger 

at der både mangler liv og mødesteder i bymidten, og at gadebilledet kunne trænge til en kærlig hånd. 

Planen er derfor at få lavet en sammenhængende bymidte som skal bidrage til at: (…)  afspejle de 

mange aktiviteter der er i Viby, til inspiration for udviklingen i byen (Roskilde Kommune 2018, 10). 

Indtil 2022 er der afsat midler til bygningen af det nye fælles biblioteks- og kulturhus, som skal bi-

drage til at styrke Viby Sjællands bykerne og nye strøgarealer, herunder den kommende biblioteks-

plads, samt udvikling af rum i byen og kvalitetsløft af gaderum i takt med de nye boliger. Herudover 

skal handels- og servicefunktioner samles omkring torvet, hvor den nye biblioteksplads skal fordre 

til ophold og leg, og dermed blive hjertet af Viby Sjælland (Ibid., 11). 

Under indsatsområdet ’Stærke rammer for liv og fællesskab’, skal områder og aktiviteter bruges på 

nye måder, som kan skabe nye fællesskaber på tværs af de foreninger der allerede er i Viby Sjælland 

og de kommunale institutioner. Der skal blandt andet være frivillige naturprojekter, hvor borgerne er 

naturplejere og passer og plejer naturen, hvilket er et projekt som finansieres af Grøn Blå strategi.  Et 

andet projekt er læring i naturen, hvor de institutioner som bruger naturen skal være med til at rådgive 

når de rekreative områder skal udvikles (Ibid., 12). 

Derfor er det planlagt at der fra 2019-2022 skal være projekter som bidrager til stærkere rammer for 

liv og fællesskab, for at styrke fællesskaberne på kryds og tværs (Roskilde Kommune 2018, 12). Dette 

indsatsområde er i særdeleshed det som vores projekt kredser sig om, da vi gerne vil undersøge, 

hvordan foreningslivet er med til at styrke lokalsamfundet. 

Under indsatsområdet ’Naturen ind i Viby - Viby ud i naturen’, er der også en række projekter som 

skal bidrage til at binde naturen sammen med byen i form af nye stier og nye opholdssteder i naturen 

som kan indbyde til aktiviteter. Her vil der både blive arbejdet med adgangs- og parkeringsforhold 

ligesom der også vil arbejdes med forbindelserne i byen, deriblandt skal der laves en ny forbindelse 

mellem Viby og Klosterskov (Ibid., 13). 

Et andet arbejdsområde, som ikke er nævnt som en af de fem indsatsområder, men som der ligeledes 

også er fokus på, er handleplanen for strategien ’Alle tiders musikby’. Denne strategi skal ligeledes 

bidrage til at styrke fællesskabet i Viby Sjælland, og arbejder mod at Viby Sjælland skal emme af 

musik og skabe nogle stærke musikfællesskaber for børn og unge (Ibid., 7). Der er allerede nogle 

musiktilbud i Viby Sjælland og disse skal suppleres med nogle (…) decentrale musikmiljøer i nord, 
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syd og vest i kommunen og skal være et omdrejningspunkt for fællesskaber med musik i fokus- et af 

disse fællesskaber skal være på Peder Syv Skolen som bliver det sydlige decentrale musikmiljø (Ros-

kilde Kommune 2018, 7). 

 

Den nye bydel Skousbo 

Som tidligere nævnt er Viby Sjælland ved at udvikle en ny bydel, Skousbo, som skal udvikles parallelt 

med Viby Sjælland, og at flere borgere og en levende bymidte vil bidrage til en positiv udvikling i 

byen i dens helhed. På længere sigt er målet at Viby Sjælland skal blive et bysamfund af regional 

betydning og en del af fingerplanens byområde (Roskilde Kommune LP637, 6). 

Området skal udvikles til et bykvarter som kobler den nye bydel og eksisterende bymidte sammen. 

Noget af bebyggelsen skal udformes som minikareer med et fælles gaderum i midten (Ibid., 11).  Der 

skal som nævnt være forskellige typer af bebyggelse; etagebyggeri, rækkehuse og dobbelthuse. Der 

er lagt vægt på fællesskab, da hver boligenklave skal have fælleshus, fælles affaldshåndtering og 

gaderummet skal opfordre til både leg og ophold, men også nyttehaver og fællesfaciliteter såsom 

parkering til biler og cykler (Ibid., 12). Hver boligenklave skal have en grundejerforening ligesom 

der også skal etableres en fælles grundejerforening for hele området (Ibid., 14). 

Derudover er der planer for et nyt grønt bystrøg med lokalt bytorv i begge ender på Syvmose Alle. 

Disse bytorve skal indlede til både ophold og aktiviteter (Ibid., 13). Der skal være gode betingelser 

for både bløde trafikanter og byliv, og stier gennem området skal sikre adgang til naturen og landska-

bet. Området skal udlægges som ”shared space”, hvilket er når en gade eller et rum har en fysisk 

indretning som understøtter at både trafikale (kørende og gående) og ikke-trafikale (ophold) funktio-

ner kan anvendes. Gaden skal ved specielle begivenheder kunne gøres til gågade, og biler skal have 

en så lav hastighed, at gående kan færdes i hele gaderummet, uden at skulle frygte at blive kørt ned. 

Dette betyder at bilernes hastighed reguleres ved interaktion med de gående, og antallet af biler par-

keret er begrænset, således at de ikke skaber barrierer, hverken fysisk eller visuelt (Ibid., 14). 

  

Analysedel 1 - Foreningernes identitet, struktur og værdier  
I det følgende afsnit vil vi besvare spørgsmål 1 hvordan kan foreninger i Viby Sjælland forstås ud fra 

deres identitet, struktur og værdier? For at kunne besvare dette vil vi for det første se på hvad mulig-

heden for økonomisk støtte såsom Folkeoplysningsloven og Aftalen om Udlodningsmidler betyder 

for vores valgte tre foreninger Vibyspejderne, Idrætsforeningen og KulturCosmos’ virke og rolle i 

lokalsamfundet, og hvordan deres organisering, identitet og idealer bliver påvirket af dette. For det 
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andet bestemmes de tre foreninger ud fra Ibsen et. al. (2009) foreningstypologi model til at forstå, 

hvorledes identitet og værdier kan danne baggrund for udviklingspotentialet i foreninger både set i 

forhold til udviklingen af fællesskaber blandt mennesker, men også i en større kontekst i forhold til 

udvikling af byens fællesskaber. 

 

Foreningernes mulighed for offentlig økonomisk støtte 
Folkeoplysningsloven handler overordnet set om at staten ønsker at støtte foreningslivet gennem en 

decentral rammestyret lov, hvor kravet er at kommunerne økonomisk skal støtte aktiviteter for børn, 

unge og andre. En decentral styret rammelov betyder dog, at der er betydelige forskelle på kommu-

nernes støttekriterier og beløbsordninger, og heraf har foreningslivet i nogle kommuner højere prio-

ritet end i andre (Borch et. al. 2013, 11). Folkeoplysningsloven er at sikre offentligt tilskud til den 

frie folkeoplysende virksomhed, der bygger på demokrati, grundlæggende friheds- og menneskeret-

tigheder, fællesskab og de enkelte initiativtageres idégrundlag (Bilag 6). Det er således overordnet 

disse krav og herunder en række andre som skal kunne påvises i en forenings vedtægter, hvis denne 

skal kunne betragtes som en kandidat til offentlig støtte. Her betegnes der en række forskellige krav 

til en folkeoplysende forening, men også hvordan fordeling af tilskud bestemmes, ud fra de to typer 

foreninger, den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 

(Bilag 6, Kapitel 3, § 6). Ud fra de kriterier for grundlag for tilskud nævnt i bekendtgørelsen kapitel 

2, fremhæver vi syv krav som er af væsentlig betydning for at forstå, hvad en folkeoplysende forening 

er gennem statens syn på foreningernes rolle i et lokalsamfund. De første to er at en folkeoplysende 

forening, er en forening som skal kunne tilbyde enten folkeoplysende voksenundervisning eller fri-

villigt folkeoplysende foreningsarbejde. Derudover skal en folkeoplysende forening have et formu-

leret formål i vedtægterne, have en folkeoplysende virksomhed som er åben for alle, være hjemme-

hørende i tilskudskommunen, være demokratisk opbygget samt bygge på aktivt medlemskab.  Alle 

disse krav indeholder en række visioner som giver et udtryk for at staten ser foreningslivet som en 

vigtig faktor i lokaludvikling ude i de mindre samfund, men samtidig favoriserer nogle typer forenin-

ger frem for andre, hvilket vi vil vende tilbage til i næste afsnit. 

Folkeoplysende voksenundervisning handler om at fremme demokratiforståelse og aktivt medborger-

skab gennem undervisningen og at øge deltagernes almene og faglige indsigt og færdigheder, og 

dermed styrke individets evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret 

i samfundslivet (Bilag 6, kap 4, § 7). Mere konkret er der krav til at indholdet skal omfatte undervis-

ning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter ud fra brugerbetaling (Ibid.). 
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Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde tager også udgangspunkt i samme værdier og sam-

fundsforståelse som den forrige, men er mere foreninger som betragtes indenfor idræt og idébestemt 

og samfundsengagerede børne- og ungdomsarbejde, som er tilknyttet brugerbetaling (Bilag 6, kap 5, 

§ 14).  

Overordnet set er det, med Folkeoplysningsloven, på statsligt plan et forsøg på at fastholde et civil-

samfund gennem nogle foreninger som kan skabe udvikling og sammenhold bundet på værdier om 

demokrati og fællesskab. 

Aftalen om udlodningsmidler fra 2017, handler om en fordeling af disse til idræt, kultur, og andre 

almennyttige formål til at styrke økonomien for blandt andet det frie foreningsliv (kum.dk). Det er 

hovedsageligt hovedorganisationer og foreninger med fast driftstilskud som får et løft. Det er eksem-

pelvis DIF, DGI og Dansk Ungdoms Fællesråd (kum.dk). Udlodningsmodtagerne er inddelt i tre 

grupper: (1) hovedorganisationer og foreninger med fast driftstilskud, (2) selvejende institutioner, 

hestevæddeløbssporten og kulturelle formål samt pulje til idrætsformål og (3) projektmidlerne til de 

seks ministerområder som fordeler udlodningsmidler. Midlerne bliver fordelt fra gruppe et og nedad 

(kum.dk). Så forskellen mellem Folkeoplysningsloven og Aftalen om Udlodningsmidler er ikke så 

meget det økonomiske, hvilket begge giver mulighed for, men mere rammen der bliver sat for hvorfor 

midlerne gives. 

I det følgende afsnit vil vi se på de tre foreningers vedtægter og hvorledes muligheden for økonomisk 

støtte har indflydelse på KulturCosmos, Viby Idrætsforening og Vibyspejderne struktur, organisering 

og identitet. 

 

Vedtægter og organisering 
De tre foreninger repræsenterer alle, ud fra deres vedtægter, forskellige størrelser både i medlemstal, 

økonomiske vilkår, og formål. Center for frivilligt socialt arbejde har skrevet en guide til betydningen 

af vedtægter for en forening og hvad de bør indeholde. Der findes intet lovmæssigt krav til at en 

forening skal have nedskrevne vedtægter, men det har stor betydning for dens mulighed for økono-

misk støtte, for det er her, i Folkeoplysningsloven, at der er nedfældet en række krav til værdier og 

identitet, og ligeledes i Aftalen om Udlodningsmidler (frivillighed.dk). Ligeledes kan vedtægter, der 

forholder sig til mulige konflikter være med til både at forebygge, men også at fungere som et brug-

bart værktøj ved en konflikt. Center for frivilligt socialt arbejde anbefaler, ud fra deres erfaring, en 

række grundlæggende emner som alle vedtægter bør forholde sig til, såsom formål, hjemsted, opta-

gelsesbetingelser, kontingent, generalforsamling, bestyrelse, regnskab, vedtægtsændringer og opløs-

ning (Ibid.). 
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KulturCosmos 

KulturCosmos’ vedtægter bygger på værdier som socialt medansvar og hvordan dette kan hjælpe til 

at bidrage til kulturen jævnfør informantafsnittet om ’KulturCosmos’, og følger de guidelines som 

Center For Frivilligt Socialt Arbejde har opstillet for hvad en forenings vedtægter skal indeholde. 

Efter Foreningen Kulturhus Viby (som det hed i 2012) blev dannet i 2012 blev det godkendt af Ros-

kilde Kommune som en folkeoplysende forening. Til trods for at der blev afholdt en generalforsam-

ling, hvor foreningen blev stiftet, skulle vedtægterne tilpasses de krav, der stilles til at blive godkendt 

som folkeoplysende forening. Det er svært at vurdere, ud fra vedtægterne, om organiseringen, struk-

turen og identiteten i foreningen er dannet til denne generalforsamling eller om de har ændret sig 

væsentligt efterfølgende. Hvis vi ser på nogle af de krav til en folkeoplysende forening, som vi påpe-

gede tidligere, så ligger følgende tæt op ad hvad der står i deres vedtægter i dag (kulturcosmos.dk 

(1)). Foreningen er f.eks. hjemmehørende i tilskudskommunen, Roskilde Kommune, i paragraf 3 

Medlemskab står der privatpersoner, foreninger, institutioner og virksomheder, der tilslutter sig for-

eningens formål, projektbeskrivelse og accepterer vedtægterne, kan blive medlem af foreningen (kul-

turcosmos.dk [1]), hvilket favner bredt som at det er en folkeoplysende virksomhed, der er åben for 

alle, med forbehold for at de kommende medlemmer kan vedkende sig forenings formål. Desuden er 

foreningen demokratisk opbygget (Ibid.).  

I forhold til Kulturministeriets definition af Den Folkeoplysende Forening, ”den folkeoplysende vok-

senundervisning” og ”det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde” (Bilag 6, §4, stk. 1+2) ligger 

KulturCosmos ud fra den første. Det gør de, da de med IT-værksteder hvor foreningen inddrager 

borgere som ikke er ressourcestærke indenfor computerverdenen hjælpes til at lære dette. De har 

læseklubber som de tilmeldte selv arrangerer, de har sycafé, samt medielab, som er et video- og mu-

sikværksted, hvor der kan lånes udstyr, redigeres billeder og film samt indspilles og produceres mu-

sik, alle disse aktiviteter kræver et betalt medlemskab (kulturcosmos.dk [2]). KulturCosmos’ aktivi-

teter omfatter derfor blandt andet undervisning og studiekredse ud fra brugerbetaling. Udover at være 

støttet gennem Folkeoplysningsloven har KulturCosmos også en ansat kulturhusleder, Caroline 

Stockholm, som er finansieret af Roskilde Kommune, hvilket understreger kommunens sats på visse 

foreninger som drivkraft for udvikling og lokalt sammenhold (Bilag 14, 7). 

 

Viby Idrætsforening 

På samme måde som KulturCosmos følger Viby Idrætsforening også de guidelines som Center For 

Frivilligt Socialt Arbejde har opstillet for hvad en forenings vedtægter skal indeholde. Med dens ti 

idræftsafdelinger findes der også en del samfundsengagerede børne- og ungdomsarbejde, som ek-

sempelvis den årlige børnefestival, og natsjov som er en masse aktiviteter for børn og unge som 



Roskilde Universitet  E2018 Plan, by og proces - K1 

 54 

afholdes hver første fredag, om aftenen vel og mærke, hver måned i vinterhalvåret. Ud fra hvad Søren 

Mogensen, formand for Vibyspejderne bestyrelsen fortalte om arrangementet stod det klart hvor sam-

fundsengagerende dette arrangement egentligt er: 

 

”(…) sammen med Idrætsforeningen, som er den helt store her i byen der har vi afholdt, 

de har noget der hedder der hedder ’Natsjov’ (…) Der blev vi inviteret til at afholde det 

for dem den ene gang, hvor vi afholdte det ude på sportspladsen med nogle forskellige 

aktiviteter, som børnene kunne gå rundt at prøve. Her havde vi helt klart nogle andre 

børn end dem vi er vant til at se. De fleste af de børn vi har er fra familier der bor i hus, 

og har en lille have og rejser en del og sådan noget, hvis man tager det over bred og 

kam, og der var nogle stykker der til ’Natsjov’ der kom fra lejlighedsbyggerierne i den 

anden ende af byen som vi ikke ser til daglig, og det var jo super fedt. Det kræver jo 

nogle ressourcer for en familie at melde sig til noget, og at kunne betale for det.” 

(Bilag 3, 14) 

 

Som en forening der hører under denne tilskudsordning arbejdes der også ud fra at nytænke visioner, 

der kan løfte idrætslivet til at bedre kunne fremme det aktive medborgerskab. 

Viby Idrætsforening anmodede Roskilde Kommunes Kultur- og Idrætsudvalg i 2017, ud fra præmis-

sen om behov for udvidelse i takt med den forestående udbygning af Viby Sjælland, en række ønsker 

til budgettet for 2018. Her er blandt andet ønsket om en fremrykning af bygningen af nye omklæd-

ningsrum, badefaciliteter, depot og bedre forhold og adgang for handicappede borgere til Viby Idræts-

center (Bilag 14, 15). Foreningens arbejde med målsætninger og strategier ligger meget op ad et po-

litisk arbejde. Viby Idrætsforening formulerer sig i deres vision for et nyt idrætsanlæg ud fra fem 

strategiske fyrtårne, som repræsenterer nogle delmål for hvad de ønsker at udvide, forbedre og ny-

bygge. Der viser sig en helt anden slags måde at søge midler og indflydelse på her, end der eksem-

pelvis gøres hos spejderne. 

 

Vibyspejderne 

Det er dog ikke altid at vedtægter følges rigid som beskrevet i guiden til vedtægter af center for socialt 

frivilligt arbejde. Vibyspejderne, arbejder ikke, til hverdag, direkte ud fra deres organisations over-

ordnede vision Spejd2020, der fokuserer på værdier som blandt andet kammeratskab, ansvar og fri-

luftsliv (jævnfør Informantafsnit), men arbejder på en mere pragmatisk måde. Formand for Vibyspej-

dernes bestyrelse, Søren Mogensen udtaler, når vi spørger ind om hvorledes Vibyspejderne bruger 

denne på nogen aktiv måde til hverdag: 
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”Nej. Jeg sidder ikke og læser vedtægterne, og hvordan jeg så kan bruge dem på den og 

den måde, men der kommer noget inspiration. Der kommer de her materialer, for ek-

sempel, fra TRACK (Red. Søren Mogensen viser os den nyeste udgave af medlemsbla-

det TRACK, #30, 2018, udgivet Det Danske Spejderkorps (issue.com)). Det her var 

noget ekstramateriale, hvor de fokuserede på den gode patrulje. Der går de i dybden, 

kommer med nogle gode ideer til, er man leder eller er man vejleder. Det er der fokus 

på i noget af det her materiale. For eksempel laver de noget materiale på det her sov 

ude, hvor vi kan inspirere dig, og noget af det er lidt hvornår er det reklamesøjle for 

spejderbevægelsen, og hvornår er det at bidrage med noget. En del af deres materiale er 

jo for at tiltrække flere frivillige og flere børn. Så nej det synes jeg egentlig ikke at vi 

gør. Vi står meget ved os selv og dem vi er, og vi forsøger at være ret lokale. Ud over 

at der er korpset, så er der divisionen, som er sådan nogle regioner, og der er der en 

masse man kan præstere og tilbyde, afholde kurser og konkurrencer for ungerne, for-

skellige turneringer og sådan noget. Der deltager vi i det, men vi melder os ikke til en 

masse planlægning og synliggørelse, ud over det daglige, og ud over at møde op og 

være med, så fokuserer vi mere på det nære i gruppen og i byen. Det er jo sådan en 

afvejning hele tiden at have, at der er de hænder der er, og der er de timer der er, og 

hvor kan vi lægge vores kræfter bedst og hvad giver mest mening for os. Det er det 

lokale her.”  

(Bilag 3, 11) 

 

Der er således ingen vedtægter eller visioner der som direkte forbeholder sig til Vibyspejderne eller 

belyser hvorledes de organiserer sig, da de ikke er en forening, men en gruppe under DDS. Derfor er 

den måde hvorpå, deres organisering skal forstås gennem hvad der på samme måder kan minde om 

vedtægter, i deres lovhæfte for 2016-2018. I lovhæftet belyses både formålet, i paragraf 3, organise-

ringen fra side 7-11, og en række punkter som tager højde for håndtering af konflikter såsom opløs-

ning - hvad der skal til for at korpset ophæves eller sammenlægges med en anden organisation, kon-

tingentbetaling og så videre. Vibyspejderne organiserer sig derfor ud fra hvad der står beskrevet på 

side 7-11, at de som en gruppe under en division kan inddele spejderarbejdet for børn og unge i en 

eller flere afdelinger, hvor grupperådet beslutter ud fra bestyrelsen hvilke afdelinger gruppen skal 

inddeles i (Bilag 12, 7). Derudover er det interessante ved grupperådet at der skal være en repræsen-

tation af både unge og forældre som ledere, hvilket viser noget om arbejdet med at integrere på tværs 

i gruppen (se Bilag 12, 8, §14 pkt. 5). Viby Spejderne er derfor ifølge formand Søren Mogensen mere 

bundet i det lokale, og det at de ikke melder sig til planlægning ud over deres egen gruppe, giver et 
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billede af at en forenings eller en organisations vedtægter ikke skal følges så rigidt som det står skre-

vet. 

Vibyspejderne er som sagt ikke en forening, men organiseret som en gruppe og kan derfor ikke få 

glæde af tilskudsordningen, men må selv søge midler andre steder fra, hvilket primært er selve orga-

nisationens rolle indenfor oddspuljen. Spejderne har et stort læringsindhold i deres daglige virke med 

børn, unge og voksne, ligesom KulturCosmos og Idrætsforening kan siges at have i kraft af deres 

tildelte mærkat som Folkeoplysende forening af Roskilde Kommune, men kan ikke få mulighed for 

samme anerkendelse både økonomisk og for deres sociale arbejde. I stedet får deres organisation 

DDS del i Udlodningspuljen, de kan skrive ansøgninger til idræts og kulturudvalgets budgetforslag 1 

eller de kan sætte deres lid til materiale-samskudsgilde af frivilliges personlige materialer, eller håbe 

på at der blandt de frivilliges personlige ressourcer findes en fundraiser. Søren Mogensen fortæller: 

 

”(…) Den gruppe i Køge der, den ene gruppeleder lever af at søge fonde, og han bruger 

sådan en lørdag om måneden på gruppen, hvor han søger fonde til den gruppe. Han laver 

cirka en halv millioner kroner om året til aktiviteter og udstyr til gruppen, støtteforening til 

gruppen er det faktisk. Et år holdte han leder kursus inde på NIMB i Tivoli. Der fik alle 

familierne et turpaskort, og et familiekort til dem der ikke var på kursus, og så spiste man 

aftensmad sammen om aftenen. Det var betalt af fonde. Jeg ved ikke om det var A.P. Møller 

eller om det var Nordea der støttede det kursus. Hvis han skal søge de her ting, så skal det 

kunne se ud af noget. De støtter ikke at man kan slå et telt op ude i en skov, for de skal jo 

kunne vise det frem i deres årsmapper, i deres årsrapporter. Han rykker med nogle ting. 

