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Resumé
Social kapital og frivilligt arbejde i dansk naturpleje
Dette specialeprojekt undersøger om der er social kapital, forstået som netværk,
fælles normer og tillid, i tre frivillige nordsjællandske naturplejenetværk, samt
hvilke motiver frivillige har for at engagere sig i naturpleje.
Projektet viser, at frivilligt arbejde har en positiv betydning for tilstedeværelsen af
social kapital i de undersøgte naturplejenetværk, og at organiseringen af det frivillige arbejde har betydning for tilstedeværelsen af og potentialet for social kapital.
Der er gennemgående mere social kapital tilstede i de to naturplejenetværk, hvor
de frivillige udfører arbejdet i fællesskab, hvorimod det naturplejenetværk, hvor
arbejdet ikke kræver, at de frivillige udfører arbejdet i fællesskab har mindre social
kapital. De to netværk, hvor der er mest social kapital er kendetegnet ved, at aktørerne er tæt forbundet til hinanden og kender hinanden gensidigt.
Projektet viser ligeledes, at de frivillige er motiverede for at deltage i det frivillige
arbejde ud fra to motivfunktioner. Normative motiver, der er knyttet til personlige
værdier i form af altruisme, kærlighed og pligtfølelse i forhold til naturen. Og
strukturelle motiver, der er knyttet til behovet for fællesskab og sociale relationer.
Det er således en kombination af en indre lyst, drevet af en pligtfølelse overfor
naturen, og lysten til og behovet for at være sammen med andre mennesker, der
motiverer de frivillige til at indgå i frivillig naturpleje. Projektet viser endvidere, at
de frivillige, der udfører frivillig naturpleje er mere engagerede i samfundet gennem et aktivt medborgerskab end gennemsnitsdanskeren.
Resultaterne i projektet er opnået gennem et casestudie af tre nordsjællandske naturplejenetværk, hvor tilstedeværelsen og udviklingen af social kapital er undersøgt gennem en spørgeskemaundersøgelse. Den sociale kapital er blevet målet med
social kapitalindikatorer og social netværksanalyse. Det har vist sig, at de to metoder supplerer hinanden godt, og at det er muligt at få valideret resultaterne, når
der anvendes en multimetodisk tilgang. I hvert naturplejenetværk er der gennemført et interview med en central aktør med henblik på at få indblik i, hvordan det
frivillige arbejde er organiseret.
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Abstract
Social Capital and Voluntary Action in Danish Nature Management
This master thesis examines the presence of social capital, understood as network,
social norms and trust, as seen in three volunteer nature management networks in
North Sealand, and which motives make the volunteers engage in voluntary nature management.
The project reveals that voluntary action has a positive effect on the presence of
social capital in the examined nature management networks, and that the organization of the volunteer work has an effect on the presence and the social capital
potential. Generally there is more social capital in the two nature management
networks where the volunteers work together. This is compared to the nature management network where there is minor/less social capital because the volunteers do
not interact and cooperate. The two nature management networks with the highest
social capital are characterized as networks with well connected volunteers and a
great reciprocity among its attendants.
Furthermore the project shows that voluntary action is motivated from two different motivation functions: Normative motives, which relate to personal values as
altruism, affection and obligations for the nature. And structural motives which
relate to the necessity of belonging to a group and the need for social relations. It
appears to be a combination of inner desire driven by a feeling of obligation towards the nature, and the desire and need for social relations, which motivates the
volunteers to engage in voluntary work in nature management. The project also
shows that volunteers who are active in voluntary work in nature management
have a higher degree of civic participation, than the average Danish citizen.
The project results are achieved through a case study of three nature management
networks located in North Sealand. The presence and development of social capital
is examined by using questionnaires. The social capital is measured by using social
capital indicators and social network analysis. It has proven that the two methods
support one another and that it is possible to validate results with this multi methodological approach. In each nature management network a central person was
interviewed in order to get insight in the organization of the voluntary work in the
network.
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“If we are to achieve a richer culture, rich in contrasting values,
we must recognize the whole gamut of potentialities, and
so weave a less arbitrary social fabric, one in which diverse
human gifts will all find a fitting place."
Maragret Mead

Forord
Interessen for frivilligt arbejde i Danmark er primært knyttet til socialt arbejde og
fritidsaktiviteter fx sport. Der har i Danmark ikke været fokus på frivilligt arbejde
indenfor natur- og miljøområdet og det har undret mig. I udlandet er mange erfaringer, der viser at frivillige gerne vil indgå i frivilligt arbejde i naturen og at der er
et positivt udbytte af deres engagement, både for de frivillige, natur og samfundet.
Vi lever i en tid, hvor folk igen søger fællesskaber og det er der mulighed for at få
gennem frivilligt arbejde, men vil danskerne overhovedet engagere sig i naturpleje
uden at få penge for det? Jeg er interesseret i og fascineret af, hvad der får frivillige
til at lave det arbejde de laver og hvad de får ud af det. Jeg er drevet af en nysgerrighed! En nysgerrighed, efter at forstå de frivillige, hvem er de, hvorfor laver de
frivilligt arbejde og hvad får de ud af at være frivillige? Der er ikke skrevet meget
om frivillige i dansk naturpleje, måske fordi der ikke er mange frivillige, der laver
naturpleje?
TAK…
Der er en række mennesker jeg gerne vil takke ved afslutningen af dette projekt!
Ikke af pligt, men fordi jeg skylder dem en dybfølt TAK! Først og fremmest vil jeg
gerne takke de frivillige i Strøgårdsvang Høslætlaug, Naturplejegruppe i Lyngby
og Bjørnebanden i Farum. I har pligtskyldigt svaret på mine mange spørgsmål og
dermed har i hjulpet mig til at blive færdig med min uddannelse, men også givet
mig indsigt i jeres verden. Jeg er dybt imponeret over jeres engagement og I er det
levende bevis på, at det kan betale sig at yde en indsats, og at det gør en forskel når
man engagerer sig.
Tak til alle jer, der gennem mit speciale har vist stor interesse for mit projekt, for at
jeg skulle blive færdig, så jeg kunne komme ud og få et rigtigt job. Til jer, der har
rettet, kommateret og kommenteret - tak for hjælpen og interessen!
Slutteligt skal der lyde en stor tak til min vejleder, Tove Enggrob Boon. Du troede
på min idé, du var diskussionslysten og god til at give ”kærlige” spark bagi, når
det var nødvendigt. Tak for det!
København, den 6. juni 2006

Morten Kisendal Fabricius
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Ordliste
Aktør
En aktør betegner det handlende individ. I dette projekt er aktør primært brugt til
at beskrive det handlende individ indenfor de teoretiske rammer, der anvendes i
projektet.

Civilsamfundet
Civilsamfundet forstås som frivillige, private foreninger og organisationer, fra
grundejerforeninger, interessegrupper til mere filantropiske foretagender af enhver
slags (Foley & Edwards 1996). Civilsamfundet ligger mellem staten og markedet
og inkluderer familie, skole foreninger og ikke-økonomiske institutioner, og er
hvor frivilligt arbejde hører til. Civilsamfundet er essentielt for et levende og sammenhængende demokratisk samfund (Giddens 2001).

Frivillig
Aktør, der udfører en organiseret, ulønnet aktivitet eller handling, uden fysisk eller
økonomisk pres.

Naturpleje
Dækker alle tiltag, der har til formål at fremme naturen i bred forstand. Det kan fx
være restaurering af vandløb, slåning af enge, græsning af naturarealer og bekæmpelse af invasive arter.