Vibys spejderleder har købt jakker til omkring 300 kr. pr. jakke, og de har har så Patagonia 

jakker til 3000 kr. pr. Leder. Når de tager på tur så har de letvægts aluminiumskasser, hvor 

vi andre slæber rundt på trækasser. Jeg ved ikke om det ene er bedre end det andet, men vi 

kan stadig samles om bålet om aftenen. (…) Han taler helt klart for at vi skal turde at have 

det bedste som spejder, ikke kun i udstyr, nu er det jo de her personlige ting, men også som 

grupper, at det må godt være sejt at have nogle nye kanoer og noget nyt klatre udstyr. Vi 

har har så kørt lidt mere på, ‘er der nogen som kan tage en motorsav med til at lave noget 

brænde’, eller ‘hvem har en gammel kæde, vi skal lige lave det her’. Jeg tror faktisk at det 

er fællesskabsdannende at alle bidrager med noget. For hvis vi hele tiden skal invitere til 

                                                             
1 Spejderne fik i 2017 tildelt tilskud på 5000 kr. til lederkurser og 2718 kr. tilskud til ungdomskursus godkendt af 
Idræts- og Kulturudvalget i Roskilde Kommune (Bilag 14, 12) 
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noget der er taget sig af i forvejen, så er jeg ikke sikker på, eller jeg oplever ihvertfald at vi 

inddrager mere fællesskabsdannende på den måde.” 

(Bilag 3, 23-24) 

 

Til trods for at Vibyspejderne ikke hænges op på en række krav om demokrati, fællesskab og ikke i 

ligeså høj grad modtager økonomisk støtte, er de stadig med til at skabe fællesskaber i Viby Sjælland, 

og som Søren understreger, at disse godt kan skabes uden mange midler. 

 

Værdier, identitet og strukturers betydning for fællesskaber i foreningerne 
I det følgende afsnit vil vi bestemme foreningerne ud fra Ibsen et al.’s model ‘Typologi over frivillige 

foreninger og organisationer’ for at analysere foreningernes identitet og værdier ud fra de forskellige 

foreningstypologier. Dette gøres på baggrund af at se, hvordan fællesskaber udvikles både mellem 

mennesker og mellem foreninger.  

Foreningslivet er i dag karakteriseret af en stor mangfoldighed (Ibsen et al. 2009, 21). Dette ses 

ligeledes i et lokalsamfund som Viby Sjælland der, som tidligere skrevet, består af mere end 80 for-

skellige foreninger, med forskellige mål og aktiviteter, hvor alle former for foreningstyper på sin vis 

er repræsenteret inden for forskellige samfundsområder. Foreningerne i byen kan opdeles på bag-

grund af de differentielle mål og aktiviteter i nogle foreningskategorier, som Ibsen inddeler i kultur 

og fritid, arbejde, bolig og lokalsamfund, ideologi og politik, samt velfærd og sundhed (Ibid., 23). 

Foreningsrespondenterne ligger hovedsageligt i foreningskategorien kultur og fritid, hvori idrætten 

ligeledes er inkluderet.   

For at dykke mere ned i de forskellige foreninger er det her oplagt at se på hvilken foreningstypologi, 

der er til stede i de udvalgte foreninger i Viby Sjælland. Samt hvilken af de fire foreningstyper, som 

Ibsen beskriver, er hovedtendensen hos de interviewede foreninger, eller er der ligefrem tale om en 

blanding og hvordan kan det være en styrke eller svaghed i byens foreningsliv?   

I teoriafsnittet ’Foreningstypologier’ er de fire foreningstyper beskrevet, her med et fokus på om 

foreningen er medlemsorienteret eller samfundsorienteret, for at se om foreningerne er indad- eller 

udadorienterede. Ligesom det også handler om, hvorvidt de er konfliktorienterede eller konsensus-

orienterede, for at finde den enkelte forenings identitet i lokalsamfundet (jævnfør ’Foreningstypolo-

gier’). Når dette analyseres, ses det ud fra to aspekter, dels hvordan foreningen fremstår i deres of-

fentlige beskrivelser og vedtægter, samt vores interviews. På den måde kan der komme et indblik i, 

hvorpå der kan belyses nogle elementer, som ikke altid vises udadtil. Dog er det stadig i interviewene 

repræsenteret på en positiv måde, hvor der ikke gives et direkte indblik i konflikter eller udfordringer, 
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da disse som regel bliver gået let hen over eller måske slet ikke bliver nævnt. Vi må dog gå ud fra at 

de forskellige foreninger ønsker at fremstå positive over for hinanden, og ikke vise udefrakommende 

de konflikter, der eventuelt udfordrer foreningernes fælles samarbejde.  

 

KulturCosmos 

Kulturhuset KulturCosmos består af et væld af aktiviteter (jævnfør ’Vedtægter og organisering’), 

hvortil det i de faste aktiviteter både omfatter kreative aktiviteter såsom Billedcosmos, Creacafé, 

Syacafé. Ligesom de faste aktiviteter også omhandler det sociale aspekt i form af blandt andet Cos-

mosgryden, Babycafé og meget mere. Derudover er der en masse arrangementer der omhandler musik 

og diverse foredrag, så det er de tematikker de bevæger sig omkring at være kreative og kulturelle 

samt sociale (kulturcosmos.dk (2)).   

KulturCosmos kan ses som en samfundsorienteret og konsensusorienteret forening, hvilket er en ty-

pologi der inkluderer stærke mellemmenneskelige bånd og lokalt tilhørsforhold og ansvarsfølelse (Ib-

sen et al. 2009, 27). Her sættes fokus altså i større grad på fællesskabet, hvortil det så er fællesskabet 

der skal føre til nogle aktiviteter. Der er naturligvis nogle grupper i denne forening, som i større grad 

fokuserer på selve aktiviteten, hvor det så er interessen der fører til fællesskabet. Her drejer det altså 

over i at være mere medlemsorienteret som en aktivitetsforening. Flere af KulturCosmos’ aktiviteter 

starter med et uformelt fællesskab, som Rita Thorsen beskriver i interviewet, hvor borgere måske 

mødes i caféen, hvilket både kan ske impulsivt, lige så vel som det kan være planlagt, som i Baby-

cosmos, det sociale det spillede en meget stor rolle, der var også mange der sagde de godt kunne 

tænke sig et sted hvor de kunne komme og lave nogle ting, det kan I se her, den mulighed er der. 

(Bilag 3, 2).  

Denne form for foreningstypologi handler ifølge Ibsen om, at foreningens værdier og legitimitet har 

en tilknytning til lokalsamfundet. Dette stemmer ligeledes godt overens med KulturCosmos’ vision, 

som der tidligere skrevet handler om at skabe et mangfoldigt kulturhus, som skal være med til at gøre 

Viby Sjælland, til et attraktivt sted (kulturcosmos.dk [1]). Det handler altså om at skabe et samfund 

med en social ansvarlighed, hvortil fællesskabet er hovedelementet i denne proces (Ibsen et al. 2009, 

27). Det handler for KulturCosmos om at skabe et socialt mødested i byen, hvor det er muligt at 

komme når lysten lige er der. Det handler altså om at skabe et fællesskab blandt alle aldersgrupper, 

hvortil KulturCosmos ligeledes forsøger at kombinere aktiviteterne herefter. Derudover beskriver Ib-

sen, at denne form for foreningstypologi ligeledes medfører en politisk tro på at foreningerne kan 

være med til at påvirke samfundet, hvilket de offentlige bevillinger til diverse arrangementer (Ibid.). 

Ansættelsen af en kulturhusleder kan være et bevis på, at Roskilde Kommune tror på, at denne for-

ening kan skabe et fællesskab i byen, som ligeledes styrker lokalsamfundet. 
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KulturCosmos har, udover den ovenstående foreningstypologi, ligeledes elementer fra nogle af de 

andre. Her handler det om, at nogle af aktiviteterne indeholder medlemsorienteret og konsensusori-

enteret elementer, hvor foreningens værdier inden for det sociale, sker på baggrund af interesserne 

(Ibsen et al. 2009, 27). Det kan ses ud fra, at det er meget forskelligt, hvem det er der benytter sig af 

de forskellige aktiviteter KulturCosmos udbyder (Bilag 3). Borgerne kommer altså med interessen 

for en aktivitet, og på baggrund af dette skabes fællesskabet og det sociale. Dermed kan der også ses 

perspektiver fra en mere medlemsorienteret og konfliktorienteret foreningstypologi, dog alene på 

baggrund af interesseaspektet, der handler om at fællesskabet blive dannet mellem medlemmerne i 

KulturCosmos’, hvor det dog ikke skal ses som en interessekamp, som det ses i det konfliktoriente-

rede. 

 

Viby Idrætsforening 

Viby Idrætsforening, som er en paraplyorganisation hvortil den på nuværende tidspunkt har 10 un-

derordnede afdelinger, kan ses som en medlemsorienteret og konsensusorienteret forening idet for-

eningen tager udgangspunkt i de konkrete sportsaktiviteter, traditionelle sportsgrene såvel som spe-

cial idrætsgrene. I denne foreningstypologi handler det om at aktiviteterne skal inkludere en læring, 

en tillid, normer for samarbejde. I interviewet med næstformand for Viby Idrætsforening Inga Skjær-

ris Nielsen bliver der fortalt, hvordan det fra foreningens side ønskes at medlemmerne, lærer den 

rigtige teknik, når der starter nye medlemmer, da det hovedsageligt er det, der gør at de bliver i for-

eningen (Bilag 5, 5). Her handler det altså først og fremmest om en læringsproces, forud for det 

sociale fællesskab, hvor fællesskabet bliver dannet på baggrund af en fælles interesse. Det stemmer 

også overens med at Ibsens formulering at man også skal yde for at kunne nyde’ (Ibsen et al. 2009, 

28).  

Ligeledes begynder denne form for foreningstypologi i det moderne samfund at blive set ud fra en 

teori om social kapital, hvor det i stor grad handler om tillid, normer og netværk (jævnfør afsnittet 

social kapital). I idrætsforeningen er en stor del af de frivillige dannet i et samlet netværk, hvor der 

godt er 300 - 400 faste frivillige, men at drive denne forening handler i lige så stor grad om at skabe 

netværk udadtil (Bilag 5, 4). Inga Skjærris Nielsen fortæller om det med at fløjte blandt de fugle man 

er i (Ibid., 1). Det handler altså om at tilpasse sig et område, for på den måde at kunne få hjælp i 

lokalsamfundet, lige så vel som mennesket også skal tilpasse sig den gruppe de træder ind i. Hvis 

dettes gøres, kan der tales om at det skaber en større tillid. Det handler som Ibsen skriver, om lige-

værdige sociale relationer (Ibsen et al. 2009, 28).  

Det handler i denne foreningstypologi i større grad om det interne i foreningslivet. Dog medvirker 

Viby Idrætsforening ligeledes ved arrangementer i byen, som ikke er direkte rettet til foreningens 
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medlemmer. Dermed kan foreningen også have tendenser til at være samfundsorienteret hvor det i 

større grad handler om et fællesskab i byen (jævnfør ’Vedtægter og organisering’). Det kan diskute-

res, hvorvidt denne form for interesseforening ligeledes kan have aspekter fra det konfliktorienteret, 

da de forskellige underforeninger er så fokuseret på selve aktiviteten. Dog handler det grundlæggende 

ikke en direkte værdikamp inden for et bestemt interesseområde, men i større grad et fællesskab, der 

bliver dannet ud fra de enkelte aktiviteter, hvor medlemmerne også mødes i en social kontekst efter 

endt aktivitet.  

 

Vibyspejderne 

Vibyspejderne kan ses som en forening der både er samfundsorienteret og konfliktorienteret. Det kan 

foreningen på baggrund af, at det ifølge Ibsen handler om en kamp om værdierne, hvor det gode 

samfund er i fokus. Dette skal ikke ses alene ud fra medlemmernes interesser, men i lige så høj grad 

skal ses i forbindelse med at skabe et bedre samfund ud fra at medlemmernes aktiviteter er den vig-

tigste ressource (Ibsen et al. 2009, 27). Ibsen påpeger dog at denne form for forening ofte drives af 

ansatte og ikke som en social bevægelse (Ibid.). Dette er dog ikke tilfældet hos Vibyspejderne, som 

drives af frivillige, men måden de arbejder på og formålet er ud fra den samme ideologi.    

Hos Vibyspejderne handler det ikke kun om, at det er lederne der skal tage ansvar, men at de unge 

spejder i lige så stor grad allerede i en tidlig alder lærer at tage aktivt ansvar. På den måde går de 

allerede derind og tager aktivt ansvar for de andre og for gruppens fælles virke. (Bilag 2, 4). Hvilket 

også stemmer overens med visionen. Dog er der flere aspekter der drejer sig mod, at det hos spejderne 

i særdeleshed, handler om at skabe sig selv på baggrund af nogle personlige værdier, og at det først 

er når der arbejdes med disse mål, at de enkelte spejdere er i stand til at føre dem videre ud i livet 

(dds.dk).     

Gruppens fælles virke kan i dette øjemed ses som det at tage ansvar for lokalsamfundet, og det er 

denne ideologi, som spejderne allerede i en tidlig alder både bliver introduceret til, men lige så vel 

lærer at arbejde ud fra.  

Når der arbejdes på denne måde, arbejdes der ud fra en social bevægelse, denne form for bevægelse 

forudsætter (…) at lokale engagementer er knyttet sammen i form af organisationer på landsplan, 

som de lokale foreninger er medlem af. (Ibsen et al. 2009, 27).  Vibyspejderne er en lokal forening 

der er knyttet til den landsdækkende organisation Det Danske Spejderkorps (DDS), hvortil værdier 

er udarbejdet, således alle de lokale spejderforeninger arbejder ud fra et fælles værdigrundlag (jævn-

før ’Vedtægter og organisering’).  

Det er det Vibyspejderne gør, ud fra deres landsorganisatoriske visioner, hvor det handler om at skabe 

en bedre verden, hvor der ligeledes skal tages ansvar for det lokale såvel som det internationale. 
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Vibyspejderne kan dog ligeledes tydes i nogle af de andre foreningstypoliger heriblandt har de også 

elementer fra en samfundsorienteret og konsensusorienteret foreningstypologi, hvor det handler om 

en (…) stræben mod ’det gode samfund’ men i form af et lokalt opgave- og problemorienteret fælles-

skab med stærke mellemmenneskelige bånd og lokalt tilhørsforhold og ansvarsfølelse. (Ibsen et al. 

2009, 27).  

 

Én foreningstypologi eller flere?  
Ud fra den ovenstående analyse kan det konstateres, at foreningerne hver især er præget af de for-

skellige perspektiver fra forskellige foreningstypologier, hvilket Ibsen ligeledes gør opmærksom på, 

at (…) man kan ikke entydigt indplacere en forening eller en foreningskategori i en af typerne. (Ibsen 

et al. 2009, 29).  For at indkredse det mere præcist er det væsentlig at se på den horisontale og verti-

kale dimension. I Ibsens model kan der ud fra interviewene ses på foreningernes roller og funktioner, 

for at se om de i større grad er medlemsorienterede eller samfundsorienterede. Heriblandt kan der ses 

på, om foreningens aktiviteter i største grad kun er for medlemmerne eller om det er åbent for alle og 

er en forening for borgerne i lokalområdet. Hvis der ses ud fra dette parameter, så skal borgerne, for 

at kunne deltage i Viby Idrætsforenings og Vibyspejdernes primære aktiviteter, være medlem, hvortil 

de i KulturCosmos kun skal være medlem ved enkelte aktiviteter. Set ud fra dette perspektiv, så be-

tegnes Viby Idrætsforening og Vibyspejderne altså som værende i største grad medlemsorienterede, 

hvortil KulturCosmos ses som værende samfundsorienterende.    

Hvis der så ses videre på den vertikale dimension, hvor det handler om hvorvidt en forening er kon-

sensusorienteret eller konfliktorienterede, så undersøges tilstedeværelsen af fællesskaber. Det handler 

altså om, hvorledes en forening består af et fællesskab, hvor medlemmerne af fællesskabet har de 

samme interesser, eller om det i større grad handler om selve foreningens opgave set ud fra interesse 

og værdier. I alle interviewene er det tydeligt at se, at fællesskabet spiller en stor rolle hos alle for-

eningerne. Medlemmerne og andre interessenter samles på baggrund af en fælles interesse, hvor der 

ud fra interessen dannes et fællesskab. Inga Skjærris Nielsen fra idrætsforeningen fortæller hvordan 

nogle af medlemmerne efter endt aktivitet ligeledes benytter sig af et socialt samvær, hvor der er tid 

til snak og en kop kaffe (Bilag 4, 6). KulturCosmos og Vibyspejderne kombinerer aktiviteterne med 

det sociale. Tydeligst ses det hos KulturCosmos og som Rita Thorsen påpeger i interviewet, så er det 

ikke kun en kulturforening, men også anset som en social forening, hvor borgerne ikke kun mødes 

ved aktiviteterne, men lige så vel bare for et socialt samvær (Bilag 3, 5).  
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Det er ligeledes de interviewede foreninger som tydeliggøres og italesættes mest i bysamfundet. Her 

er det interessant at undersøge om det alene skal ses på baggrund af medlemstallet eller er der andre 

faktorer i spil her?  

Hvis der ses på de interviewede foreningers medlemstal, så er det nogle af de foreninger med flest 

medlemmer, der også tilbyder aktiviteter, som ikke kræver deciderede medlemskaber. Dette kan også 

være med til at skabe opmærksomhed omkring foreningen, da det ikke kræver noget af borgerne, hvis 

de impulsivt deltager i events. Ibsen skriver heriblandt at kultur, fritid og idrætsområdet er et af de 

samfundsområder, hvor der er flest foreninger. På baggrund af dette kan det være med til, at forenin-

gerne i større grad tydeliggøres i samfundet. Derudover inkluderer kultur, fritid og idrætsområdet 

ligeledes et bredt udbud af aktiviteter, som ikke altid kun omhandler en hovedaktivitet. Heraf er Kul-

turCosmos og Viby Idrætsforening to foreninger, som udbyder mange forskellige aktiviteter, hvor-

imod Vibyspejderne er mere konkrete i deres beskrivelse og arbejder ud fra nogle konkrete spejder-

visioner.  

Ved en konsensusorienteret forening kan der tales om, at disse i større grad har belæg for at deltage, 

samt påvirke udviklingen i byen. Ligesom den udadvendte interesse også kan medvirke til, at for-

eningen er mere synlig i samfundet, da lokalsamfundet i større grad bliver bevidste om deres tiltag, 

uden nødvendigvis at være medlemmer eller deltagende i foreningen. Her har de interviewede for-

eninger det til fælles at de alle, i hvert fald ved nogle aktiviteter arbejder udadtil i samfundet, hvortil 

de også gør opmærksomme på sig selv. Ved disse arrangementer i byen påpeger Inga Skjærris Nielsen 

fra idrætsforeningen, at disse er for alle i byen og dermed ikke kun dedikeret til medlemmer, men at 

det i lige så stor grad handler om at skabe liv i byen.   

Derudover er der, som tidligere skrevet også en forskel på hvordan anerkendelsen fra det offentlige 

bliver repræsenteret. Ibsen skriver, hvordan foreninger der er medlemsorienteret samt konsensusori-

enteret, har fået en politisk interesse for den sociale kapital. I og med at der ligeledes vises en større 

interesse fra det offentlige af, kan det også ses som en mulighed, for at det italesættes mere i samfun-

det. Derudover handler det også om, at disse ovenstående foreninger, KulturCosmos, Viby Idrætsfor-

ening samt Vibyspejderne ikke kun centrerer sig om egne værdier, interesser og medlemmer, men 

ligeledes arbejder for at skabe forbindelser og fællesskaber mellem hinanden. Rita Thorsen fra Kul-

turCosmos fortæller at foreningerne i det fælles samarbejde (…) giver byen liv, altså der kommer liv 

i byen, når vi skaber noget samarbejde og noget sammenhængskræft i byen og det giver os også en 

mulighed for at lære hinanden at kende og udnytte hinandens ressourcer. (Bilag 3, 4). Det tværfaglige 

samarbejde, der dukker op blandt Viby Sjællands foreninger, er ikke et enestående tilfælde. Ibsen 

beskriver, hvordan foreninger ofte skaber forbindelser til omverdenen, og at dette foreningsliv er 

præget af at skabe kontakter og samarbejder, ikke blot mellem foreninger, men ligeledes til 
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virksomheder såvel som til offentlige institutioner. Dette samarbejde mellem foreningerne i Viby 

Sjælland ses i forhold til flere arrangementer ude i byen (som tidligere nævnt ’Natsjov’), som bliver 

skabt på baggrund af forskellige foreningers frivillige arbejdskræfter, som grundlæggende kommer 

af det samme værdigrundlag for foreningslivet, som Ibsen beskriver således:  

 

"Foreningslivets vigtigste betydning er derfor, at det er en arena for aktivitet og en social 

mødeplads, hvor man kan lære gennem erfaring, at andre er til at stole på, bygge sociale 

netværk og kompetence og få interesse for samfundsspørgsmål. (Ibsen et al. 2009, 28) 

 

Denne typologi er anvendelig i undersøgelsen af Viby Sjællands foreningsliv, da den giver en forstå-

else for hvorledes foreningerne bevæger sig i forhold til udviklingsspørgsmål omkring udviklingen 

af byen. 

 

Delkonklusion  
I dette afsnit er der blevet skrevet om, hvordan statslig økonomisk støtte fra, Folkeoplysningsloven 

og Aftalen om udlodningsmidler, kan hænge sammen med Viby Sjællands foreningernes synliggø-

relse i lokalsamfundet. Denne statslige støtte gives dog kun, hvis der arbejdes inden for nogle fastlagte 

idealer, hvilket der kan ses at blandt andet KulturCosmos gør. Derudover er der ligeledes en række 

andre aspekter som kommer i spil i forhold til synliggørelsen af foreningerne i byen. Dette kan ses 

ud fra de forskellige foreningstypologier, om foreningernes identitet, hvorledes disse er medlemsori-

enterede eller samfundsorienterede, og hvorledes foreningernes værdier kan ses som konfliktoriente-

ret eller konsensusorienteret.  

Her kan det ses, at de enkelte foreninger ikke alene kan ses som en bestemt foreningstypologi, men 

kan indeholde aspekter fra flere typer, men hvor det er en slags foreningstypologi der synliggøres 

mest i lokalsamfundet. Til fælles for de udvalgte foreninger i Viby Sjælland, ses det at der arbejder 

ud fra konsensusorienterede værdier, hvor lokalsamfundet danner baggrund for en social mødeplads, 

hvortil det er forskelligt om det er medlemsorienteret eller samfundsorienteret. 

 

Analysedel 2 – Mulighed for deltagelse i foreningslivet 
I dette afsnit vil vi besvare arbejdsspørgsmålet ‘Hvordan har Viby Sjælland-borgernes personlige 

baggrunde og socioøkonomiske forhold betydning for deres deltagelse i foreningslivet?’. Dette vil vi 

gøre ved først at komme med en kort introduktion til Viby Sjælland med fokus på resultater fra spør-

geskemaundersøgelsen, for derefter at følge op med det ældste segment, som er de ældre borgere i 
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Viby Sjælland. Denne aldersgruppe er i vores spørgeskemaundersøgelse aldersgruppen som 60+, som 

er inddelt i to kategorier heri, ‘60-69 år’ og ‘Over 69 år’. Dernæst vil vi komme ind på hvad vi i 

projektgruppen har defineret som mellemsegmentet og deres deltagelse i foreningslivet. Mellemseg-

mentet dækker over personer på arbejdsmarkedet som eventuelt har hjemmeboende børn og/eller har 

fokus på karriere. Dette er dog ikke en forudsætning for at kunne arbejde med dette segment, da de 

to førnævnte overvejelser ikke er kriterier, men blot anses for mest muligt i denne aldersgruppe. I 

relation til vores spørgeskema dækker aldersgruppen over 20 til 59-årige, hvilken er inddelt i fire 

kategorier i spørgeskemaundersøgelsen (Bilag 7). Til slut har vi et afsnit omkring øvrige faktorer, 

som har betydning for deltagelse i foreningslivet, som er delt op i tre dele. Herunder et afsnit om 

tilflytning, fællesskab og sociale mødesteder samt socioøkonomiske forhold, hvortil der for alle rela-

teres til en mere generel anskuelse af Viby Sjælland borgernes bevæggrunde for deltagelse i for-

eningslivet. 

 

Kort introduktion 
I Viby Sjælland hersker der en selvforståelse af, at denne by og dens opland har et stort og aktivt 

foreningsliv (jævnfør Informantafsnit). I denne del af Roskilde Kommune i postnummeret 4130 Viby 

Sjælland bor omtrent 6000 borgere (dr.dk, 2017, 7), hvortil vores interviewpersoner og respondenter 

til spørgeskemaet alle formodes at have bopæl. 

I relation til vores spørgeskemaundersøgelse kan vi konstatere, at denne anseelse angående, hvor 

aktivt foreningslivet er blandt borgerne, stemmer overraskende godt overens med alle respondenter-

nes svar. Henholdsvis 22% og 32% mener, at foreningslivet i Viby Sjælland er enten meget aktivt 

eller aktivt (Bilag 7, 12), hvilket bekræfter hjemmesiden 4130-viby.dk’s egen udlægning om for-

eningslivets aktivitet i byen. Dette procentvise flertal, som udgøres af respondenter, der hælder til 

holdningen om, at foreningslivet er aktivt, afspejler i høj grad den generelle medlemsdeltagelse i 

foreningerne. Dette ses ved, at 60% af respondenterne tilkendegiver, at de benytter sig af én eller flere 

foreninger i Viby Sjælland (Ibid., 5), hvilket siger noget om en generel interesse blandt borgerne for 

de foreningstilbud, der udbydes i Viby Sjælland. Yderligere kommer dette til udtryk gennem besva-

relserne ved deres deltagelse i mere end én forening. Her ses en relativ stor andel af respondenterne 

at angive op til flere foreninger, som de benytter sig af (Ibid., 7), hvilket forstærker en række para-

metre for en stabil social kapital-tilstedeværelse blandt de af borgerne, som er en del af foreningslivet 

i Viby Sjælland. Det er dermed relevant at forholde sig til, hvad dette positive billede af Viby Sjælland 

og dets foreningsliv har af mere konkret betydning for respondenterne. 
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Ses der på de forskellige interviews med Karen samt de forskellige repræsentanter fra henholdsvis 

Viby Idrætsforening, Vibyspejderne og KulturCosmos, er det tydeligt at disse har en stor interesse 

for at bidrage til foreningerne. Det er også tydeligt, at de af dem der er meget aktive i én forening, 

også har en aktiv rolle i andre foreninger. Nogle af repræsentanterne nævner selv, at de har flere 

forskellige kasketter de skifter mellem og det er tydeligt, at de er ildsjæle som trækker en stor del af 

læsset i forhold til foreningerne.  

 

Den ældre del af borgerne i Viby Sjælland 
For den ældre del af befolkningen i Viby Sjælland anses foreningslivet at være af stor betydning i 

forhold til det at bo i byen, hvilket kan ses i den nedenstående model. Hertil er respondenterne blevet 

bedt om at prioritere foreningsliv fra 1 – 6 (1 = højest prioritet), hvorvidt de synes dette er en prioritet 

i forhold til at bo i Viby Sjælland. 

 

 
 

Det er hertil værd at bemærke, hvilken værdi foreningslivet må have på den ældste kategori ’Over 69 

år’, hvortil 57% af respondenterne angiver foreningslivet som ’den vigtigste’. Blandt gruppen 60-69 

årige, er der et væsentlig fald i forhold til, hvor mange som finder foreningslivet vigtigst. Det kan dog 

ikke siges, at foreningslivet har mindre betydning for denne aldersgruppe, på baggrund af knap en 

halvering i valget af førsteprioritet i forhold til det ældste segment af respondenterne. Dette begrundes 

med, at anden prioriteten på 24% blandt disse respondenter, kombineret med førsteprioriteten, tilsam-

men er på samme niveau som for den ældste gruppe af respondenter. Dette sender et signal om, at der 

hermed eksisterer en høj grad af værdisættelse af foreningerne, blandt denne del er borgerne i Viby 

Sjælland. Derudover fremgår det også tydeligt af de semistrukturerede interviews med foreningsle-

derne, at det især er de ældre og pensionister, som vælger at engagere sig og være meget aktive i 
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foreningslivet. Dette nævner Rita Thorsen fra KulturCosmos i følgende citat: “(...) vi kan se at dem 

der har mest tid det er jo det ældre segment, de har mest tid, det er klart, for mange af os, vi er ude 

fra arbejdsmarkedet og kan bruge tid når der er et eller andet (...)” (Bilag 3, 12). For Rita Thorsen 

anses tiden derfor som en vigtig faktor for, hvor engageret personer kan være i foreningslivet i byen. 

Det afspejles således ved, at segmentet af ældre, som har tiden, bliver en fast bestanddel af det eksi-

sterende foreningsliv og derfor også benytter sig af de tilbud, der måtte være til stede, hvilket bekræf-

tes af spørgeskemaundersøgelsens resultater. Det er dog interessant, at det faktum som Rita Thorsen 

giver udtryk for, at de ældre har mere tid og derfor i højere grad engagerer sig i foreningslivet, ikke 

kommer til udtryk gennem de ældre respondenters ansvarstagen og ejerskab i forhold til, hvilken rolle 

de påtager sig i foreningslivet jævnfør nedenstående model. Her er der et klart billede af, at de ældre, 

som er en del af en forening, blot er deltagende medlemmer, hvortil det må formodes de ikke har et 

større administrativt ansvar end deres egen deltagelse i foreningen. 

 

 
 

Denne form for engagement i foreningslivet relaterer sig til den måde, hvorpå Zygmunt Bauman 

anskuer menneskers relationer til fællesskaber i den flydende modernitet. Individet indgår hertil i 

højere grad i flydende og flyvske fællesskaber, som ikke er fysisk forankret, hvorfor individet derfor 

har en mulighed for at undslippe dette fællesskab, skulle det være nødvendigt (Bauman 2006, 161-

162). Den højere grad af deltagende medlemmer fremfor en højere rangeret ansvarlighed i forenin-

gerne blandt de ældre, kan derfor anskues at have en vis tilknytning til, hvordan disse medlemmer 

foretrækker at være medlem af foreningerne i Viby Sjælland. Hertil kan det tolkes, at der ved en 

højere grad af ansvar naturligvis medfølger en større grad af fysisk forankring ifølge Bauman, som 

vil gøre det sværere for disse medlemmer at forlade denne og derfor også det fællesskab, som hører 
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sig til. Dette betyder dog ikke, at de ældre borgere i Viby Sjælland ikke vælger at være en del af 

foreningerne alligevel, da andre faktorer har større indflydelse på, hvordan deres generelle tilstand og 

livskvalitet ellers ville være, hvis ikke de var en del af foreningslivet i byen. Til dette beskriver Rita 

Thorsen, hvorledes det for hende har betydning at være en del af foreningslivet ved at: … det betyder, 

at jeg kommer ud af huset; at jeg møder nogle andre mennesker; at jeg får noget indhold i mit liv og 

det er rigtig godt for mig. For mig betyder det i hvert fald rigtig meget (Bilag 3, 12). Det sender et 

signal om, at der muligvis er et forbehold blandt de ældre borgere om et fuldt engagement i forenin-

gerne, hvad angår eksempelvis lederskab og facilitering. Dog har fraværet ved ikke at være en del af 

disse foreninger generelt, en række konsekvenser, som slet ikke ønskes. Eksempelvis ses der blandt 

de ældre, som er gået på pension, en høj deltagelse i foreningerne, hvilket kan ses i nedenstående 

model. Ovennævnte citat fra Rita Thorsen understøtter således en tendens blandt respondenterne om 

vigtigheden i at være en del af et fællesskab. Hertil står det klart, at mere end 80% af respondenterne 

som er gået på pension, har et ønske om at være en del af foreningslivet i Viby Sjælland på den ene 

eller den anden måde. 

 

 
 

Både Inga Skjærris Nielsen og Rita Thorsen fremhæver dette i interviewene og påpeger, at nu hvor 

de er er ældre og har forladt arbejdsmarkedet, så har de tid til at være aktive i foreningslivet. Rita 

Thorsen beskriver i sit interview, hvordan hun begyndte at være aktiv i foreningslivet efter hun blev 

pensionist. Da hun forlod arbejdsmarkedet i 2012, begyndte hun samme år at blive en aktiv del i at få 

etableret et kulturhus i Viby Sjælland - det nuværende KulturCosmos. Dette forklarer Rita Thorsen 

med, at hun i mange år ikke havde tid til at være aktiv i nogen forening, fordi hun arbejdede fuld tid 

og havde nogle meget lange arbejdsdage (Bilag 3, 1). Samtidig fremhæver de også, at det at være 

ældre og være aktive i foreningslivet giver dem noget socialt og afholder dem fra at sidde derhjemme 

og trille tommelfingre. Rita Thorsen beskriver i følgende citat hvilken betydning foreningslivet har i 

hendes liv:  
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”Det betyder jo, at jeg har et indhold i mit liv; det betyder at jeg kommer ud af huset. 

Jeg er alene - min mand døde for 6 år siden, så jeg bor alene. Ej jeg har en nevø og 

niece, der også bor i huset, men de er i gang med nogle ting. Så for mig betyder det da 

rigtig meget, det gør det da. Jeg har altid haft et meget udadvendt liv og jeg ville ikke 

kunne sidde derhjemme og bare trille tommelfingre (...).” 

(Bilag 3, 12) 

 

Samtidig nævner hun også at det bidrager til at knytte hende til Viby Sjælland, fordi det er hendes 

netværk og hendes venner, som hun også ser gennem foreningen (Ibid., 7). Ud fra dette kan det ud-

ledes at én af årsagerne til at det især er ældre som er gået af arbejdsmarkedet, som vælger at være 

aktive i foreningslivet er, at de gør det for at få det sociale, fællesskabet og for at have noget at lave. 

Dette viser også noget om, at det er ældre borgere som er mest lokalt forankrede, og det derfor er 

vigtigt for denne aldersgruppe at have noget i sit liv, hvilket foreningslivet bidrager til.  

De ældre borgere i Viby Sjælland kan derfor, ifølge Robert D. Putnam teori om social kapital, anses 

for at være en gruppe af mennesker, hvortil disse indgår i nogle netværk, der kan siges at brede sig 

horisontalt. På baggrund af interviewene med Rita Thorsen og Inga Skjærris Nielsen, samt det fak-

tum, at de ældre respondenter tilkendegiver i spørgeskemaundersøgelsen, at de har meget forskellige 

baggrunde (Bilag 8, 4), indgår alle disse personer i foreninger, hvortil de må anses at være på lige fod 

med hinanden. Der er derfor tale om en brobyggende social kapital til stede blandt de ældre i forhold 

til, hvordan de opfatter de andre i foreningen. Hertil er fokus ikke på, hvad de forskellige baggrunde 

er for at være en del af foreningen for de ældre, men derimod blot at være en del af foreningen, fordi 

det giver noget til deres liv af forskellige årsager som socialt samvær eller bare en aktivitet at tage sig 

til.  

For det ældre segment i Viby Sjælland indgår de således i foreninger, hvortil de ældre selv medbringer 

en social kapital, som derfor kommer til at være den sociale kapital, der ligeledes produceres af for-

eningen, hvori den ældre person indgår. Når det hertil vurderes, at foreningerne i Viby Sjælland i høj 

grad også har fokus på at favne bredt, er det naturligt, at den sociale kapital de ældre både berøres af 

og afgiver må være brobyggende i forhold til omverdenen. For de ældre borgere kan det derfor virke 

teoretisk modsigende, at de indgår i de brobyggende og horisontale netværk i foreningerne, hvor 

båndene mellem medlemmerne ikke er nær så stærke, men at deres udgangspunkt blot er et tillæg til 

deres hverdag, og at dette ifølge Robert D. Putnam således indikerer de ældres forsøg på ‘at komme 

frem i verden’ (Putnam 2000, 23). Det kan ikke nødvendigvis siges at være forkert, at et fåtal af de 

ældre kan anskues at have som ambition ‘at komme frem i verden’ i form af deres engagement i 
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foreningslivet ved eksempelvis at påtage sig større roller i en given forening. Dette tilgodeser dog 

ikke det procentvise flertal af de ældre, som blot er deltagende medlemmer i en eller flere foreninger. 

Hertil kan foreningerne for dette segment af borgerne i højere grad vurderes til at være et element 

som kan give noget andet til hverdagen, hvilket understreges af interviewene med Rita Thorsen og 

Inga Skjærris Nielsen (Bilag 3, og Bilag 4,). Denne forudsætning tilskriver Putnam den afgrænsende 

sociale kapital og dertilhørende netværk (Putnam 2000, 30). Dette synes ikke at være tilfældet i Viby 

Sjælland, fordi netværkene i foreningerne ikke synes at være afgrænsende fra omverden, hvortil det 

ellers ville være sværere for de ældre at indgå i disse foreninger, hvis netværkene hertil var lukkede. 

Foreningslivet i Viby Sjælland kan derfor vurderes at have en vis indflydelse på det ældre segment 

af befolkningen i en positiv grad, da dette i høj grad engagerer sig hertil, hvorfor byen generelt også 

i høj grad tiltrækker det ældre segment. Dette ses eksempelvis i analysevirksomheden Exometrics 

rapport, hvortil de tilskriver Viby Sjællands nuværende profil i alderssammensætning bestående af 

28% af befolkningen i aldersgruppen fra +60 år, hvilket siger noget om et relativt højt segment af 

borgere i den ældre kategori (Exometric 2018, 131). Kombineres dette med spørgeskemaundersøgel-

sens resultater ud fra nedenstående model, hvortil det ses, at 69% af de ældre i kategorierne tilhørende 

‘60-69 år’ og ‘Over 69 år’ har boet i Viby Sjælland i mere end 20 år. Heraf kan det vurderes på 

baggrund af ovenstående udsagn, at foreningslivet kan være en faktor, hvorfor dette segment af be-

folkningen blandt andet vælger at blive boende. 

 

 
 

I Exometrics rapport ses det yderligere, at det med hensyn til aldersspredningen, hvad angår hvem 

som søger at bo i Viby Sjælland, at der er en svag tendens mod det ældre segment (Ibid., 128). I 

forlængelse hertil vurderes det, at aldersgruppen +66 år står for omtrent 27% af dem, som søger (Ibid., 

130). Dette giver yderligere et fingerpeg om, at byen eftertragtes af denne aldersgruppe, hvortil for-

eningslivet må værende en medvirkende faktor til at blive en del af samfundet så hurtigt som muligt, 

som understøttes af Rita Thorsen i følgende:  
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”(...) hvis jeg ville lære nogle at kende, var jeg nødt til at blande mig i lokalbefolkningen, 

og hvad er den nemmeste måde at lære folk at kende på? Det er ved at gå hen og dyrke 

noget sport, der møder du en masse mennesker. Går du i aftenskole, så møder du nogle 

andre mennesker. Går du til andre ting der er i foreningslivet, så lærer du nogle andre 

at kende der også.” 

(Bilag 3, 12) 

 

Mellemsegmentet i Viby Sjælland - De 20-59-årige 
Rita Thorsen og Inga Skjærris Nielsen nævner det her med ikke at have tid til at være en del af 

foreningslivet samtidig med en almindelig arbejdsuge, hvilket også er en ting der er typisk for andre 

som er i alderen hvor de er på arbejdsmarkedet og har små børn. Ofte er den aldersgruppe ikke særlige 

aktive i foreningslivet, fordi de ikke har tiden i hverdagen. Dette kommer især til udtryk i en stati-

onsby som Viby Sjælland, som er præget af pendlerbosætning. Realdanias rapport “Stationsbyer I 

dag” (2013) ser dette som en gennemgående tendens i deres undersøgelse af stationsbyer, idet de 

forklarer, at (...) den udbredte pendlerbosætning giver udfordringer for de gammelkendte sociale or-

ganisering i byerne (Realdania, 2013, 105). Dette kommer til syne ved at denne aldersgruppes tid 

ofte er udlejret i den forstand, at de tager væk fra byen for at arbejde og skal pendle både til og fra 

arbejde. Samtidig beskriver Realdania-rapporten også, at ud fra deres undersøgelser af seks stations-

byer, har det vist sig at medlemstallet blandt voksne og unge er faldende i idrætsforeningerne (Ibid., 

97). Dette viser, at det ikke kun er i Viby Sjælland at denne tendens med voksne, som ikke er så aktive 

i foreningslivet, godt kunne være et generelt fænomen i stationsbyer og ikke kun i Viby Sjælland. 

Dette er med til at bakke op om, at det i stationsbyer som er præget af pendlerbosætning, er her at de 

voksnes liv er mere udlejrede, og de derfor ikke har tid og fravælger lokalt forankret foreningsaktivi-

teter. Denne pendlerbosætning i stationsbyer muliggøres af det moderne samfund, hvor afstanden 

mellem tid og rum er blevet mindre og derfor muliggør, at den enkelte person kan tage væk fra den 

by de bor i for at arbejde. Dette ses også som en tydelig tendens i spørgeskemaundersøgelsen, hvor 

de 75 respondenter i aldersgrupperne mellem 20-59 år, som har angivet, at de ikke er en del af en 

forening i Viby Sjælland, således hyppigt svarer, at tiden generelt er en mangel til spørgsmålet ‘Kan 

du forklare, hvorfor du ikke benytter dig af en forening i Viby Sj.?’. Yderligere angives begrundelser 

såsom ventetid, børnenes betydning i form af både barsel og tidligere engagement i Viby Idrætsfor-

ening, samt generelt ingen interesse i foreningslivet i Viby Sjælland, hvilket eksemplificeres i føl-

gende citater fra spørgeskemaundersøgelsen (Bilag 8, 1-2): 
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• Da børnene boede hjemme gik de til fodbold og håndbold i Viby. Jeg har ikke behovet for at 

deltage i foreningslivet lige nu, men vil helt klart benytte mig af det senere. 

• Den eneste forening, jeg ville benytte, er fitnesscentret, men der er meget lang venteliste, så 

det kan ikke lade sig gøre at blive medlem. 

• Er på barsel og har derfor andre prioriteter. Fx mødregruppe, babysalmesang og diverse akti-

viteter med mit barn. 

• Mine interesser er ikke dækket af byens foreninger 

• Vi har før gået til gymnastik i Viby Sj., men tiden er bare ikke til fritidsaktiviteter i denne 

sæson 

 

Dog fremgår det af interviewene med repræsentanterne fra foreningslivet, at de kan se en tydelig 

tendens omkring, at på trods af at børnefamilierne og dette mellemsegment af mennesker på arbejds-

markedet ikke har tid til at deltage aktivt i foreningslivet, så dukker der rigtig mange af dem op til 

diverse arrangementer i byen såsom høstfest og lignende. Dette kan forstås ud fra Baumans teori om 

flydende modernitet, som beskriver, at de moderne relationer i dag er flygtige, da de ikke på samme 

som tidligere er afhængige af fysisk at være til stede i nærmiljøet. Lokalsamfundet i eksempelvis 

Viby Sjælland er derfor afhængige af flygtige relationer, hvilket ses idet at de voksne med arbejde og 

børn, fravælger en aktiv rolle i foreningslivet, og derimod tilvælger de arrangementer i lokalområdet, 

som ikke kræver en dybere tilknytning end bare at dukke op, og derfor er meget flygtige. Dette seg-

ment af borgerne som vælger at deltage i disse flygtige relationer, som sker gennem eksempelvis 

arrangementer, fordi de har travlt grundet deres udlejrede liv med arbejde i andre byer. Dette betyder 

eksempelvis, at de skal pendle og ikke føler, de har tid til at deltage i andet end arrangementer, som 

ikke kræver meget af dem, hvilket understøttes af Baumans påstand om, at mennesker i det moderne 

samfund i højere grad end før, deltager i flyvske og flydende fællesskaber. 

Ovenstående påstand om menneskers fællesskabsfølelse i det moderne samfund kan derfor ligeledes 

relateres til spørgeskemaundersøgelsens resultater fra respondenterne i mellemsegmentet. Til dette 

ses det blandt andet i nedenstående model, at 43% respondenterne har svaret ‘Nej’ til spørgsmålet 

om, hvorvidt de benytter sig af en eller flere foreninger i Viby Sjælland, hvilket i en grad bekræfter, 

at der hersker en følelse af ikke binde sig til forskellige fællesskaber.  
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Endvidere kan det yderligere i nedenstående model tolkes som på den ene side en bekræftelse af 

Baumans påstande, at når 41% af borgerne i mellemsegmentet i Viby Sjælland tilkendegiver, at de er 

deltagende medlemmer af en forening, så afspejler det i høj grad deres flydende fællesskabsfølelse. 

De deltagende medlemmer i foreningslivet i Viby Sjælland er således en afspejling af at ville være 

en del af en forening for at blive bekræftet i deres valg af andre i denne. Dog er det dertil ikke en 

‘bindende kontrakt’, som de har indgået med andre end dem selv, da de således ikke har nogle større 

forpligtelser, hvad angår foreningen eller fællesskabet end at de blot kan møde op eller lade være, alt 

efter behov. Dermed foregår alt på den enkelte persons præmisser uden indflydelse af ydre faktorer 

såsom de andre medlemmer i en eventuel forening denne måtte være en del af. 

 

 
 

På den anden side illustrerer ovenstående model således også, at der eksisterer en hel del engagement 

i at varetage opgaver i foreningslivet blandt det mellemste segment af borgerne ifølge spørgeskema-

undersøgelsens resultater. Dette på trods af, at det tilkendegives, at dette segment af borgerne i Viby 

Sjælland er presset på tid og andre gøremål, som gør, at disse i teorien ikke vil hengive sig til for-

eningslivets bindende forudsætninger. Hertil kan det vurderes, at når kategorierne ‘Ansvarlig for af-

vikling af arrangementer’ og ‘Leder’ begge henholdsvis er repræsenteret med 5% af mellemsegmen-

tet, må siges at være en form for afkræftelse af Baumans teori. At der ikke er flere i disse kategorier, 

især i ‘Leder’-kategorien, kan vurderes til ikke at repræsentere nok til at have en indflydelse på det 

samlede billede af engagementet i Viby Sjælland. Omvendt må det ligeledes formodes, at der således 

også er en begrænset mængde opgaver, som kan kategoriseres som værende eksempelvis lederopga-

ver. Dog kan der argumenteres for, at det at være ansvarlig for afvikling af arrangementer blandt 
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borgerne i dette segment, hvortil der må formodes at være den største repræsentative del af borgerne 

i Viby Sjælland med børn, i teorien burde have et større procentvis antal, eftersom det ville kunne 

vise et stort engagement fra forældrene i deres børns deltagelse i foreningslivet i byen. Da dette ikke 

synes at være tilfældet ud fra spørgeskemaundersøgelsens resultater, kan det hertil vurderes, at Bau-

mans pointe, i forhold til at den enkelte person således vælger forskellige sider af sig selv at vise 

omverdenen, kan ses fra to sider i denne kontekst. Heraf gør den ene sig gældende hos dem som har 

‘en hat på’ på arbejde og skifter til en anden, når de kommer hjem og deltager i foreningslivet. Den 

anden karakterisering af individet kan anskues at have ‘en hat på’ på arbejde for dermed at komme 

hjem og vælge ikke at deltage i foreningslivet. Hertil slipper de for at ‘bære noget’ som de ikke har 

lyst til, hvilket måske ses eksemplificeret ved den manglende andel af respondenter i kategorien ‘An-

svarlig for afvikling af arrangementer’. Den afgrænsende eller brobyggende sociale kapital synes 

derfor ikke at være en faktor for dette segment af borgerne, da foreningslivet gennem disse er repræ-

senteret i et begrænset omfang. Hvis en form for social kapital er til stede, kan det vurderes, at det i 

så fald vil være for at fremme mellemsegmentets personers egne interesser, da deres flydende fælles-

skaber ikke ville afspejle den afgrænsende sociale kapital og dets tilhørende lukkede netværk. 

I stil med Bauman begrunder Putnam fravalg og udmeldelse af foreningslivet med en generel indivi-

dualisering, hvortil personen selv styrer sit fulde engagement i hvad end denne måtte finde interessant 

i et foreningsrelateret perspektiv uden påvirkning og indflydelse af andre i den eller de givne forenin-

ger, som denne er en del af (Hulgård 2001, 13). Dermed kan mellemsegmentet i form af deres for-

modede deltagelse i foreningslivet i Viby Sjælland således også ses som den enkelte persons frigø-

relse fra fællesskabet. Denne handling skader den generelle sociale kapital i begge former, da det 

således er de sociale handlinger som begrænses heraf og dermed har betydning for fællesskaberne og 

foreningerne hertil. 

Dette kan igen ses som en konsekvens af eksempelvis et stort tidspres, hvor det bliver et spørgsmål 

om prioritering. Til dette virker fravalget af foreningslivet måske som en naturlig overvejelse, da det 

ikke kan anskues at være en nødvendighed for den enkelte person at tage del i dette, for så at have 

friere tøjler, hvorfor fitnessabonnementer måske er at foretrække, fordi det bliver på personens præ-

misser. Ifølge Putnam kan den sociale kapital især ses nedadgående på grund af blandt andet tidspres 

blandt segmenter af befolkningen. Disse involverer især personer som har en lang videregående ud-

dannelse og er i aldersgruppen 25 til 45 år (Putnam 2000, 189). Hertil viser Bilag 16 spørgeskema-

undersøgelsens svar fra de respondenter, der har en kandidatgrad som senest færdiggjorte uddannel-

sesbaggrund samt er i alderskategorierne fra 20 til 49 år, som ud fra spørgeskemaundersøgelsens 

kategorier bedst afspejler Putnams aldersgruppe over personer, som er presset på tid. 40% heraf til-

kendegiver, at de ikke er en del af en forening, hvilket kan siges at være en ret stor andel af personer 
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med lang uddannelsesbaggrund, som ikke tager del i foreningslivet, men omvendt er det reelt blot én 

af respondenterne som begrunder dette med et konkret svar som ‘travlhed’ (Bilag 16, 4). 

Endvidere argumenterer Putnam ligeledes for at forældre med små børn generelt også er med til at 

forringe den sociale kapital på grund af tidspres som nævnt ovenfor ved derfor eksempelvis ikke at 

deltage i foreningslivet (Putnam 2000, 189), fordi disse ikke har tiden til det i stil med dem med lang 

uddannelsesbaggrund nævnt ovenfor. Det er derfor interessant, at det også er dette som kommer til 

udtryk af blandt andet Rita Thorsen i følgende citat: 

 

”(...) så har vi så mellemgruppen, børnefamiliegruppen, de har ikke ret meget tid. Dem 

har vi svært ved at få fat i, for de er jo i gang med måske karriereforløb, småbørn 2 - 3 

stykker, familieliv, det ene med det andet, så det har vi svært ved. Vi ser dem, når der 

foregår bestemte ting. For eksempel så kommer de når der er musikquiz og sådan noget, 

men de er ellers ikke aktive på nogen måde, fordi de har ikke tid.” 

(Bilag 3, 9) 

 

Forældre til de små børn kan måske derfor siges at engagere sig på afstand i foreningslivet eller 

engagere sig gennem deres børns deltagelse i foreningslivet. Dette understøtter Baumans teori om at 

underkaste sig samfundets normer for ikke at træde ud af fællesskabet som helhed, hvortil normen 

her kan anskues at være børns deltagelse i det lokale, der således også implicit betyder forældrenes 

deltagelse heri. I forlængelse ses det således også blandt respondenterne i alle aldre, som ikke er en 

del af en forening, at deres børn i høj grad var faktoren for, at de engagerede sig i foreningen generelt, 

hvilket ligeledes kommer til udtryk blandt nogle respondenter, som er en del af foreningslivet nu i 

Viby Sjælland (Bilag 7, 5-7). 

Denne udvikling kan dog ikke nødvendigvis siges af være noget nyt, da det at engagere sig fuldt ud i 

foreningslivet må siges at relatere sig til det yngste og ældste segment af borgerne, hvorfor det for 

eksempel også ses, at det er børn som er meget aktive i foreningerne, som eksempelvis Viby Idræts-

forening. I følgende citat fremgår det også at være tilfældet i Vibyspejderne, at det mest er børn, der 

er aktive i gruppen og ikke så meget de voksne:  

 

“Ja der er flest børn og færre voksne. Lige i øjeblikket har vi meget søgning på 0. og 1. 

klasse, og så kan man sige, at det følger op efter. Der er sådan en mellemgang hvor der 

er lidt færre i øjeblikket. Så er der en rigtig stor gruppe, de her 6. til 9. klasser, som 

tidligere har været en udfordring at holde på, når de kommer i puberteten, hvor der er 

andre ting der trækker.”  
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(Bilag 2, 4) 

 

At det især er børn og ældre som er aktive i foreningslivet, fremgår også i Realdanias rapport, hvor 

det påpeges, at det er fordi disse aldersgrupper er mest lokalt forankrede, hvilket betyder at aktiviteter 

for disse grupper, er vigtige for en mangfoldig stationsby (Realdania 2013, 103). 

Ifølge Rita Thorsen er det derfor heller ikke nyt, at mellemsegmentet ikke har tid til at være en del af 

foreningslivet. For hende var det også et spørgsmål om at andre gøremål havde større betydning og 

kom først end engagementet til det lokale (Bilag 3, 9). Det er derfor ikke nødvendigvis for hende en 

særlig stor bekymring, at mellemsegmentet ikke engagerer sig, da der trods alt er nogle fra dette 

segment, som giver sig tid til at engagere sig i det lokale foreningsliv - blot det så bare er uden for 

mange forpligtelser, hvilket hun påpeger i følgende citat: 

 

”(...) så har vi en musikprofil, hvor der er nogle som også er aktive i forbindelse med 

koncerter, og det er også dem der er lidt yngre omkring 30 - 40 år, men det er så kun 

specifikt til det, men det kræver alligevel noget tid og jeg kan godt forstå hvis det er 

svært, jeg havde det jo selv på samme måde da, jeg kunne heller ikke engagere mig i 

noget foreningsliv i alle de år hvor jeg var aktiv både på den ene eller anden front.” 

(Bilag 3, 9) 

 

Øvrige faktorer med betydning for deltagelse i foreningslivet 
I dette afsnit vil vi komme ind på hvilke andre faktorer, såsom tilflyttere, fællesskaber og sociale 

mødesteder, samt socioøkonomiske forhold, der således kan have betydning for Viby Sjælland bor-

geres deltagelse i foreningslivet. 

 

Tilflyttere og betydningen af foreninger 

En anden faktor for deltagelse i foreningslivet, der går igen i interviewene, er at være tilflytter til Viby 

Sjælland. Her nævnes det af flere af vores informanter, hvordan de hver især brugte foreningerne, 

eller kender folk som brugte dem, som middel til at få et netværk og noget socialt, når de ikke kendte 

nogen i byen. I forbindelse med den nye bydel Skousbo, som vil tiltrække mange nye beboere til Viby 

Sjælland, kan dette derfor være en anden bevæggrund i forhold til deltagelse i foreningslivet. Denne 

bevæggrund kan nemlig komme sig af at nye tilflyttere til Viby Sjælland, som ikke kender nogen i 

byen, eventuelt vælger melde sig ind i foreningslivet for at opbygge et netværk. Søren Mogensen, 

som er med i Vibyspejderne, nævner specifikt sin egen oplevelse med at være tilflytter, hvilket han 
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oplevede for omkring 15 år siden, da han flyttede til Viby Sjælland med sin gravide kone. Søren 

Mogensen nævner i nedenstående citat, hvorfor han valgte at melde sig ind i foreningslivet: 

 

”I starten var det, i forhold til I snakkede om før, det her med at møde, at komme ind i 

en by, at komme ind i et foreningsliv. Jeg dyrker ikke noget sport aktivt, det kunne jo 

så være en måde i en idrætsforening, at møde nogen der, men for os det startede så med 

mødregrupper, og så igennem vuggestue og børnehave, så får ungerne lavet legeaftaler, 

og så er der nogen gange hvor det matcher både børn og de voksne, at der er noget 

samspil der. Det var sådan vi udviklede vores netværk i byen, sådan til at starte med.” 

(Bilag 2, 3)  

 

I citatet beskriver Søren Mogensen, at han brugte foreningerne til at udvikle et netværk i byen, da de 

ikke kendte nogen, hvilket kan være en typisk ting at gøre for nye tilflyttere som ikke kender nogen. 

Her kan foreningslivet bidrage med at skabe nogle fællesskaber og give noget socialt. Dette er nok 

en væsentlig bevæggrund i forhold til deltagelse i foreningslivet - at være tilflytter og gerne ville 

opbygge et netværk, hvilket så sker gennem foreningerne. 

Det moderne samfunds individ er ifølge både Putnam og Bauman præget af en høj grad af individu-

alisering, som de påpeger på forskellig vis at være afgørende for henholdsvis indgåelsen i fællesska-

ber og disse fællesskabers og netværks sociale kapital. Hertil kan det anskues, at Søren Mogensens 

handlinger ved i høj grad at søge fællesskaberne i Viby Sjælland, virker til at gå en anden vej end 

hvad teorierne påpeger. Ved yderligere at tage del i Vibyspejderne i forbindelse med aktive handlin-

ger inden for foreningen, skaber Søren Mogensen ud fra sine individuelle handlinger sociale handlin-

ger som andre i foreningen således også vil nyde godt af, i tråd med hvordan Putnam ser på løsningen 

ved den generelle individualisering (Hulgård 2001, 13). I forlængelse skaber Vibyspejderne en stærk 

brobyggende social kapital ved først at inddrage en tilflytter i sin fold og dernæst skaber den i kom-

bination med Søren Mogensen en stærkere brobyggende social kapital til andre sammenhænge i byen. 

Dette ses eksempelvis ved, at Søren Mogensen nævner, at hans datter gik til spejder og hvordan dette 

pludselig spredte sig til resten af datterens klasse:  

 

”Der har været i det her 0. klasse, en sneboldeffekt, i 0.-1. klasse. Min datter går til 

spejder, og har gjort det siden hun var tre år, og var den eneste i 0. Klasse. Så kom der 

en pige mere i 0. klasse, og nu er de otte fra klassen, her i 1. klasse, otte ud af tyve 

elever.”  

(Bilag 2, 7).  
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Dette siger noget om at Søren Mogensens datters handlinger og deltagelse i foreningen, medførte at 

mange af de andre børn også ville deltage i denne forening, hvilket Bauman beskriver som, at indivi-

der i det moderne samfund afspejler sig i andre for at blive bekræftet i deres valg. Endvidere nævner 

Inga Skjærris Nielsen også dette med at være tilflytter og gerne ville have opbygget et netværk gen-

nem foreningerne i følgende citat:  

 

”Jamen da jeg kom hertil der kendte jeg jo kun den familie jeg kom ind i plus deres 

venskab, så hvis jeg ville lære nogle at kende, var jeg nødt til at blande mig i lokalbe-

folkningen, og hvad er den nemmeste måde at lære folk at kende på, det er ved at gå 

hen og dyrke noget sport, der møder du en masse mennesker. Går du i aftenskole, så 

møder du nogle andre mennesker, går du til andre ting der er i foreningslivet, så lærer 

du nogle andre at kende der også. Det er jo hvad indgangsvinklen, at du lærer noget 

også, du bliver accepteret i lokalsamfundet.”  

(Bilag 4, 11) 

 

I citatet beskriver Inga Skjærris Nielsen, hvordan hun opfatter foreningerne som den letteste måde at 

komme ind i det lokale og opbygge noget socialt som tilflytter, hvilket var grunden til hun valgte at 

deltage i foreningerne da hun flyttede til byen. At foreningerne og institutionerne er en let vej ind i 

det sociale og fællesskabet i byen, påpeges yderligere også af Karen Ørsted, som beskriver hvordan 

institutionerne og de fællesskaber de fører med sig, spiller en stor rolle som tilflytter og børnene, når 

de skal have opbygget noget socialt: Der spiller institutioner og skoler altid en vigtig rolle, som det 

første sted man kommer ind i en kreds (Bilag 1, 10).  

Rita Thorsen fra KulturCosmos har også oplevet at tilflyttere til Viby Sjælland har beskrevet denne 

bevæggrund for at deltage i foreningslivet. Hun beskriver, hvordan hun gennem sine samtaler med 

folk i KulturCosmos, har hørt lignende historier om foreningslivets betydning for tilflyttere. Rita 

Thorsen beskriver under interviewet, hvordan hun for ikke så længe siden talte med en kvinde, som 

for nyligt var flyttet til Viby Sjælland, hvor denne kvinde havde fortalt, at én af grundene til, at hun 

valgte at flytte til byen, var på baggrund af de tilbud der var i byen:  

 

”(...) [hun, red.] snakkede om hvor hun var flyttet hen og sådan og så fortalte hun, at en 

af de grunde til at de var flyttet herud var, at hun havde undersøgt området og de havde 

kigget på huset her, og de synes at det var rigtig godt, at der var et kulturhus her i byen, 

så det var en af deres begrundelser for at flytte herud. Selvfølgelig også andre. Og det 
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hører jeg flere tilflyttere, der siger, vi kigger på, hvad der er af tilbud i området og når 

der er et sted, som vores, så er der nogle der synes det er rigtig godt, hvor vi er med til 

at tiltrække nye borgere.”  

(Bilag 3, 17) 

 

På trods af at det ikke står eksplicit beskrevet, kan det udledes af citatet, at i og med tilflytterne kigger 

efter de tilbud der er i byen, kan det være fordi de ved, at foreningerne bidrager til at give noget socialt 

som ny i byen. På baggrund af alle informanternes beskrivelser, kan det altså siges, at dét at være 

tilflytter og deltage i foreningslivet er et hyppigt fænomen, som sker for at tilflytterne kan opbygge 

noget socialt samt et netværk i byen. 

 

Fællesskab og sociale mødesteder 

Endnu en bevæggrund for deltagelse i foreningslivet som vi stødte på i interviewet med Rita Thorsen, 

var da hun beskrev at hun i forbindelse med at hun i 2012 var i gang med at få et kulturhus i Viby 

Sjælland, talte hun meget med folk om hvilke behov der var i byen for hvad et kulturhus skulle bidrage 

med. Her oplevede hun at det især var et sted folk kunne være sociale som byen havde brug for, men 

også et sted hvor borgerne kunne komme og mødes og lave nogle aktiviteter. Det kan ses i følgende 

citat:  

 

”(...) der var mange der sagde de godt kunne tænke sig et sted hvor man kunne komme 

og være sammen, altså det sociale det spillede en meget stor rolle, der var også mange 

der sagde de godt kunne tænke sig et sted hvor de kunne komme og lave nogle ting, det 

kan i se her, den mulighed er der. Så kunne vi tænke os et sted hvor man kan komme 

hen og høre musik og det har vi også nede i cafeen, der laver vi nogle små koncerter, 

intimkoncerter. Så det var nogle af de ting, et sted hvor vi kan mødes og være sammen, 

det var meget det, det handlede om.”  

(Bilag 3, 2) 

 

Med andre ord manglede byen et sted hvor folk kunne komme uformelt og sidde og tale, hvilket Rita 

Thorsen nævner i forbindelse med, at hun fortæller om at der er diverse andre foreninger borgerne 

kan lave ting i, såsom Viby Idrætsforening, men at det simpelthen var på det uformelle plan at folk 

manglede et socialt mødested (Bilag 3, 2). Dette siger også noget om hvad det er folk søger og de 

bevæggrunde der er for at folk vælger at være aktive i foreninger, fordi de søger det at kunne mødes 
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og være sociale og skabe nogle fællesskaber - både på det formelle og uformelle plan. Inga Skjærris 

Nielsen og Rita Thorsen beskriver også begge hvordan ensomme kan komme og bruge de arrange-

menter samt aktiviteter som udbydes af både idræts-,  biblioteks- og kulturhuset (Bilag 4, 6; Bilag 3, 

2). På denne måde kan de ensomme komme og få noget socialt og noget fællesskab, og Inga nævner 

specifikt hvordan mange af de fællesskaber der opstår her, også er med til at skabe grundlaget for 

foreningerne (Bilag 5). Dette er altså en anden bevæggrund for deltagelse i foreningslivet; at folk 

opsøger de fællesskaber og mødesteder der er via foreningerne, fordi de på den ene eller anden måde 

mangler dem i hverdagen. 

 

Den socioøkonomiske baggrunds betydning 

En faktor som også nævnes i interviewene, spiller ind i forhold til deltagelse i foreningslivet, er de 

socioøkonomiske forhold. Vores informant Søren Mogensen beskriver sin oplevelse af, at det er me-

get forskellige baggrunde, de der vælger at være aktive i spejderforeningen, har. Dette er både blandt 

lederne og de frivillige, hvilket ses i følgende citat, da Søren Mogensen bliver spurgt ind til hvorvidt 

det er en bestemt målgruppe som deltager i spejderforeningen: 

 

”Jeg synes det er meget blandet, også ledernes baggrund, de frivillige, både i bestyrelse 

og hos lederne, de er meget blandet. Det er en kæmpe ressource at vi er så forskellige. 

Jeg er selv håndværker, og praktisk anlagt. Man kan dog ikke leve i et samfund i dag, 

uden at være tvunget til at skulle skrive nogle mails, eller selv at svare på nogle mails, 

men det er ikke det jeg brænder mest for. Jeg synes jeg er god til at runde af på en mail, 

eller tilføje noget, men de længere forløb på mailtråden, det er ikke der mine styrker 

ligger. Så er det jo vigtigt at have nogen som er gode til det, men også vil det.”  

(Bilag 2, 4) 

 

I citatet ses det at der på trods af, at der er folk med forskellige baggrunde som deltager i foreningen, 

opfattes det kun som en kæmpe ressource i og med der derfor er folk med forskellige styrker som 

dermed kan supplere hinanden. Dette bekræftes eksempelvis i Bilag 16, hvortil det ses, at responden-

ter som har tilkendegivet, at de enten er ‘Leder’ eller ‘Ansvarlig for afvikling af arrangementer’ i den 

respektiv forening, kommer med vidt forskellige baggrunde. For eksempel repræsenterer 81% af 

ovenstående to kategoriers respondenter sig i alderen mellem 30 til 59 år, hvortil alle disse personers 

senest færdiggjorte uddannelsesbaggrund spænder relativt ligeligt over alt fra folkeskole/grundskole 

til kandidatuddannelse med henholdsvis 29% i både erhvervsuddannelse og 
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bachelor/professionsbachelor med flest repræsentanter (Bilag 16, 1). I henhold til personlig indkomst 

er der dog en lille overvægt på 33% af respondenterne med en indkomst på ‘500.000 kr eller derover’ 

og ‘400.000 - 499.999’ på 24% (Ibid. 3), som indikerer en afspejling af eventuelle økonomiske res-

sourcer som en faktor for personligt overskud til at varetage højere roller i foreningslivet. 

Et andet sted hvor det er tydeligt, at socioøkonomiske forhold har betydning for deltagelse i for-

eningslivet, nævner Søren Mogensen i interviewet. Hertil beskriver han, hvordan at det som regel er 

børn med samme familiebaggrund som er aktive i Vibyspejderne, hvilket især/ofte er børn med res-

sourcestærke familier. I forbindelse med arrangementet “Natsjov”, som afholdes en gang om måne-

den i vinterhalvåret i samarbejde med Viby Idrætsforening, fortæller Søren Mogensen at arrangemen-

tet som regel tiltrækker andre børn end dem der normalt plejer at være aktive i foreningen. Dette 

beskriver han i følgende citat:  

 

”Her havde vi helt klart nogle andre børn end dem vi er vant til at se. De fleste af de 

børn vi har er fra familier der bor i hus, og har en lille have og rejser en del og sådan 

noget, hvis man tager det over bred og kam, og der var nogle stykker der til “Natsjov” 

der kom fra lejlighedsbyggerierne i den anden ende af byen som vi ikke ser til daglig, 

og det var jo super fedt. Det kræver jo nogle ressourcer for en familie at melde sig til 

noget, og at kunne betale for det.”  

(Bilag 2, 12)  

 

Her fremgår det tydeligt, at det ofte er børn som kommer fra ressourcestærke familier eller baggrunde, 

som er aktive i diverse foreninger i byen. Dette kan også ses i forhold til en anden ting Søren Mogen-

sen fortæller, nemlig at spejderlivet godt kan komme til at handle meget om hvilket grej eksempelvis 

børnene har, hvilket ses i følgende citat: Nogle af de udfordringer ved at gå til spejder, for nogen, 

kan være at det er blevet så gadget-orienteret. Man kan være grej-freak ud i det ekstreme (Bilag 2, 

19). Dette kan altså også have indflydelse på det Søren Mogensen beskriver, omkring at det mest er 

børn fra ressourcestærke familier som er aktive i foreningerne. Det kan være en faktor, som kan have 

betydning for hvorfor nogle fravælger at deltage i foreningen, hvis de pågældende familier ikke har 

ressourcerne eller økonomien til det. De socioøkonomiske forhold er altså en faktor der spiller ind, i 

forhold til hvem der deltager og ikke deltager i foreningslivet. 
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Delkonklusion 
I dette afsnit har vi undersøgt problemstillingen: ‘Hvordan har Viby Sjælland-borgernes ‘personlige’ 

baggrunde og socioøkonomiske forhold betydning for deres deltagelse i foreningslivet?’. Ud fra spør-

geskemaundersøgelsen og vores interview er der nogle tydelige tendenser. Blandt ældre er det tydeligt 

at der er et højt aktivitetsniveau og at deres primære grunde til at deltage omhandler at de har forladt 

arbejdsmarkedet og derfor har mere tid i hverdagen, hvilket gør at de søger fællesskaber og noget 

socialt gennem foreningslivet.  

Blandt mellemsegmentet, som er voksne på arbejdsmarkedet med eventuelle hjemmeboende børn, er 

det tydeligt at deres aktivitetsniveau i foreningerne ikke er særligt højt, hvilket denne aldersgruppe 

mange gange nævner, at det skyldes at de ikke har tid. Dette er som regel også i forbindelse med at 

de arbejder og ofte pendler til arbejde, hvilket betyder at meget af deres tid er udlejret til arbejde. 

Derudover har vi set nogle andre tendenser som er kommet frem via vores interviews med vores 

informanter. Dette afsnit dækker over øvrige faktorer som har betydning for deltagelse i foreningsli-

vet. Her ses en tendens til at mange tilflyttere også deltager i foreningslivet, hvilket skyldes at tilflyt-

tere ofte ikke har noget netværk og derfor deltager i foreningslivet for at opbygge et netværk og noget 

socialt. Derudover er der også en tendens til at folk deltager i foreningslivet fordi de opsøger de de 

sociale mødesteder og fællesskaber, fordi de på den ene eller andet måde mangler det i deres hverdag, 

eventuelt grundet ensomhed. En sidste faktor som har vist sig at have betydning for deltagelse i for-

eningslivet er socioøkonomiske forhold, hvor det i interviewet med bestyrelsesformand for Vibyspej-

derne Søren Mogensen beskrives som en tydelig tendens, at det primært er børn som bor i hus og 

kommer fra ressourcestærke familier og ikke så ofte de børn som kommer fra lejlighedsbyggerierne. 

Dette kan også være en tendens til hvorfor folk vælger ikke at deltage i et foreningsliv, at de ikke har 

ressourcerne til det. 

 

Analysedel 3 – Organisering af fællesskaber i Viby Sjælland 
I følgende afsnit vil det blive analyseret og diskuteret, hvorledes Zygmunt Baumans teorier om fæl-

lesskaber kan fortolkes i forhold til foreningslivet og betydningen af dette i en by som Viby Sjælland. 

Hertil vil det blive holdt op mod Robert D. Putnams kapitalforståelse for at forklare, hvorledes for-

eningerne eksisterer i sig selv, samtidigt med at de også er en essentiel del af identitetsskabelsen i 

Viby Sjælland. 

Udbuddet af foreninger i en by som Viby Sjælland har stor indflydelse på det sammenhold og den 

identitet der skabes i lokalsamfundet. Den diskurs der bliver skabt omkring de frivillige miljøer og 

foreningslivet i Viby Sjælland er ligeledes med til at påvirke, hvordan byen er i stand til at organisere 
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og præsentere sig som helhed. Eftersom at der ikke eksisterer noget officielt organ til at varetage Viby 

Sjællands interesser i politiske sammenhænge, så har det en endnu større betydning, at der er en høj 

organiseringsgrad i byen (Bilag 9, 9). Således at der er lokale stemmer, der kan forsvare og kæmpe 

for de problemstillinger, der eksisterer i lokalmiljøet, når det kommer til beslutningsprocesser på hø-

jere politiske niveauer. Måden hvorpå individer organiserer sig i frivillige foreninger er, ligesom re-

sten af det omkransende samfund, under konstant forandring. Dette afspejler sig også i den måde 

hvorpå fællesskaberne benyttes, hvilket stiller krav til at organisationerne er nødt til at være omstil-

lingsparate, for at kunne efterkomme de behov og krav, der er fra lokalbefolkningen.  

Fokus på hvilke former for frivilligt engagement der er i Viby Sjælland, er relevant at belyse, for på 

den måde at kunne forklare sammenhængen mellem det frivillige miljø og de processer der er med 

til rent praktisk at udforme fremtiden for Viby Sjælland. 

Selvom foreningslivet er i forandring, så er det stadig, hvad der kan defineres som de traditionelle 

former for fællesskaber og foreninger, der dominerer billedet i Viby Sjælland. Det gør sig gældende 

ved at eksempelvis Viby Idrætsforening er den klart største forening, der er til stede i Viby Sjælland, 

hvor ca 35% af befolkningen i Viby Sjælland og de omkringliggende landområder per 2016 er med-

lem af en af foreningens underafdelinger (Bilag 17, 7). Dette er selvfølgelig medvirkende til, at en 

stor del af den identitet og selvforståelse der hersker omkring Viby Sjælland udvikles i præcis denne 

forening. 

Foreningernes udbud af aktiviteter afspejles selvfølgelig gennem den efterspørgsel der hersker hos 

individerne, hvilket blandt andet KulturCosmos er bygget op omkring. KulturCosmos startede nemlig 

op med at henvende sig til borgerne ved den årlige høstfest, for at se, hvad de synes der manglede af 

aktivitetstilbud i Viby Sjælland, her lød ønskerne på:   

 

”(...) et sted hvor man kunne komme og være sammen, altså det sociale det spillede en 

meget stor rolle, der var også mange der sagde de godt kunne tænke sig et sted hvor de 

kunne komme og lave nogle ting, det kan i se her, den mulighed er der. Så kunne vi 

tænke os et sted hvor man kan komme hen og høre musik og det har vi også nede i 

cafeen, der laver vi nogle små koncerter, intimkoncerter. Så det var nogle af de ting, et 

sted hvor vi kan mødes og være sammen (...)”  

(Bilag 3, 2). 

 

At det i denne kontekst er de traditionelle fællesskaber og foreninger der stadig er de dominerende, 

er et vidnesbyrd på at der stadig i et bredt omfang søges engagement og forankring i det nære lokal-

miljø. Udbuddet af de klassiske former for foreningsliv konfronteres med de teser, som Bauman 
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fremstiller omkring fællesskaber i et moderne samfund. Baumans teser om, at fællesskaberne er flyg-

tige og skal tilgodese individernes umiddelbare og nuværende behov i en given kontekst, har svært 

ved at harmonere med de strukturer, der hersker i et klassisk organiseret foreningsliv, der i høj grad 

er afhængige af og lukrerer på kontinuerligt frivilligt engagement. Det kan argumenteres at hvis ikke 

kontinuiteten eksisterede i dette etablerede foreningsliv, så vil sammenhængskraften og de tiltræk-

kende elementer, der er ved disse former for fællesskaber, smuldre, og overgå til individernes egne 

initiativer. 

Det er en interessant pointe at medlemskaberne i de etablerede foreninger ser ud til at bestå i Viby 

Sjælland, eftersom at der på landsplan ses en tendens til at fællesskab i større grad søges udenom 

traditionelle medlemskabskrævende foreninger (Rambøll 2017, 7). På trods af at engagementet i de 

etablerede foreninger består, så kan der stadig ses tendenser til, at foreningslivet i Viby Sjælland 

afspejler føromnævnte tese, omkring at foreningslivet, og i særdeleshed frivilligheden, er under for-

andring. Fællesskaberne der eksisterer uden for de lokale fysiske rammer skal her også inddrages. 

Her ses der eksempelvis på hvorledes individerne i Viby Sjælland anvender fællesskaber som eksem-

pelvis Facebooksiden ’4130 Viby Sjælland’, hvor umiddelbare behov, forespørgsler, annonceringer 

og lignende deles i stor stil. Samtidig er der også opstået mere professionelle vidensudvekslingsnet-

værk, som eksempelvis ’Villa Virkelyst’, som er et fællesskab for iværksættere der søger ligesindede 

i det umiddelbare nærmiljø til at sparre og udvikle ideer med (Nielsen 2018, Villa Virkelyst giver 

selvstændige kollegaer). Disse fællesskaber er i højere grad flygtige, sammenlignet med hvad Bau-

man argumenterer for, eftersom at de i høj grad lukrerer på at individerne får gavn af hinandens viden 

og kompetencer, frem for kontinuiteten og nærværet i, hvad der kan betegnes som de mere traditio-

nelle former for fællesskaber, hvilket bliver uddybet senere i analysen. 

Udviklingen af disse former for fællesskaber er afgørende for, hvorledes byens identitet kommer til 

at udvikle sig på sigt. Eftersom at fællesskabernes fokus og formål i høj grad er på relationerne og 

netværksdelen, så kan det frygtes at de fysiske nærmiljøer i fremtiden får en mindre central rolle. 

Dette vil kunne føre til, at byens identitet bliver baseret på forhold, der eksisterer uden for byens 

fysiske grænser, og derfor henleder byen til blot at være ramme om ophold i private rum, hvor fæl-

lesskaber ikke bliver etableret individerne imellem i nærmiljøet. Det er samtidigt en essentiel del af 

udviklingen i Viby Sjælland, og er af afgørende betydning for byens udvikling, hvorledes det øgede 

fokus på relationerne der foregår individerne imellem, kan resultere i en positiv eller negativ udvik-

ling af byen. Barrieren mellem tid og rum, og nedbrydningen af denne, kan inddrages i denne kontekst 

for at fokusere på, hvorledes byen kan profitere fra denne udvikling. Potentialet består i, at det bliver 

muligt at fastholde arbejds- og videnskraft i byen, som tidligere har været begrænset af at skulle være 

i umiddelbar fysisk nærhed af større arbejdsmarkeder. Samtidig, så bliver det i en fremtidig kontekst 
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langt vigtigere som by at kunne definere hvad der adskiller byens identitet fra andre byer, eftersom 

at konkurrencen og tiltrækningskraften mellem byerne kan udøves over en større radius, og der der-

med bliver flere kandidater til potentielle tilflyttere. Det vil altså sige at en by som Viby Sjælland i 

fremtiden kan tænkes at skulle konkurrere med en langt større skare af byer, der besidder de samme 

kvaliteter, både om at fastholde eksisterende beboere, men også om at tiltrække nye. 

 

Frivillighed og rekruttering i Viby Sjælland  
I forlængelse af denne betragtning om, at Viby Sjælland i fremtiden kan tænkes at skulle konkurrere 

med andre stationsbyer med lignende karakteristika, som eksempelvis et aktivt foreningsliv, vil det 

følgende analyseafsnit forsøge at afdække hvordan fællesskaberne i Viby Sjælland organiseres i det 

moderne samfund. 

Ifølge rapporten ”Idrætsforeninger i Danmark – rammer og vilkår”, der er udgivet af Danmarks 

Idrætsforbund, har forskellige faktorer, såsom alder, uddannelse og økonomi, betydning for graden 

frivillighedsgraden i et samfund. Ligeledes har urbaniseringsgraden også stor betydning for frivillig-

heden. Rapporten påpeger, at der er en direkte sammenhæng mellem frivillighedsgraden og størrelsen 

på den pågældende by. Dette betyder således, at der i takt med et stigende indbyggertal og en stigende 

urbanisering vil ske et tilsvarende fald i borgernes frivillighed, hvilket betyder at den laveste grad af 

frivillighed findes i de største byer (Borch et. al. 2013, 38). Tendensen med at der i de mindre byer 

er en højere grad af frivillighed, taler godt ind i de tendenser, vi har fået indsigt i, gennem vores 

spørgeskema, da 60 % af respondenterne svarer, at de benytter sig af en eller flere foreninger i Viby 

Sjælland (Bilag 7, 5). Dette er stor forskel i forhold til de 41 %, som landsgennemsnittet ifølge en 

frivillighedsundersøgelse fra Børne- og Socialministeriet (2017) var på i 2017 (Rambøll 2017, 6). 

Der kan argumenteres for at de frivilliges engagement er blevet mere flygtigt, idet at flere er frivillige 

i en mere uformel eller uorganiseret kontekst, altså er frivillige uden for foreninger eller det som også 

kan kaldes uorganiseret frivillighed (Ibid., 23). Traditionelt set har det at være frivillig været forbun-

det med at være medlem af en pågældende forening, så tendensen om at flere vælger ikke at være 

tilknyttet foreningen i form af medlemskab, kan tyde på, at frivilligheden mere er forbundet med den 

konkrete indsats, som de skal udføre (Ibid., 25). Denne hypotese om at de frivilliges engagement er 

blevet flygtigt kan også forstås gennem Bauman, idet at Bauman taler, som tidligere nævnt, om at det 

moderne menneske i langt højere grad end tidligere er en del af flyvske og mere flydende fællesskaber 

(Bauman 2006, 155). Disse fællesskaber som Bauman taler om, er ikke stedbundne, men er derimod 

mere kontekst- og indholdsmæssigt bestemt. Denne betragtning om fællesskaber kan også føres over 

på foreninger, idet at de frivilliges indsatser ikke, nødvendigvis, længere er forankret i en forening i 
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form af et medlemskab, men mere er uorganiseret, jævnfør analysedel 2. Dermed er størstedelen af 

vores respondenter altså lokalt forankret i deres foreningsliv, og ikke som Bauman argumenterer for 

flygtige i deres fællesskaber. 

Vores spørgeskema kan dog kun bruges til at give et øjebliksbillede af foreningslivet i Viby Sjælland, 

da vi ikke har nogen lignende undersøgelser at sammenligne med. Derfor kan vi ikke vise en generel 

tendens, men på trods af dette mener vi dog alligevel, at vi med den relative store mængde respon-

denter, 252, kan påvise nogen indikatorer på tendenser og træk som lige nu gør sig gældende i Viby 

Sjælland. 

Dette er interessant set i et byudviklingsperspektiv, da der er en tendens til at se foreningerne som 

idébaserede og lokale (Ibsen 2009, 31). I forlængelse af dette, hvad sker der så med foreningerne, når 

både medlemmerne og de frivillige ikke længere ser disse som stedbundne og både kan vælge at være 

medlem andre steder end i det lokale og være frivillig uden for foreningerne? 

Idet at 60 % af vores respondenter i vores spørgeskema svarer, at de benytter sig af en eller flere af 

foreningerne i Viby Sjælland, indikerer dette, at de lokale foreningers ressourcer bliver udnyttet af en 

forholdsvis stor del af byens borgere. Ligeledes viser vores spørgeskema, at 100 af respondenterne 

benytter sig af Viby Idrætsforening (Bilag 7, 8), dette er dog ikke så overraskende, da Viby Idræts-

forening, som tidligere nævnt i informantafsnittet, er den største forening i Viby Sjælland med sine 

2.400 medlemmer (Bilag 4, 4). 

Vi har gennem vores spørgeskema også spurgt ind til hvilken rolle borgerne har i foreningerne, og 

hertil svarer 46 % af respondenterne, at de er deltagende medlem, mens 10 % svarer, at de er leder 

eller ansvarlig for afvikling af arrangementer i foreningerne (Bilag 7, 9). Det kunne have været inte-

ressant at følge de 10 % af respondenterne, for at se hvilke foreninger disse er tilknyttet for at få et 

billede af, hvordan de frivillige fordeler sig ud på foreningsområderne.  

Dette ville have været interessant at undersøge nærmere i spørgeskemaet, da der i den danske befolk-

ning i 2017 var flest frivillige borgere engageret indenfor idrætsområdet. Idrætsområdet, som blandt 

andet dækker over sportsklubber, danseforeninger og svømmehaller, har traditionelt set altid været 

danskernes foretrukne område at være frivillig på (Rambøll 2017, 8). Denne tendens bakker vores 

empiri da også op om, da vi gennem vores individuelle interviews blandt andet har fået en indsigt i 

hvordan idrætsforeningen rekrutterer frivillige. Samtidig er Viby Idrætsforening også den forening i 

Viby Sjælland med flest frivillige, da foreningen ifølge næstformand Inga Skjærris Nielsen, har et 

sted mellem 300 til 400 frivillige (Bilag 4, 5). Ydermere påpeger Inga Skjærris Nielsen, at det er 

blevet vanskeligere at få fat i frivillige, og at der skal være en direkte kontakt til hver enkelt person, 

for at få disse til at påtage sig en eller flere opgaver i foreningen (Ibid., 9).  
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Denne problematik med at få rekrutteret frivillige, som Inga Skjærris Nielsen beskriver, ses også i 

Rambølls undersøgelse af frivilligheden i Danmark i 2017. Her peger rapporten på, at nyere forskning 

fra andre skandinaviske lande er begyndt at stille spørgsmålstegn til, om det frivillige engagement 

har ændret karakter, og dermed er blevet mere flygtigt og mindre tidsintensivt (Rambøll 2017, 15). 

Denne ændrede karakter i de frivilliges flygtighed, både i forhold til hvor meget tid de frivillige bruger 

og hvorvidt de er tilknyttet en forening gennem et medlemskab, kan ses gennem Baumans forståelse 

af fællesskaber.  

Bauman argumenterer, som tidligere nævnt i afsnittet om flydende modernitet og fællesskaber, for at 

det fysiske lokalsamfund i højere grad end tidligere er præget af flygtige relationer, som giver indi-

viderne mulighed for at indgå i de specifikke fællesskaber, som giver mening for den enkelte, uanset 

hvor disse fællesskaber fysisk er placeret. Denne flygtighed, som Bauman taler om, er også noget 

som Viby Idrætsforening er opmærksom på, da dette kan have indvirkning på deres overlevelsesevne, 

hvis deres medlemmer begynder at søge andre fællesskaber. Derfor forsøger foreningen hele tiden at 

udvikle sig og følge med medlemmerne, så foreningen kan forblive interessant og relevant for deres 

medlemmer. Dette er ligeledes en af grundende til at idrætsforeningen har åbnet mere op for også at 

skulle have special-idrætter (Bilag 4, 4).  

Hos spejderne har de også oplevet mangel på frivillige til nogle af deres årgange. Dette har resulteret 

i, at de til de fyldte årgange har været nødsaget til sige til forældrene, at deres barn godt kan begynde 

til spejder, hvis en forælder melder sig som frivillig leder. Denne tilgang til de frivillige, mener for-

mand for bestyrelsen for Vibyspejderne, Søren Mogensen, dog ikke er den rette tilgang til rekrutte-

ringen af frivillige. Søren Mogensen vil i rekrutteringen hellere vise, hvem spejderne er, og hvad de 

kan, for på den måde at inspirere nogen til at være med af egen lyst og interesse. Nogle gange vælger 

de allerede etablerede frivillige i spejderne dog at pege nogen, typisk forældre som endnu ikke er 

frivillige, ud og spørge direkte om denne person kunne tænke sig at være frivillig (Bilag 2, 9).  

Gennem vores materiale kan vi se, hvordan både Viby Idrætsforenings og Vibyspejdernes frivillige 

har forskellige grunde til at tage del i foreningsaktiviteterne. I begge af de ovenstående foreninger ses 

det, hvordan rekrutteringen af frivillige foregår på samme måde, selvom foreningerne har forskellige 

mål og visioner. Måden hvorpå rekrutteringen sker på i de to foreninger er enten gennem den frivil-

liges egen interesse, gennem børnenes aktiviteter, eller fordi den pågældende person er blevet direkte 

opfordret til det. Disse tre bagvedliggende grunde for at involvere sig som frivillig, som vores mate-

riale viser, er da også oplistet i den tidligere nævnte rapport omkring frivilligheden i Danmark, som 

de tre mest hyppige årsager til at starte som frivillig (Rambøll 2017, 41). 

Gennem vores spørgeskema har vi ligeledes set en lignende tendens. Denne er dog ikke så tydelig 

som i de individuelle interviews med foreningslederne, idet respondenterne ikke skal svare direkte 
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på, hvorfor de er med i en forening, men derimod svare på, hvilke foreninger de benytter sig af. 

Gennem de svar der er angivet under kategorien ‘andet’ nævner flere af respondenterne, at de er med 

i en eller flere foreninger på grund af deres børns aktiviteter (Bilag 7, 4). 

At de frivilliges bevæggrunde for at starte som frivillig primært stammer fra et behov for at fremme 

egne interesser eller støtte op om deres børns aktiviteter, kan tyde på, at der er en stigende individu-

alisering i samfundet. Dette er, ifølge Bauman, tilfældet i det moderne samfund, idet at individerne 

søger de fællesskaber, som fremmer egne interesser eller børnenes. Det betyder således, at de sociale 

bånd og fællesskaber som tidligere har været kendetegnende for samfundet, er under forandring, og 

de fællesskaber som individerne tilvælger, i langt højere grad end det har været tilfældet tidligere, er 

tilpasset det enkelte individs behov og ønsker i den bestemte kontekst. Dette betyder altså at fælles-

skaberne er blevet langt mere flydende og flygtige, da individernes valgmuligheder er mangedoblet, 

og der nærmest er frit valg på alle hylder, både inden- og udenfor lokalsamfundet. Dette er også 

tilfældet i Viby Sjælland, idet størstedelen af borgerne tilvælger de fællesskaber som giver personlig 

værdi til deres eget eller deres børns liv, fremfor at vælge noget som gavner hele lokalsamfundet. 

 

Hvordan ses de tendenser som Bauman taler om i Viby Sjælland?  
Hvordan ses de tendenser, som Bauman argumenterer for præger vores samfund i dag, og er disse 

overhovedet til stede i et lokalsamfund med sådan et stærkt foreningsliv, som Viby Sjælland promo-

verer sig på. Selvom Viby Sjælland er et forholdsvis lille samfund, så hersker der stadig en stor di-

versitet i foreningslivet. Dette har vi blandt andet set gennem vores spørgeskema i forhold til hvilke 

foreninger borgerne benytter sig af. Ligeledes har vi gennem vores interview med foreningsledere 

set, hvordan de lokale foreninger er i stand til både at favne om egne medlemmer, men også at deltage 

aktivt i byens liv og fremme identitetsfølelsen i byen, se analysedel 1. 

Dette leder os videre i analysen af, hvorvidt foreningerne i Viby Sjælland er med til at skabe en 

tilknytning til byen og hvor stærk relationen mellem foreningerne og borgerne egentlig er. 

Hvis konteksten analyseres ud fra, hvad Bauman argumenterer for omhandlende fællesskaber, så går 

det ikke i tråd med den tendens der, gennem vores materiale, ses i Viby Sjælland. Idet at det til sta-

dighed er de klassiske fællesskaber, som eksempelvis idrætsforeningen, der er de mest dominerende 

i bybilledet.  

Foreninger af denne type kræver en større grad af dedikation fra de frivillige kræfter, eftersom at 

idrætsklubberne er meget afhængige af en høj grad af kontinuitet for at kunne vedblive med at eksi-

stere på sigt. Næstformanden for Viby Idrætsforening er, som tidligere nævnt, opmærksom på at de 

står overfor en udvikling, i hvordan foreningslivet skal udformes og hvilke tilbud de skal kunne 
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tilbyde deres medlemmer (Bilag 4, 4). Dette går godt i tråd med det som Bauman argumenterer for, 

eftersom at det i en moderne kontekst er foreningerne, der skal forme sig efter medlemmerne, og ikke 

medlemmerne der skal tilpasse sig foreningerne. Hvis ikke foreningerne formår at leve op til med-

lemmernes forventninger, så er det i det moderne samfund individet frit for at søge tilfredsstillelse 

uden for det pågældende lokalsamfund. 

Denne tendens til at søge uden for lokalsamfundet, når dette ikke lever op til borgernes forventninger, 

ser vi eksempelvis hos formanden for andelsboligforeningen Tofthøjparken, Karen Ørbæk. Karen 

Ørbæk benytter sig egentlig ikke rigtig af foreninger eller fællesskaber i Viby Sjælland, da hun ikke 

finder nogen af disse interessante. Karen Ørbæk udtaler: Og ellers så går jeg på nogle kurser, men 

det er inde i København på universitetet, så der er ikke rigtig noget herude, som jeg synes er interes-

sant, så det er mere København jeg bruger (Bilag 1, 2).  

Som citatet viser, går Karen Ørbæks tilgang til fritidsaktiviteter og fællesskaber godt i spænd med 

Baumans tese omkring de flygtige fællesskaber. Denne tendens ses også blandt respondenterne i vo-

res spørgeskema, hvor 15 % af de adspurgte svarede at de benytter sig af fællesskaber uden for Viby 

Sjælland (Bilag 7, 5). De 15 % er et øjebliksbillede af den nuværende situation i Viby Sjælland, og 

er som sådan ikke en stor procentdel, men er alligevel et vidnesbyrd om, at individerne i byen er 

bevidste omkring deres muligheder for at kunne søge andetsteds hen, hvis ikke deres behov bliver 

tilfredsstillet inden for byens grænser.  

Det kunne have været interessant at se, hvordan situationen i Viby Sjælland så ud, for eksempelvis, 

seks år siden, og hvordan udviklingen har været siden, stigende eller faldende. Denne komparative 

analyse har dog ikke været mulig at lave, da der ikke forefindes lignende data omhandlende Viby 

Sjælland borgernes foreningsvaner. 

Ydermere ses det i Viby Sjælland, hvordan foreninger og fællesskaber opstår på baggrund af en fælles 

interesse eller mangel på samme, og eksempler på dette kunne være Villa Virkelyst eller kulturhuset 

KulturCosmos. Villa Virkelysts formål er at få skabt et samlingspunkt for iværksættere og selvstæn-

dige, som skal skabe grundlag for vækst i Viby Sjælland og de virksomheder som har tilknytning til 

netværket (cvrapi.dk). KulturCosmos blev, som tidligere nævnt, dannet tilbage i 2012 af en gruppe 

borgere, og handler om at få skabt fællesskaber på tværs af forskellige af aldersgrupper og interesser, 

og skal på baggrund af dette bidrage til en udvikling af kultur og kreativitet i Viby Sjælland (kultur-

cosmos.dk). Disse fællesskaber harmonerer i høj grad med Baumans tese om, at fællesskaber er flyg-

tige, og kun eksisterer for at opfylde individets umiddelbare behov, og så snart behovet er opfyldt, så 

farer individet videre mod det næste fællesskab. Dette resulterer i, at fællesskaber som KulturCosmos 

og Villa Virkelyst er nødt til, i højere grad end de foreninger, som bygger på mere traditionelle former 

for fællesskab og frivilligt engagement, at forholde sig til en evig foranderlig verden, og samtidig 
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kunne omstille sig til behovene i den selvsamme verden. Etableringen af disse fællesskaber kan ses 

som en tendens på, at det moderne samfund er under forandring, og også indfinder sig i stationsbyer 

som eksempelvis Viby Sjælland, hvor de oprindelige måder at forsamle sig på i fællesskaber, er under 

opbrud. Dette kan ses i betragtningen af at individerne i høj grad er bevidste omkring egne behov, og 

derfor også stiller større krav til de tilbud de søger i deres umiddelbare nærmiljø. Dette kan også ses 

som en konsekvens af, at disse nærmiljøer får en større radius, i takt med at individernes mobilitets-

evne øges, og derfor kan benytte sig af langt flere tilbud end tidligere. Hvad der før blev anset som 

værende uden for rækkevidde, er i en moderne kontekst med øget mobilitet, og hvor nedbrydningen 

af barrieren mellem tid og rum er en meget reel faktor, pludselig blevet til et sidestillet alternativ til 

de tilbud der bliver udbudt i det umiddelbare nærområde. 

Ifølge vores spørgeskema svarer 47,3 % af vores respondenter, at de er medlem af mere end en for-

ening i Viby Sjælland (Bilag 7, 4). Dette kan tale ind i Baumans argument om, at individerne i det 

moderne samfund benytter forskellige masker i samfundet for at fokusere på bestemte kvaliteter i det 

pågældende fællesskab. Ligesom nogle af respondenterne fra vores spørgeskema, har næstformand 

for Viby Idrætsforening Inga Skjærris Nielsen, også flere ‘kasketter’ på, idet hun også sidder i andre 

bestyrelser, som eksempelvis Cityforeningen og Ældrecenter (Bilag 4, 8, 14). Dette er relevant at 

inddrage, da Inga Skjærris Nielsens engagement i flere forskellige foreninger og fællesskaber, ifølge 

Bauman kræver at hun ‘skifter’ maske for at kunne indgå i disse fællesskaber, da individerne altid vil 

medbringe bagage fra andre sammenhænge. Inga Skjærris Nielsen kommer selv ind på denne fly-

dende eksisteren fællesskaberne imellem, eftersom at det fra tid til anden kan være vanskeligt at holde 

interesserne adskilt (Bilag 4, 15). Bestyrelsesformand for KulturCosmos Rita Thorsen er også med i 

forskellige fællesskaber i Viby Sjælland, idet at hun også sidder i bestyrelsen i Ramsø Musikforening 

(Bilag 3, 14). 

Samme tendens til de skiftende ‘kasketter’ ses også hos spejderleder Søren Mogensen, da hans enga-

gement i spejderfællesskabet ofte flyder sammen med familielivet og de dertilhørende fællesskaber 

(Bilag 2, 10). Denne sammensmeltning af roller og fællesskaber, som gør sig gældende hos både 

Inga, Rita og Søren, er medvirkende til at fællesskabernes identitet til en vis grad smelter sammen og 

afspejler hinanden. Dette bevirker, at det kan være svært for individerne at adskille agendaer og for-

mål for de enkelte foreninger og fællesskaber fra hinanden. 

Hvis vi vender os imod Putnam og hans teori om social kapital, så kan der drages paralleller mellem 

individernes dobbelthed, og hvordan foreningerne fremstår i forskellige sammenhænge. Putnam ar-

gumenterer da også for, at den sociale kapital både har et indadvendt og udadvendt perspektiv, som 

har betydning for den måde hvorpå et individ indgår og bliver opfattet i samfundet (Rosenmeier 2007, 

29-30). 
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Det kan heraf argumenteres for, at foreningerne til en vis grad repræsenterer samme karakteristika, 

som de individer der benytter sig af de selvsamme foreninger, i form af de forskellige identiteter de 

besidder i forskellige sammenhænge. Foreningerne har altså både en identitet indadtil, mod deres 

medlemmer, og en identitet udadtil i forhold til de andre foreninger i Viby Sjælland, samt til resten 

af lokalsamfundet (jævnfør afsnittet ’Vedtægter og organisering’). 

Denne dobbelthed ses eksempelvis ved, at foreningerne på den ene side skaber forbindelser indadtil 

som gavner foreningen selv og medlemmernes interesser. Dette kunne blandt andet være når idræts-

foreningen vælger at holde foredragsaftener og sangaftener (Bilag 4, 7), som egentlig ikke hører ind 

under idrætsområdet. Her søger idrætsforeningen altså at styrke deres egen position, som et samlings-

punkt i byen og for hele byen, ved at afholde arrangementer som i lige så høj grad kunne være afviklet 

hos KulturCosmos, eftersom indholdet i høj grad har været indenfor deres kerneområde. Dette kan 

argumentere for, at det er et forsøg på at skabe ‘afgrænsende social kapital’ internt i foreningen og 

deres medlemmer imellem. Ydermere kan der argumenteres for at en stærk afgrænsende social kapital 

vil bevirke, at fællesskaberne ikke bliver så flygtige, som Bauman argumenterer for, idet at afgræn-

sende social kapital kan være medvirkende til at få skabt en fællesskabsfølelse, fælles identitet og 

sammenhold inden for gruppen (Rosenmeier 2007: 29-30). 

Samtidig med at der sker denne ‘afgrænsende social kapital’ inde i foreningerne, så sker der også en 

form for ‘bridging’ foreningerne imellem. Dette sker ved at foreningerne forsøger at samles omkring 

byen og netværke på tværs for at få skabt relationer og netværk, som rækker udover den enkeltes 

forenings egne kernekompetencer, altså ‘bridging’. Dette kan idrætsforeningen blandt andre være et 

eksempel på, idet at denne forening er en paraplyorganisation, hvor de enkelte underafdelinger i høj 

grad kan udnytte hinandens ressourcer og kompetencer. Ses der på medlemstallene i de forskellige 

afdelinger, så fremgår det tydeligt at der er stor forskel på, hvor mange deltagere der er i de forskellige 

afdelinger. Her kan der med rette argumenteres for, at flere af de mindre underafdelinger formentlig 

vil have svært ved at overleve, uden de større underafdelinger at støtte sig op ad (Bilag 17, 6). Hertil 

kan der således også argumenteres for at en stærk tilstedeværelse af brobyggende social kapital vil 

bidrage til en fastholdelse af fællesskaber og gøre disse mindre flygtige, idet at brobyggende social 

kapital kan bidrage til at skabe en social samhørighed, samt hjælpe til en bedre forståelse af de andre 

foreninger for at arbejde hen mod et fælles bedste (Rosenmeier 2007, 30). 

Dermed kan der argumenteres for, at en stærk social kapital i Viby Sjællands foreninger kan være 

medvirkende til at modvirke den flygtighed, som Bauman ser i fællesskaberne i det moderne samfund. 

Ydermere ses det gennem vores analyse, at der er en stærk afgrænsende social kapital i foreningerne, 

idet at disse varetager deres medlemmers interesser og forsøger at fremme disse. Anderledes ser det 

dog ud, når vi ser på den brobyggende sociale kapital der er, eller mangel på samme foreningerne 
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imellem, idet at foreningerne ikke fuldt ud formår at koordinere deres aktiviteter, så disse ikke over-

lapper hinanden. Dette skaber problemer for foreningerne og dermed også byen, når disse ikke koor-

dinerer med hinanden og planlægger forskellige aktiviteter på samme dag, da byen ikke er stor nok 

til at kunne rumme dette. Denne problematik kommer Inga Skjærris Nielsen ind på, da hun påpeger 

at byen kunne nyde godt af en bykoordinator (Bilag 4, 14). Denne bykoordinator ville måske kunne 

være et forbindende led i at få etableret en horisontal linje mellem foreningerne, eksempelvis ved at 

få etableret en bykalender, så foreninger vil have bedre forudsætninger for at samarbejde og dermed 

opbygge social kapital i form af bridging. En stærkere brobyggende social kapital mellem Viby Sjæl-

lands foreninger vil formentlig forbedre deres egne og byens muligheder for at opretholde og udbygge 

foreningslivet. 

 

Delkonklusion 
For at opsummere, så kan fællesskaberne i Viby Sjælland analyseres ud fra Baumans tese, om at 

fællesskaber i høj grad eksisterer i flygtige relationer i et moderne samfund. I Viby Sjælland ses der 

eksempler på dette, ved at der opstår nye fællesskaber, hvor der i høj grad er fokus på relationerne 

medlemmerne imellem, frem for lokationen hvor det enkelte fællesskab udspiller sig. Dette ses for 

eksempel med etableringen af Villa Virkelyst og interaktionen mellem individer på sociale platforme, 

som eksempelvis gennem Facebook og medlemsgruppen ‘4130 Viby Sjælland’. Der ses dog stadig 

en tendens til at Baumans teori udfordres i et lokalsamfund som Viby Sjælland. Viby Idrætsforening 

er en markant aktør i byen, når det kommer til det etablerede foreningsliv, og denne forening er stadig 

forankret i den lokale lokation og tilhørsforholdet. Samtidig er foreningen også afhængig af en høj 

grad af kontinuitet fra dens frivillige medlemmer, i form af trænerkapaciteter og lederroller der skal 

udfyldes for at kunne drive de forskellige hold.   

Ydermere ses der blandt foreningerne i Viby Sjælland en tendens til at disse mangler afgrænsende 

social kapital, idet at foreningerne til tider ikke formår at samarbejde om et fælles bedste både for 

foreningerne selv og for byen som helhed. Derimod ses der en tendens til, at foreningerne er i besid-

delse af en stærk afgrænsende social kapital, idet at foreningerne indadtil hele tiden forsøger at styrke 

og udvikle det interne fællesskab, så disse kan forbedre deres egen levedygtighed. Denne stærke af-

grænsende social kapital kan ydermere udfordre Baumans tese omkring de flygtige og lokalt forankret 

fællesskaber, og at disse skulle være i opbrud, da dette ikke er den tendens vi gennem vores empiriske 

materiale, har fået indsigt i. 
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Dermed kan det konkluderes, at nogle af foreningerne i Viby Sjælland bærer træk af at være flygtige 

som Bauman argumenterer for. Omvendt kan det konkluderes at foreningslivet i Viby Sjælland er 

meget lokalt forankret, da mange af borgerne er en del af det lokale foreningsliv. 

 

Analysedel 4 - Foreningernes potentialer for netværksskabelse og by-
udvikling 
I analysedel fire søges besvaret arbejdsspørgsmål 4 Hvordan/hvorvidt er foreningernes aktiviteter 

med til at skabe netværk mellem Viby-borgerne, foreningerne og Roskilde Kommune? Heraf bliver 

der analyseret på, ud fra vores empiriske materiale, hhv. spørgeskemaundersøgelse og interviewun-

dersøgelse, om Viby Sjællands foreninger er i besiddelse af afgrænsende og brobyggende social ka-

pital. Ydermere vil begrebet social kapital blive udbygget med begrebet ‘linking’ for at undersøge 

netværkssamarbejdet mellem foreningerne i Viby Sjælland og Roskilde Kommune. 

 

Foreningernes samhørighedsskabelse  
I det følgende afsnit vil det blive belyst, om foreningerne i Viby Sjælland er med til at skabe et net-

værk og lokal tilknytning til byen for dens borgere. Det ønskes altså klarlagt, hvorvidt foreningerne 

er med til at skabe en stærkere tilknytning til byen for borgerne. I hver af de foreninger, vi har fore-

taget interviews med, fremgår det at disse på hver deres måde søger at skabe en samhørighed og 

fællesskabsfølelse for deres medlemmerne internt i foreningen. Hvorledes denne samhørighed og til-

knytning udmønter sig i en stærkere følelse til hele Viby Sjælland er interessant i forhold til vores 

problemstilling, da denne jo søger at afdække foreningernes betydning i skabelsen af en tilknytning 

til byen. Dette indadvendte perspektiv som foreningerne har mod deres medlemmer kan, som tidligere 

nævnt i afsnittet om “social kapital”, ses som et eksempel på den afgrænsende sociale kapital. Dette 

taler dermed for at foreningerne er med til at skabe sociale netværk mellem dem selv og de borgere 

som er medlem af den pågældende forening. Herigennem kan der så argumenteres for, at foreningerne 

altså har potentiale for at være med til at skabe en tilhørsfølelse og tilknytning til lokalsamfundet, 

men hvordan sker denne tilknytning egentlig i foreningerne i Viby Sjælland? 

For at vende tilbage til Svendsen og Sørensens model ”Differential Local Development” (DLD), bi-

drager denne model til den videre analyse af Viby Sjællands foreningers potentiale for netværksska-

belse og tilknytning til byen for dens borgere. Svendsen og Sørensens model forsøger, som tidligere 

beskrevet, at klarlægge hvordan et lokalsamfund udnytter dets lokale ressourcer, både i form af be-

gribelig og ubegribelig kapital (Svendsen og Sørensen 2007, 5). En af de oplistede ni faktorer som 

Svendsen og Sørensen nævner som værende af betydning i undersøgelsen af et lokalsamfunds 
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ressourcer er de organiseringsfærdigheder, som de lokale foreninger er i besiddelse af. Dette har vores 

spørgeskema forsøgt at skabe et billede af, ved at vi har spurgt vores respondenter om, hvorvidt de 

benytter sig af en eller flere foreninger i Viby Sjælland. Hertil svarer 60 % af respondenterne ja (Bilag 

7, 5). Denne indikation af, hvor mange foreningsaktive borgere der er i Viby Sjælland, kan argumen-

tere for, at der eksisterer nogle gode organiseringsfærdigheder i byen. Disse organiseringsfærdigheder 

er ifølge Svendsen og Sørensen med til at skabe social kapital, idet at de formelle og uformelle struk-

turer er det som får hverdagen ude i foreningerne til at fungere (Svendsen og Sørensen 2007, 4). 

Da Rita Thorsen fra KulturCosmos bliver spurgt ind til, hvordan sammenholdet er i foreningens for-

skellige grupper, og hvorvidt dette er meget gruppeopdelt svarer hun således: 

 

“Vi prøver på det, er der nogle ting, så hjælper man hinanden. Hvis nu der mangler en 

i cafeen eller noget, så kan man efterlyse en, altså det sådan lidt, grupperne har det sådan 

lidt med, at billedcosmos de maler billeder, det er mest det de gør og holder en kunst-

nerkoloni om sommeren, men ellers så mødes man jo på kryds og på tværs i de forskel-

lige sammenhænge vi har.”  

(Bilag 3, 3) 

 

Hos KulturCosmos fungerer den daglige organisering altså på den måde, at medlemmerne hjælper 

hinanden, også selvom det måske er udenfor ens primære aktivitetsområde. Citatet er med til at un-

derbygge forestillingen om, at der i Viby Sjællands foreninger eksisterer gode organinseringsfærdig-

heder, som gavner foreningernes levedygtighed, idet at medlemmerne og de frivillige hjælper hinan-

den, når der er brug for det. Denne hjælpsomhed som eksisterer i KulturCosmos’ strukturer, kan ses 

som et eksempel på hvordan gode organiseringsfærdigheder, ifølge Svendsen og Sørensen er med til 

at fremme et godt foreningsliv som går godt i spænd med hverdagslivet (Svendsen & Sørensen 2007, 

4). 

Organisationsstrukturen har hos spejderne, ifølge spejderleder Søren Mogensen, undergået en foran-

dring gennem de år han har været med, hvor strukturen og profilen er blevet fladere. Ligeledes peger 

Søren Mogensen på, at de frivillige og det frivillige arbejde trives bedst, når der vises tillid til hinan-

den, samtidig med at der gives plads til forskelligheder og at disse forskelligheder aktivt bruges som 

en styrke (Bilag 2, 5). Ydermere siger Søren Mogensen om foreningsstrukturen hos spejderne: 

 

“Jeg har også sådan lidt et billede af det med at have et rundt bord og ikke have nogen 

for bordenden. Så kan der så være brug for nogle gange at der er nogen som samler op 

og træffer en beslutning. Der kan jo være nogle svære situationer, hvor der er nogen 
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som har ansvaret og skal tage ansvar, hvor der er brug for det, men i det daglige der 

fungerer det rigtig godt at man melder sig fordi man har lyst til noget og ikke bliver bedt 

om det.”  

(Bilag 2, 18) 

 

Som citatet understreger, så er med den flade organisationsstruktur både fordele og ulemper for det 

frivillige arbejde hos spejderne, strukturen er dog ud fra Søren Mogensens udtalelser overvejende 

positiv. Den flade struktur og de frivilliges egen lyst til at melde sig ind kan argumentere for at der 

en brobyggende social kapital inden for spejdernes organisering, idet at der blandt andet bliver lagt 

vægt på de frivilliges forskelligheder som en styrke for foreningsarbejdet. Der kan dog være tale om 

en afgrænsende social kapital i og med at der er tale om et afgrænset segment som vælger at være 

spejder. Dette viser også, hvordan den afgrænsende sociale kapitals vertikale netværk er indadvendte, 

samt er medskaber af en fælles identitet inden for den afgrænsede gruppe. 

Ydermere påpeger Søren Mogensen, hvordan de i foreningen hele tiden afvejer de forskellige aktivi-

teter, som de bliver spurgt, om de vil deltage i. Denne afvejning gør de, fordi de ting som foreningen 

siger ja til skal være relevante for medlemmerne, og være noget som de kan se sig selv i (Bilag 2, 7). 

Eksemplet med spejderne viser godt, hvordan foreningerne indadtil skaber værdi for de frivillige og 

medlemmerne, gennem de formelle og uformelle strukturer der findes i foreningen. 

For Svendsen og Sørensen er de uformelle og formelle strukturer en indikator for, hvilken betydning 

foreningerne har for det sociale samspil indenfor foreningen, men har således også betydning for det 

netværk som skabes mellem foreningens medlemmer (Svendsen og Sørensen 2007, 1). Ud fra de to 

ovenstående eksempler med KulturCosmos og Viby Spejderne ses det, hvordan begge foreninger 

gennem deres formelle og uformelle strukturer skaber værdi for deres medlemmer og frivillige. Dette 

argumenterer for at foreningerne i Viby Sjælland har potentiale til at skabe en fællesskabsfølelse og 

tilknytning til foreningerne, for de borgere som er en aktiv del af foreningslivet i Viby Sjælland. 

76 % af respondenterne på vores spørgeskema svarer ‘helt enig’ eller ‘enig’ til spørgsmålet:  ‘melder 

jeg mig ind i en forening, bliver jeg taget godt imod af de andre i foreningen’ (Bilag 7, 16), denne 

svarprocent indikerer noget om, hvordan foreningerne i Viby Sjælland generelt bliver opfattet i lo-

kalsamfundet. Hvis vi ser nærmere på spørgeskemaet og kun ser på de besvarelser, der er foretaget 

for respondenter, der tidligere i spørgeskemaet har svaret ja til at benytte sig af en eller flere forenin-

ger i Viby Sjælland, så svarer 81 % ligeledes ja til: ‘melder jeg mig ind i en forening, bliver jeg taget 

godt imod af de andre i foreningen’ (Bilag 9, 3). Her må det formodes at respondenter har besvaret 

spørgeskemaet med deres tidligere erfaringer med at melde sig ind en forening i baghovedet. Dette 
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kan indikere at foreningerne i Viby Sjælland formår at tage godt imod deres medlemmer allerede ved 

indmeldelsen, og dermed kan det ses, at den brobyggende sociale kapital muligvis forstærkes. 

Hvorvidt denne fællesskabsfølelse så rækker ud over foreningerne, har gennem vores empiriske ma-

teriale ikke været muligt at klarlægge, da vi ikke direkte har spurgt ind til dette i vores spørgeskema. 

Gennem vores individuelle interviews har vi dog spurgt meget konkret ind til, hvorvidt det at være 

en del af foreningslivet i Viby Sjælland har givet informanten en stærkere tilknytning til byen. Hertil 

svarer alle tre informanter, at foreningslivet har givet dem en stærkere tilknytning til byen, enten ved 

at åbne op for mulighederne for at møde nye mennesker som tilflytter (Bilag 4, 12) eller ved at det 

meste af ens netværk er bygget op omkring foreningslivet (Bilag 3, 7-8, Bilag 2, 15). Vores individu-

elle interviews kan ikke i sig selv sige noget om de lokale foreningernes betydning for skabelsen af 

en stærkere tilknytning til Viby Sjælland. Dog er informanternes betragtninger medtaget her for at 

vise, at foreningslivet har potentiale til at være medskaber af en stærk tilknytning til byen i form af 

afgrænsende social kapital. Ligeledes er de ‘ildsjæle’, vi har været i kontakt med gennem vores in-

terviews, meget personligt involverede i foreningslivet og har dette tæt inde på livet, så grænserne 

mellem familieliv og foreningsliv er flydende. Denne flydende grænse mellem foreningslivet og fa-

milielivet, som også er berørt tidligere i analysen set med Baumans blik på flygtige fællesskaber, 

argumenterer for at der findes en stærk afgrænsende social kapital inde i foreningerne, idet at de 

frivillige i foreningslivet tillader grænserne at være flydende. Disse flydende grænser mellem fælles-

skaberne argumenterer således også for at foreningslivets er dybt indlejret i deltagernes hverdagsliv 

og derfor fungerer som en forlængelse af dette. 

At foreningerne får skabt en stærkt afgrænsende social kapital inden for deres egen forening, som 

formodentlig bidrager til en styrkelse af foreningslivet i Viby Sjælland, er således også interessant at 

se i forhold til, hvordan og om de lokale foreninger får skabt et bånd til hinanden, i form af brobyg-

gende social kapital. 

I følgende afsnit vil det blive belyst hvordan foreningerne i Viby Sjælland skaber netværk mellem 

hinanden, og om i hvor høj grad de nu gør det. Her er fokusset på Putnams forståelse af bridging, 

altså brobyggende kapital, og på en række af de ni faktorer som Svendsen og Sørensen (2007) be-

nævner som vigtige faktorer for at kortlægge tilstedeværelsen af begribelige og ubegribelige kapitaler 

i et lokalsamfund, der også belyser brobyggende kapital. Netværkssamarbejde, formelle og uformelle 

netværk, fordelingen af fælles goder og integration er alle, som del af de ni faktorer, anvendelige til 

at forstå hvilken betydning foreninger imellem har for det sociale sammenhold, men også netværk 

mellem borgerne i Viby Sjælland. 
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Netværkssamarbejde mellem foreningerne 
I spørgeskemaundersøgelsen blev der spurgt ind til Viby Sjælland borgeres relation til foreninger og 

disses samarbejde. Der var således 36 % enige, 8 % helt enige, 9 % uenige, mindre end 1 % helt 

uenige, og 47 % ved ikke om udsagnet ”Foreningerne i Viby Sjælland engagerer sig i andet end sin 

egen forening” (Bilag 7, 18). Ligeledes er 5 % helt enige, 25 % enige, 12 % uenige, 1 % helt uenige, 

og 56 % ved det ikke om udsagnet ”Der hersker et stærkt sammenhold mellem forskellige foreninger” 

(Ibid., 18). Samtidig svarer 61 % at de benytter sig af en eller flere foreninger i Viby Sjælland (Ibid., 

5). Det kan være svært at klargøre, hvorfor størstedelen af respondenterne svarer ”ved ikke” til begge 

spørgsmål, der omhandler samarbejdet foreningerne imellem, især taget i betragtning af Viby Sjæl-

land er en mindre stationsby, hvor nærhed og tætte relationer kan argumenteres for at betyde mere, 

men også fordi de muligvis benytter flere end én forening. Foreningernes samarbejde kan af Viby 

Sjælland borgerne siges at opleves på samme måde, som Putnam beskriver, den afgrænsende sociale 

kapital indenfor det vertikale netværk, som indadvendt, at borgerne i dette tilfælde ikke ser ud over 

hvad der ellers kunne være af muligheder i andre foreninger, men kun fokuserer på sammenholdet i 

deres egen. 

 

Formelle og uformelle netværk 

Overordnet set handler den brobyggende kapital om at skabe netværk udadtil, og heraf er det mere 

målbare begreb formelle og uformelle netværk med til at vise et lokalsamfunds ressourcer i en sådan 

sammenhæng. Til trods for at vores undersøgelse kun bygger på tre foreningers virke i Viby Sjælland, 

har det vist sig at disse kan give en hel del indikationer på, hvordan sammenholdet i byen kan skabes. 

Idrætsforeningen er ud fra Svendsen & Sørensen (2007) hvad der kan kaldes et formelt netværk, taget 

i betragtning af antallet af klubber, medlemmer, antallet af frivillige og arrangementer, der holdes, 

hvor der inviteres bredt på netværket af andre foreninger, og er samtidig åbent for deltagelse af alle 

Viby Sjællands borgere. Det samme kan siges om KulturCosmos, som både i kraft af at de er, som 

tidligere nævnt, en folkeoplysende forening, og at de heraf udlåner deres lokale til byens borgere og 

foreninger, og derfor kan siges at trække bredt på foreningsnetværket i byen. Vibyspejderne er på den 

anden side et mere uformelt netværk, ikke kun på grund af dens mindre størrelse i medlemmer og 

aktivitetsniveau, men også fordi den ikke er defineret som en folkeoplysende forening, og dermed 

ikke har det som erklæret mål at skabe større lokaldemokrati og samarbejde. Andre foreninger som 

vi ikke har undersøgt, er blandt andet Cityforeningen, som også spiller en væsentlig rolle for Viby 

Sjællands ansigt ud ad til i kommunen, og samler alle erhvervsdrivende under en fane, og dermed 

også repræsenterer et formelt netværk. Der findes derudover en hel række andre foreninger i Viby 
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Sjælland, men ingen kommer tæt på medlemstal, aktivitetsniveau og for det lokale sammenhold som 

de tre vi har undersøgt, både ud fra egen research, men også ud fra anbefalinger fra blandt andet 

kulturhuslederen Caroline Stokholm. 

 

Fordelingen af fælles goder og integration: 

Som nævnt i afsnittet ’Differentieret lokal udvikling’, handler fordelingen af fælles goder om inte-

gration af byens borgere og nye borgere. Det er en vigtig faktor, for at kunne forstå en bys sociale 

sammenhængskraft og ressourcer, da det spiller på at skabe brobyggende social kapital. Responden-

terne fra spørgeskemaet er bredt enige i at blive godt modtaget af de andre medlemmer, når de melder 

sig ind i en forening i Viby Sjælland. 25 % er helt enige, 51 % enige, under 1 % uenige og 24 % ved 

ikke (Bilag 7, 16). Dette indikerer at samlet set er byens foreninger i god stand til at skabe brobyg-

gende social kapital, idet at der inkluderes nye borgere i fællesskabet. Dog ser billedet anderledes ud 

når de tre interviewrespondenters svar tages i betragtning. Næstformand for Viby Idrætsforening, 

Inga Skjærris Nielsen, fremhæver betydningen af samarbejdet, men også manglen på fælles koordi-

nation. Formand for KulturCosmos, Rita Thorsen belyser samarbejdet som meget aktivt og også som 

en del af deres identitet, imens formand for Vibyspejderne Søren Mogensen mere fokuserer på spej-

dernes eget virke uafhængigt af andre foreninger. 

Inga Skjærris Nielsen, næstformand i Viby Idrætsforening nævner blandt andet en børnefestival, en 

henvendelse fra ungdomsskolen og en række andre aktiviteter, som alle kan ses som værende aktivi-

teter for integration, hvis ikke for nye borgere så som brobyggende kapital for foreningerne og byens 

borgere, og på den måde kan siges at være med til at fordele byens fælles goder, forstået som sociale 

ressourcer. 

 

”(…) de andre foreninger her i byen samarbejder vi også med, spejderne, musikforenin-

ger, Viby Cityforening, kulturhuset (red. KulturCosmos) (…) Blandt andet laver vi også 

børnefestival, det kom af, at Lions havde 25-års jubilæum for en del år siden, så havde 

de lavet en børnefestival hernede hvor der var omkring 750 børn dernede, hvor de så 

havde Sigurd Barrett hernede og det var et stort arrangement. Så gik der nogle år, så fik 

jeg en henvendelse fra ungdomsskolen om idrætsforeningen ville være med til at arran-

gere en festival igen og så sagde jeg det kunne vi godt prøve på, så vi mødtes og snak-

kede om tingene og fik stablet den første børnefestival på benene hernede, det var i 2012 

og det er jo børn der underholder børn, så skal der selvfølgelig være et trækplaster på. 

Så der havde vi Muddi og Salamidrengen fra Århus på, så havde vi Rosa fra Roulade-

gade og det var dem der var trækplaster og ellers er det børnene selv der spiller og 
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synger og er konferencier. Det gik fantastisk og så lagde vi det på hylden og sagde vi 

ville lave et igen om 2- 3 år, så vi lavede et igen i 2014 og det var squ med lige så stor 

succes, og så lavede vi en i 2017 igen med stor succes. Og vi fylder hallen dernede med 

børn, og der bliver lavet video på det. Der samler vi også 700 - 800 til sådan et arran-

gement der er fra 13:00 til 16:00. Og når vi gør det, der er både spejderne med inden 

over til at gøre nogle ting, musikforeningen er inde over og Ramsø Musikhus er med til 

at gøre nogle ting (…) vi også med i Cityforeningen og der er jeg næstformand, og det 

gør vi fordi, når byen er med til at støtte os, så er vi nødt til at støtte byen, du går op til 

købmanden heroppe og der skal man have en annonce, blandt andet har Bygma spon-

soreret et juletræ. Og når de gør det, så er vi også nødt til at hjælpe byen med de arran-

gementer der bliver holdt oppe. Der bliver blandt andet holdt en høstfest, og der er vi 

med til at arrangere det, og der laver vi et børneløb og i år var der 100 børn med til det 

(…)” 

            (Bilag 4, 7) 

  

Viby Idrætsforening kan altså ses som et formelt netværk, der er med til at skabe brobyggende social 

kapital mellem byens borgere og i samarbejde med byens foreninger til arrangementer som børnefe-

stival, høstfest og børneløb med flere hundrede deltagere. 

Formand for KulturCosmos, Rita Thorsen, belyser også vigtigheden ved samarbejdet mellem deres 

forening og andre i Viby Sjælland: 

  

”Vi har musikforeninger der kommer og låner huset og laver deres egne koncerter, ja-

men så har vi andre foreninger som kan låne huset hvis de skal holde et møde. Hvis de 

nu for eksempel Viby Cityforening skal holde et møde, kan de komme og låne huset. 

(…) Samarbejder med rigtig mange, vi har et samarbejde med biblioteket og vi har 

samarbejde med skolerne.” 

(Bilag 3, 3-4) 

  

I modsætning til Viby Idrætsforening, og KulturCosmos er bestyrelsesformand for VibySpejderne, 

Søren Mogensen af en anden overbevisning om betydningen af samarbejdet imellem foreningerne. 

Søren Mogensen mener, at for meget netværking kan gå hen og blive en rovdrift på de frivilliges 

ressourcer: 
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“Ja, man kan jo godt sige at vi møder op til byfester, eller sommerfesten/høstfesten, og 

så stiller vi op med en bod der og er en del af gadebilledet. Det er sådan lidt, gør vi det 

for byens skyld, eller gør vi det for vores egen skyld, for spejderne, eller er det lidt 

begge dele. Vi afvejer de ting vi bliver spurgt om, om vi har plads til det, om det giver 

mening, om det er relevant for spejderne, eller om vi kan se os selv i det. Der er for 

mange muligheder, og for mange tilbud om steder at være, hvor man kan møde op til 

noget, ud over det der ellers er på programmet. Vi har jo vores eget program for et helt 

år, som er godt dækket ind, så det er også noget med ikke at drive rovdrift på de frivil-

lige.” 

(Bilag 2, 6) 

 

Dette er et aspekt der er et væsentligt omdrejningspunkt i, ikke kun at kunne kortlægge formelle eller 

uformelle netværk, men også i at forstå at der kan skabes brobyggende kapital uden at en forening 

nødvendigvis skal opsøge samarbejdsaftaler eller have det som fastlagt mål i sine vedtægter. De kan 

i stedet veje hver situation og samtidig overveje hvorledes det kan være med til at svække de frivilli-

ges ressourcer ved, med Baumans ord, at have for mange hatte på. En af de situationer som Søren 

Mogensen nævner, hvor Vibyspejderne kan siges at være med til at skabe noget brobyggende kapital, 

er blandt andet de gange, hvor de har mulighed for at hverve nye medlemmer fra nogle af KulturCos-

mos’ aktiviteter. 

 

”(....) KulturCosmos og Caroline, som I havde talt med, de har jo 

noget natur med noget udemad, bål mad, tilbud til børnefamilier, og det ligger lidt op 

ad noget af det vi laver. Det har sådan været lidt fordi, den alder som hedder tre år til 0. 

klasse, det her familiespejder, har været en lidt stille periode, og der overlapper vi lidt 

hinanden. Jeg synes ikke at vi skal forsøge at få medlemmer nede fra Caroline, men jeg 

vil rigtige gerne forsøge at få nogle der ikke går til noget. Det er ikke for at jeg skal få 

flere, men jeg vil bare gerne tilbyde det, gøre opmærksom på vi er der, at give andre 

den oplevelse som det er at være med hernede.” 

                   (Bilag 2, 7) 

 

Der er således stor forskel på hvorledes betydningen af netværkssamarbejdet mellem foreninger for-

stås af de forskellige foreninger uden at disse nødvendigvis udelukker, at der kan skabes brobyggende 

netværk i lokalsamfundet. Som tidligere nævnt i ’Analysedel 1 – Foreningernes identitet, struktur og 

værdier’, så har arrangementet Natsjov, som blev afholdt af Viby Idrætsforening, også fungeret som 
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et meget samlende arrangement for byens borgere og et eksempel på netværkssamarbejde og en for-

deling af de fælles goder. 

Udover at kunne arrangere og afholde arrangementer, der samler og forbinder foreninger og indbyg-

gere, belyste interviewrespondenterne også en række udfordringer ved at netværkssamarbejde. På den 

ene side kan det være svært at opretholde eller fremme netværkssamarbejde imellem foreningerne 

uden en form for koordinator og på den anden side er der det menneskelige ressourceaspekt, at som 

frivillig i flere foreninger, kræver det meget dedikation og pligtopfyldende arbejde, hvilke kan 

skræmme mange. Næstformand af bestyrelsen i Viby Idrætsforening Inga Skjærris Nielsen mener, at 

en form for bykoordinator ville skabe bedre struktur og organisering i byen. 

 

”Men hvordan man kan gøre det sådan, at man kan koordinere tingene, det ved jeg ikke. 

Vi har jo prøvet, men det er også noget af det negative, for hvis man gerne vil prøve at 

lave en kalender, hvornår de forskellige ting er, så skal vi have nogen til at styre den 

kalender og hvem kan gøre det. En bykoordinator som ved cityforeningen, som man har 

set i Skælskør, hvor vi har været på en byrundtur med cityforeningen og Cowi, hvor vi 

var i Ringe, der har de en bykoordinator, som byen, altså kommunen finansierer og det 

er jo en der lige som får tingene i scene og sætter det i skema, og det har vi ikke herude. 

Det kunne vi godt bruge, det ønsker vi os at få en bykoordinator til de ting, og samtidig 

være med til at gøre nogle andre ting for byen, med at søge nogle penge og sætte nogle 

ting i gang, i stedet for, enten er det Idrætsforeningen der gør det, eller musikforeningen 

eller kulturhuset.” 

(Bilag 4, 12) 

 

I Skælskør har de således en handelsforening, Skælskør Erhvervsforening (Beretning om Skælskør 

Erhvervsforening (skef.dk – Beretning 2018), som ligner Viby Cityforening i forhold til mål og akti-

viteter, men fungerer mere som samlende og koordinerende organ for byens øvrige foreninger og 

ligeledes har Ringe i Faaborg-Midtfyn Kommune Handelsstandsforeningen en lignende funktion (rin-

gehandelsstandsforening.dk – om foreningen). Disse to repræsenterer altså en bedre mulighed for at 

fremme netværkssamarbejde, og dermed fordelingen af de fælles goder.  

At fordele de fælles goder som at lave mere netværking er ifølge bestyrelsesformand for Vibyspej-

derne, Søren Mogensen i højere grad end Inga Skjærris Nielsen fra Viby Idrætsforening og Rita Thor-

sen fra KulturCosmos, forbundet med en udfordring, hvilket måske siger mere om at graden af net-

værkssamarbejde handler om, hvorledes foreningerne har dette som erklæret mål i sig selv. 
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”Vi kunne godt netværke noget mere. Jeg kunne være lidt usikker på sådan, hvis man 

skulle være kynisk at sige, hvad formålet skulle være med det. Vi repræsenterer jo nogle 

forskellige, og jeg synes egentligt at vi kører et meget godt parallel løb. Jeg tror egentlig 

at det ville blive taget godt imod hvis vi netværkede noget mere, men det er igen så går 

der en hverdagsaften, noget tid fra noget andet. Jeg synes egentligt at når I spørger til at 

det ville være oplagt at gøre det noget mere, og det bliver ofte for eksempel op til høst-

festen så er der nogle styregrupper, der er nogen der skal stå for noget og gøre noget. 

Det bliver tit forbundet med en pligt, nogle bundne opgaver der skal løses, og det kan 

virke lidt skræmmende for nogle.” 

(Bilag 2, 14) 

 

Ud fra respondenternes svar er det svært at placere hvorledes foreningernes netværkssamarbejde er 

eksisterende. Udtalelser fra foreningsledere, der repræsenterer formelle og uformelle netværk, viser 

derimod både fordele og ulemper ved nuværende måde der samarbejdes på. Her nævnes ofte arran-

gementer, som favner bredt, både foreningerne imellem og borgerne, men også et manglende lokalråd 

til at koordinere mellem foreningerne og at et for bredt samarbejde kan tære for meget på de frivilliges 

ressourcer. 

 

Netværksskabelse mellem Viby Sjællands foreninger og Roskilde Kommune 
I det følgende afsnit, vil netværksskabelsen mellem foreningerne i Viby Sjælland og Roskilde Kom-

mune blive analyseret, på den baggrund af at kommunen i deres arbejde ønsker en borgerinddragelse 

i byudviklingen, men ligeledes ønsker foreningerne at sætte deres præg på Viby Sjællands identitet. 

Her vil vi se på begrebet ‘linking’, som er en videre udbygning på Putnams sociale kapital, som 

traditionelt set inkluderer bridging og bonding, hvilket der er analyseret på i tidligere afsnit. Denne 

del af analysedel 4 vil tage udgangspunkt i interviewene, hvor vi spørger til foreningernes deltagelse 

i forhold til Roskilde Kommunes udvikling i byen. Dertil vil der ligeledes blive anvendt nogle enkelte 

tematikker fra spørgeskemaundersøgelsen, for at finde ud af, hvordan tilliden til det offentlige er, og 

hvordan respondenterne ser synligheden af foreningernes engagement udadtil. 

Vi lever i et hierarkisk samfund, hvor der er en afstand mellem det offentlige og borgerne, hvor det 

med linkingbegrebet handler om at skabe en dialog, hvor borgerne skal vise, at de kan være i dialog 

med magten, og at det offentlige tilmed skal tale borgernes sprog. 

Når der tales om begrebet linking, så handler det om at det offentlige, som i større grad ses som en 

magtposition, skal skabe en tillid til borgerne og lokalsamfundet. Det handler om at myndighederne 
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skal have tillid til, at det borgerne gør, er det rigtige (Agger et al. 2016, 327). I dette tilfælde handler 

det om at, Roskilde Kommune skal have tillid til foreningerne i Viby Sjælland, og at de gør en indsats 

i forhold til byens udvikling. Foreningerne og de personer der er en del af foreningslivet, har den 

fordel, at de er tæt på byens borgere, de ved hvad der sker, og har måske en større fornemmelse af, 

hvad byens borgere efterspørger i lokalsamfundet. Inga Skjærris Nielsen fra Viby Idrætsforening på-

peger ligeledes, at det for foreningerne i særdeleshed handler om at blive hørt, fordi de mener, at 

deres forening gør noget godt for lokalsamfundet, og at dette kan bidrage til byudviklingen (Bilag 4, 

12). Hvad der udledes fra interviewene, er at der i høj grad er et stort fokus på foreningen og at skabe 

opmærksomhed omkring denne, når der skal tales om udviklingen i byen, og ikke den egentlige by-

udvikling og udvidelse, som Viby Sjælland står over for. 

I opstartsmødet med Stinne Bjerg fra Roskilde Kommune påpeger hun, at byen ikke har en samlet 

stemme, om hvad det er borgerne ønsker (Bilag 9, 9). Dette kan der ligeledes stilles spørgsmålstegn 

ved. Hvorfor skal en samlet gruppe komme med input til byens udvikling, hvorfor kan det ikke være 

repræsentanter flere forskellige steder fra? Kan der måske tales om, at der er en større mangfoldighed 

og et større indblik i byens borgere og deres behov, ved at det er forskellige foreninger, der deltager 

ved kommunens møder. Dette er tilfældet i Viby Sjælland, ved at der er flere forskellige enheder der 

deltager i de offentlige tiltag, for at få det bedste ud af det fra de forskellige foreningers potentialer 

og egenskaber for fremtidens Viby Sjælland. Om det er de pågældende foreningers bestyrelsesmed-

lemmers tidligere politiske interesse der gør det, hvor det både er Rita Thorsen fra KulturCosmos og 

Inga Skjærris Nielsen der har haft en politisk karriere, er svært at svare på. Eller om det blot er på 

baggrund af foreningens interesse for lokalsamfundet, såvel som foreningsmedlemmernes egne pri-

vate interesser. Vi kan blot konstatere ud fra de forskellige interviews, at der er en interesse for at 

deltage i borgermøder, og på den måde have en indflydelse på byudviklingen i Viby Sjælland, på den 

baggrund, at foreninger kan noget mere, end blot være rent medlemsorienterede. 

 Lige såvel som det handler om, at den offentlige myndighed skal have tillid til, at det som lokalsam-

fundet gør, er det rigtige for byen. Så er det samtidig også vigtigt, at lokalsamfundet har tillid til det 

offentlige, for kun på den måde, kan der komme et samarbejde omkring udviklingen. Hvis der ses ud 

fra spørgeskemaundersøgelsen, fokuseres der på borgernes syn på, hvordan foreningerne blandt andet 

styrker lokalsamfundet, og om det har nogen indflydelse på byudviklingen.  

Hvorvidt borgerne mener at foreninger styrker kulturen i lokalsamfundet, så ligger størstedelen af 

svaret på en kategori 5, hvor af at ét er det vigtigste og ni er det mindst vigtige. Ud fra respondenternes 

besvarelse af spørgeskemaet, ses der en mindre vigtighed for at en stærkere politisk stemme har ind-

flydelse på byudviklingen. Her er der en større diversitet i svarene, for størstedelen af stemmerne 

både ligger på en kategori 6, men også som det mindst vigtige i en kategori 9 (Bilag 7, 12). Dette ses 
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umiddelbart ikke som om, at der en manglende tillid til offentlige institutioner, idet størstedelen af 

respondenterne har stor tillid til både domstole og politi, ligeledes har størstedelen tillid til embeds-

mænd, regeringen og kommunen (Ibid., 13).   

Ud fra den knap så store interesse fra borgernes side af, så gør foreningerne trods alt en indsats for at 

få en politisk stemme, for at kunne være med til at udvikle byen. Dog er det mere på bekostning af 

de enkelte foreningers engagement for at deres egne foreninger fortsat skal have succes og være en 

del af forening. Derudover er det ligeledes vigtigt for blandt andet KulturCosmos at have et direkte 

samarbejde med kommunen, da det er Roskilde Kommune, der investerer i og bygger et nyt kulturhus. 

Hvor det er de forskellige foreninger og kommunen, der skal komme frem med en fælles løsning for, 

hvordan dette kan fungere bedst i praksis og i forhold til resten af byen. Her påpeger Rita Thorsen fra 

KulturCosmos, hvordan hun håber på, at der ligeledes kan skabes liv ude af huset, i de centrale om-

givelser, da hun mener, at en direkte synlighed af foreningerne kan skabe mere byliv (Bilag 3, 4). 

Samarbejdet her går altså på, at det er den enkelte forening der skal styrkes ved at få nogle udvik-

lingsmuligheder på baggrund af tiltag fra Roskilde Kommune. 

Der sker de følgende år, en markant byudvikling af Viby Sjælland, og som spørgeskemaet ligeledes 

indikerer så er respondenterne enige i, at Roskilde Kommunes planer for Viby Sjælland i høj grad 

gavner de eksisterende borgere. Et af de fokuspunkter som Roskilde Kommune har i deres udvik-

lingsplaner indeholder et fokus på de lokale foreninger. På baggrund af dette kan der ses en vigtighed 

i at foreningerne ligeledes også sætter sit præg på byen, når Roskilde Kommune går ind og tager 

beslutninger. Ligeledes kan foreningerne ses som et talerør, nu når, som det fremgår i spørgeskema-

undersøgelsen, at de færreste af respondenterne ikke tager kontakt til lokalpolitikere, og på den måde, 

lader sin stemme høre i forhold til udviklingen. Ligesom størstedelen af respondenterne heller ikke 

har taget kontakt til en indflydelsesrig person, som dermed ville kunne videregive eventuelle forslag 

til det offentlige (Bilag 7, 17). 

Men hvordan er det så lige præcis, at denne tillid bliver skabt og hvad skal tilliden indeholde? Region 

SydDanmark har i et notat omkring social kapital beskrevet at der er to former for tillid; interpersonel 

tillid og institutionel tillid, hvilket er det sidste begreb, der træder i kraft i forbindelse med linking-

begrebet. Den institutionelle tillid baseres på at der handles (regionsyddanmark.dk, 2). Det vil sige, 

at skal Roskilde Kommune vise at de har tillid til foreningernes arbejde og udviklingspotentiale, så 

er de nødt til at handle, kommunen skal anerkende, at foreningerne kan noget i forhold til byens 

udvikling. I denne forbindelse kan det være sværere at gå opad i hierarkiet, da det i sidste ende er 

Roskilde Kommune, der tager beslutningerne i den endelige byudvikling. Her er det essentielt at for-

eningerne deltager aktivt ved blandt andet borgermøder, da dette er med til at gøre dem synlige for 

kommunen, hvilket de ifølge interviewdeltagerne også gør. 



Roskilde Universitet  E2018 Plan, by og proces - K1 

 104 

Som tidligere beskrevet i afsnittet ‘Kort introduktion’ i analysedel 2, fremgår det af spørgeskemaun-

dersøgelsen, ud fra spørgsmålet, ‘om foreningerne i Viby Sjælland engagerer sig i andet end sin egen 

forening’, hvortil en lille andel erklærer at de er enige i dette tilsagn, men hvor størstedelen ikke ved 

det (Bilag 7, 16). Dette kan både være i forhold til samarbejdet mellem foreningerne, men det kan 

lige så vel være i forhold til kommunen. Fælles for det er dog, at foreningerne ikke gør sig synlige 

omkring disse netværkssamarbejder, hvortil der måske for borgernes synsvinkel ville være en større 

interesse for at inkludere sig i byudviklingen, hvis de ved, at der er nogen der kan skabe en indflydelse 

hos det offentlige. Ud fra spørgeskemaundersøgelsen kan der ses, at respondenterne i stor grad er 

enige i, at Roskilde Kommunes planer gavner de eksisterende borgere (Ibid.). Så det handler i lige så 

stor grad om, at borgerne får øjnene op for, at det de ønsker ikke blot kommer fordi Roskilde Kom-

mune gætter rigtigt på borgernes ønsker, men at foreningernes aktive deltagelse ved diverse netværks-

møder med Roskilde Kommune, påvirker den offentlige beslutningstagen, således det passer til Viby 

Sjællands identitet og ønsker. Det er nemlig noget af det foreningerne kan, ved at de får en indsigt i 

borgernes hverdagsliv, ud fra dem, der anvender sig af de forskellige foreningsaktiviteter.  

Når foreningslivet skal ses som en drivkraft i byudviklingen i Viby Sjælland, så handler det om, at 

der foregår en linking mellem, i dette tilfælde, foreningerne og Roskilde Kommune. Det handler om, 

at der blandt disse organisationer skabes en tillid og at de netværker med hinanden, for på den måde 

at styrke udviklingen.  

Parametre såsom tillid og netværk er nogle af de vigtige elementer at arbejde med, i et befolknings-

tilvækstsområde som Viby Sjælland. I en by som Viby Sjælland, som på nuværende består af omtrent 

5000 mennesker, så er der tale om en mindre by. En mindre by hvormed bylivet er begrænset, hvor 

mennesker i byrummet ikke er en selvfølge, og hvor udefrakommende skal søge efter bylivet og 

tilmed finde det inde ved for eksempel foreningerne, som emmede af liv, hvilket vi også observerede 

på vores feltture. Når vi som udefrakommende observatører trådte ind i foreningerne, var der da heller 

ikke tvivl om, at der eksisterede et fællesskab, og at folk kendte hinanden på kryds og tværs, ligesom 

foreningerne også kender hinanden på kryds og tværs. Der er altså en form for tillid blandt borgerne, 

hvilket er et særligt kendetegn for et mindre bysamfund som Viby Sjælland, som har en stærk identitet 

i forhold til foreningslivet. Når der tales om planlægning og udvikling er det altså nemmere at træffe 

beslutninger, hvis der er sociale netværk. At der er nogle der arrangerer sig i byen, her er forenings-

livet også en ramme for at skabe en mulighed for en form for hverdagsdeltagelse. Roskilde Kommu-

nes udviklingsplaner, jævnfør afsnittet ’Planer for styrkelse af foreningsliv og fællesskab’, bør derfor 

ikke kun baseres på at skabe noget nyt i Viby Sjælland, da det vil komme til at virke fremmedartet 

for byens borgere. Derimod handler det om at udnytte de kvaliteter og kompetencer som byen allerede 

besidder, at videreudvikle dem og styrke foreningernes funktioner i samfundet endnu mere. Det kan 
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der tales om, at både Roskilde Kommune og Staten gør, i form at diverse støtter til foreningernes 

daglige drift, jævnfør afsnittet ’Analysedel 1 – Foreningernes identitet, struktur og værdier’, men også 

i den form, at der blandt andet bliver givet kommunalt støtte til at lave et nyt kulturhus i byen. Et 

kulturhus der oprindeligt startede som et lokalt borgerinitiativ, men som nu har fået bevilget en kul-

turhusleder betalt af kommunen, og tilmed også investerer i et nyt kulturhus i byen. Her er der altså 

tale om en vellykket linking, hvor der er skabt et netværk mellem KulturCosmos’ bestyrelse og Ros-

kilde Kommune, hvor Roskilde Kommune går ind og danner nogle rammer for et sted, som skal 

drives på baggrund af frivillige kræfter (Bilag 3, 10). Dette netværk er skabt idet Roskilde Kommune 

har tillid til, at det KulturCosmos gør for byen, er det rigtige initiativ, ligesom KulturCosmos også 

har en tillid til, at kommunen lytter til deres ønsker, da deres ønsker kommer fra hvad borgerne indi-

kerer er vigtigt, hvad det er der mangler i byen. 

 

Hvordan bidrager borgerne og de organiserede foreninger til byudviklingen i Viby Sjæl-

land? 
I dette afsnit forsøges det forklaret, hvorledes at de frivillige organer, i samarbejde med borgernes 

engagement, kan være medvirkende til at præge udviklingen i Viby Sjælland. Der er flere forskellige 

niveauer af borgerinddragelse, når det kommer til byudviklingen. Der er alt fra obligatoriske offent-

lige høringer i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner, til inddragende projektarbejde hvor igen-

nem borgernes input bliver taget med i udviklingsfasen hos de planlæggende organer. 

I Roskilde Kommune opereres der med et koncept der bliver kaldt for ’ZebraByer’. Dette koncept 

dækker over, at der i mindre lokalsamfund i kommunen, er et øget fokus på, at de stærke og etablerede 

fællesskaber der eksisterer i lokalområderne, i høj grad skal inddrages i planlægningsprocesserne for 

de givne områder (Roskilde Kommune u.å., 2). Ved at implementere et koncept som ZebraByer, så 

er Roskilde Kommune med til at styrke de fællesskaber, der eksisterer i Viby Sjælland, eftersom at 

de i denne proces anvender en empowermenttilgang til planlægningen og udviklingen af byen. Denne 

form for direkte empowermenttilgang er også medvirkende til, at der bliver skabt en større tillid om-

kring foreningerne, eftersom at der gennem kommunens magtuddelegering bliver kreeret en form for 

autoritet omkring de givne foreninger, grundet deres inddragelse i de officielle planlægningsproces-

ser. 

Det kan virke paradoksalt, at der på trods af en empowermenttilgang til planlægningen i Viby Sjæl-

land, ikke bliver rettet henvisning til ZebraBy-projektet fra de respondenter, der har deltaget i den 

udarbejdede spørgeskemaundersøgelse (Bilag 7). Det på trods, så danner ZebraBy-projektet grundlag 

for en stor del af den kommunalt planlagte udvikling i Viby Sjælland. Det kan eksempelvis nævnes, 
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at arbejdet der er udført gennem ZebraBy-samarbejdet blandt andet har været med til at danne grund-

lag for planlægningen, som tidligere nævnt i afsnittet ‘Planer for styrkelse af foreningsliv og fælles-

skab’ er bebyggelsen af Skousbo-området, planerne om fornyelsen af bymidten, samt initiativet til 

opførelsen af et nyt fælles kulturhus gennem KulturCosmos (Roskilde Kommune 2017). Ved at ind-

drage de etablerede fællesskaber der eksisterer i Viby Sjælland, så kan det argumenteres at Roskilde 

Kommune er med til at skabe et stærkere tilhørsforhold by og borgere imellem i Viby Sjælland, ef-

tersom at udviklingen i byen dannes på grundlag af borgernes egne input og ønsker til byens fremtid. 

Dette kan samtidig være med til at styrke identiteten, der hersker i Viby Sjælland, og på den måde 

skabe en branding for omverdenen, som kan være medvirkende til at positionere Viby Sjælland po-

sitivt i forhold til andre byer, der søger at udvikle og etablere sig på de samme parametre som Viby 

Sjælland. 

Samtidigt med at Roskilde Kommunes påskønnelse af foreningslivet er medvirkende til at skabe et 

stærkere tilhørsforhold mellem borgerne og Viby Sjælland, så er det også medvirkende til at give 

byen mere eller mindre officielle kanaler, hvorigennem borgernes stemme kan blive kanaliseret gen-

nem til kommunen. Det ses eksempelvis ved KulturCosmos, hvor Rita Thorsen påpeger at der altid 

er delegerede fra KulturCosmos med til borgermøder i Roskilde Kommune, når der er emner der 

berører kulturlivet i Viby Sjælland (Bilag 3, 10). At der bliver skabt en stemme for Viby Sjælland, 

når det kommer til de politiske processer, er af stor betydning for at udviklingen i byen sker i en 

repræsentativ kontekst i forhold til borgerne. Flere foreninger eksisterer uden intentioner om at kreere 

eller skabe noget rundt om dem, men udelukkende med fokus på de interne kvaliteter, og hvorledes 

gruppens egne interesser kan plejes. Derfor er det vigtigt, at Roskilde Kommune inddrager de aktører, 

der har et formål og en agenda, der kan tilgodese den fælles udvikling og er i flertallets interesse. Det 

er ligeledes vigtigt, at foreningernes agendaer fremstår klart, for på den måde at kunne supplere hin-

anden bedst muligt og danne et solidt og brugbart fundament for udviklingen i Viby Sjælland. Op-

mærksomheden fra kommunen går ligeledes i tråd med, hvad der tidligere i teoriafsnittet er blevet 

beskrevet omhandlende brobyggende- og afgrænsende social kapital. Mange af foreningerne, hvis 

fokus primært er på egne og interne interesser, besidder en afgrænsende social kapital, hvilket i sagens 

natur er medvirkende til at disse foreninger først og fremmest varetager egne interesser. Derfor er det 

vigtigt at fokusere på de foreninger der eksisterer med en brobyggende social kapital som agenda, der 

kan være medvirkende til at gavne byens fælles interesser. Den brobyggende sociale kapital er med-

virkende til, at der skabes en sammenhængskraft i byen, der igen er medvirkende til at Viby Sjælland 

er i stand til at skabe en identitet, hvorpå fremtiden for byen kan bygges. Samtidigt kan det også 

argumenteres, at den afgrænsende sociale kapital er medvirkende til at styrke identiteten indadtil i 

byen, eftersom at der internt i fællesskaberne i højere grad bliver fokuseret på at skabe et produkt, der 
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i høj grad tilgodeser egne interesser, og derfor er medvirkende til at styrke de værdier der bliver 

fremavlet i Viby Sjælland. 

Viby Sjællands stemme i forhold til Roskilde Kommune kan argumenteres at være blevet mindre 

efter kommunesammenlægningerne i 2007, eftersom at Viby Sjælland gik fra at være en hovedby i 

Ramsø Kommune, til at være en satellitby i Roskilde Kommune, hvor det klare centrum er Roskilde 

by. Derfor er det i endnu højere grad vigtigt, at den stemme der kommer frem fra Viby Sjælland er 

repræsentativ, og dækker byens behov som helhed. Her er ZebraBy-projektet også medvirkende til at 

den diskurs, der bliver skabt, både hos kommunen og internt i Viby Sjælland, er et retvisende pejle-

mærke, for den stemning der reelt eksisterer i byen. Det kunne frygtes, at hvis det ikke var for denne 

form for buttom-up inddragelse, at der ville være potentiale for en udvikling af byen, der ikke reflek-

terer de reelle behov, men i højere grad ville efterkomme de stemmer, der var i stand til at råbe højest. 

Dette fremgår eksempelvis af nogle af de indledende undersøgelser, der blev udført i forbindelse med 

udarbejdelsen af dette projekt, hvor en af de problemstillinger der var meget fokus på i de tilgængelige 

nyhedskanaler, var manglen på en svømmehal i Viby Sjælland (tv2lorry.dk – Ny svømmehal i Ros-

kilde – borgere føler sig overhørt). Efter at have påbegyndt det mere dybdegående arbejde med udar-

bejdelse af empiri til projektet, så fremgik det dog at overvejelserne omkring en potentiel svømmehal 

i Viby Sjælland blev tilsidesat, for at kunne fokusere på en større helhed, der binder kommunen sam-

men, og tilgodeser Viby Sjælland på parametre der i højere grad tilgodeser lokalmiljøet (Bilag 9, 8). 

Vigtigheden af koblingen mellem de frivillige miljøer og de beslutningstagende instanser bliver også 

understreget af Center for Frivilligt Socialt Samarbejde, der udarbejder en rapport om frivilligheden 

i Danmark, og dennes betydning på det sociale område, hvert andet år. I den sidste rapport fremgik 

det, at der er en stigende tendens til at flere individer søger deltagelse i frivillige organisationers 

aktiviteter (Bilag 11, 51). Dette er medvirkende til at de frivillige organisationer og foreninger i højere 

grad tilegner sig en kapital, med hvilken de kan få indflydelse på politiske processer, der har betyd-

ning for udviklingen af det nærområde hvor i de befinder sig. 

 

Delkonklusion 
Foreningerne i Viby Sjælland har potentiale til at skabe en større tilknytning til byen gennem de 

fællesskaber som foreningerne danner rammer og vilkår for. Foreningerne får blandt andet skabt et 

tilhørsforhold til deres medlemmer og frivillige ved at have nogle vel organiserede strukturer som gør 

det nemt at være medlem og frivillig, samt at dette fællesskab sker i forlængelse af hverdagslivet. 

Den afgrænsende sociale kapital sker ydermere i foreningerne ved, at der gives plads til forskellighe-

der og at disse bruges som en styrke i det videre arbejder. Ligeledes ses foreningernes rolle i en 
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stærkere tilknytning til byen ved, at disse giver adgang til både fællesskaber og borgere. Dette ses 

blandt andet ved at de interviewede foreningsledere påpeger, hvordan foreningslivet har haft betyd-

ning i deres tilknytning til byen, samt at dette har været betydningsbærende for deres netværksdan-

nelse i byen. Omvendt har foreningslivets også sine begrænsninger ved at foreningerne skal passe på 

ikke at drive rov på deres frivillige ved at invitere til deltagelse til alle de aktiviteter som finder sted 

på tværs af foreningerne, samt at der mangler en koordinerende råd til at samle foreningernes aktivi-

teter på tværs.  

Der bliver forsøgt på at lave en dialogbaseret udvikling mellem foreningslivet i Viby Sjælland og 

Roskilde Kommune, ud fra begrebet Linking. Her kan Roskilde Kommune med fordel have tillid til 

foreningerne og bruge disse som et led i byudviklingen, idet foreningerne har et større kendskab til 

byen samt borgerne. På baggrund af dette kan der sikres en byudvikling, som besidder de kvaliteter 

og kompetencer byen har og videreudvikle på dem, da Viby Sjælland allerede har en stærk identitet 

i forhold til foreningslivet. Dette bliver konkret gennemført gennem eksempelvis projektet med Ze-

braByer, hvor kommunen anvender en buttom-up tilgang til planlægningsfasen, hvor en stor del af 

initiativprocessen foregår på borgernes og brugernes præmisser, for på den måde at kunne tilgodese 

de umiddelbare behov, der ellers kunne blive overset i en mere overordnet politisk beslutningspro-

ces.   

 

Konklusion 
I dette projekt bliver problemformuleringen: Hvilken betydning har det lokale foreningsliv for at 

skabe tilknytning til lokalsamfundet i Viby Sjælland? forsøgt besvaret. Dette bliver gjort ved at ind-

drage teori og metoder, der fokuserer på hvorledes individer indgår i fællesskaber, og hvorledes fæl-

lesskaber er medvirkende til at præge og skabe det moderne samfund. 

Ved at studere vedtægterne for de to undersøgte foreninger i Viby Sjælland; KulturCosmos og Viby 

Idrætsforening, plus DDS spejdergruppen Vibyspejderne, samt Aftalen om udlodningsmidler fra 

2017 og Folkeoplysningsloven, ses det hvilken betydning muligheden, eller fraværet af samme, for 

at søge offentlige midler, har for at være med til at skabe foreningers identiteter og organisering. 

Folkeoplysningsloven kræver blandt andet at foreninger skal leve op til idealer og krav, såsom demo-

krati, grundlæggende friheds- og menneskerettigheder samt fællesskab for at få støtte. Støtten har 

indflydelse på hvordan foreninger synliggøres i lokalsamfundet. Det kan ses at de undersøgte for-

eninger alle arbejder ud fra konsensusorienterede værdier, hvor lokalsamfundet danner baggrund for 

en social mødeplads, afhængigt af om det er en medlemsorienteret eller samfundsorienteret forening. 
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Ud over foreningernes identitet og organisering, blev borgernes deltagelse i foreningslivet undersøgt 

gennem en spørgeskemaundersøgelse. Hertil kan det endvidere konkluderes, at der blandt det ældste 

segment af borgerne i Viby Sjælland er en relativ stor tilknytning til foreningslivet. Dette kan først 

og fremmest begrundes med, at segmentet ikke længere er på arbejdsmarkedet, hvorfor disse således 

skaber et stærkt fundament for det generelle foreningsliv og de tilbud som gives på tværs af aldre. 

Hertil ses det ofte, at de ældste træder til og sikrer et fundament, ikke blot for foreninger med hoved-

sageligt ældre, men eksempelvis også hos Viby Idrætsforening, hvor især børn nyder godt af deres 

tilstedeværelse som ‘afviklere’ af arrangementer, når mellemsegmentet ikke har tiden. Mellemseg-

mentet som præges af tidspres, hvor job er en faktor for, hvorfor disse generelt ikke selv tager del i 

foreningslivet. Hvis der dog ses på deres økonomiske baggrunde, kan det konstateres, at dem med 

højest indkomst engagerer sig mest, hvilket synes at have at gøre med deres børns medlemskab i 

foreningslivet. 

Yderligere konkluderes det, at fællesskaberne i Viby Sjælland bærer træk af det Zygmunt Bauman 

karakteriserer som flydende modernitet, hvor fællesskaberne afspejler individernes umiddelbare be-

hov. Disse karakteristika ses blandt andet gennem etableringen af fællesskaberne i KulturCosmos og 

Villa Virkelyst, hvor de deltagende medlemmer i høj grad har mulighed for at deltage i kortere inter-

valler og få tilfredsstillet deres umiddelbare behov. På den anden side ses der stadig eksempler på, 

hvorledes konservative foreningsformer trives i form af eksempelvis Viby Idrætsforening, som i sær-

deleshed er afhængig af kontinuerlig deltagelse for at kunne opretholde foreningens værdisæt og nor-

mer. 

Derudover kan det konkluderes at foreningerne i Viby Sjælland har kompetencer til at skabe udvik-

ling i lokalsamfundet både blandt borgerne, men også på en reel byudvikling. Dette er tilfældet idet 

at foreningerne er tæt på borgerne og kender til deres behov og ønsker, hvilket gør foreningerne i 

stand til at fungere som talerør til kommunen. Ud fra dette er vi kommet frem til at et lokalråd ikke 

er altafgørende for Viby Sjælland i samarbejdet med Roskilde Kommune, men at foreningerne kan 

påtage denne rolle, da de allerede har tendenser til at være i dialog med det offentlige. 

 

Perspektivering  
I en videreførsel af projektet, kunne det have været interessant at inddrage flere aspekter som kunne 

have betydning for Viby Sjællands udviklingspotentiale. Heriblandt foreningernes rolle under og efter 

udbyggelsen af Viby Sjælland de næste 10-20 år, fysiske mødesteder i byen og deres betydning for 

sammenhold og netværk. 
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I forbindelse med udviklingen af Skousbo, hvor der på sigt vil ske en fordobling af indbyggertallet i 

Viby Sjælland over de næste årtier, kunne det være spændende at se på hvilken betydning byudvik-

lingen vil få for foreningerne. Derfor kunne det være relevant at lave en behovsundersøgelse, som 

blandt andet undersøger mulighederne for udvidelse af foreningerne, og om der vil ske en professio-

nalisering af foreningerne i takt med at de potentielt kan få stor vækst i tilstrømningen af medlemmer. 

Da der allerede er venteliste på blandt andet Viby IF Fitness og Vibyspejderne, kunne det derfor være 

relevant at undersøge, hvorvidt foreningernes frivillige stadig vil være i stand til at facilitere aktivi-

teterne. En stor del af vores undersøgelse har været baseret på en online survey omhandlende, hvorfor 

indbyggerne i Viby Sjælland deltager i byens foreningsliv, herunder et mindre fokus på socioøkono-

miske forhold og betydning for muligheden for deltagelse heraf. Et bredere fokus på respondenternes 

bagvedliggende motivation og ressourcer for at kunne tilgå foreningslivet og dets fællesskaber. I pro-

jektet kunne vi yderligere have foretaget et metodisk greb ved at udvælge et bestemt segment fra 

spørgeskemaundersøgelsen, eksempelvis et lavindkomstsegment, hvor vi kunne have udvalgt nogle 

respondenter og gået i dybden med deres baggrund og muligheder for deltagelse i foreningslivet. 

I forlængelse af Gunnar Lind Haase Svendsen & Jens Fyhn Lykke Sørensens Differential Local De-

velopment model kunne vi have gået mere i dybden med modellens fokus på især kortlægning af 

fysiske mødesteders betydning for et lokalsamfunds udviklingspotentiale. Her ville det være oplagt 

at kortlægge, hvilke fysiske mødesteder der er i Viby Sjælland, da disse kan have betydning for den 

sociale sammenhængskraft i byen, og yderligere have analyseret på disse ud fra teori om fælleders 

betydning for sociale netværk. Nye fysiske mødesteder er under udvikling i den kommende fornyelse 

og udvidelse af Viby Sjælland i takt med den nye bydel opbygges. En mulig kortlægning af fysiske 

mødesteder kunne bidrage til at belyse, hvilke der allerede forefindes i byen, og hvilke potentialer 

disse besidder. Ydermere kunne dette også være et bidrag til en viden om, hvordan disse mødesteder 

kan blive bedre udfoldet i takt med Roskilde Kommunes planer for blandt andet et nyt torv og en ny 

bymidte i Viby Sjælland. 
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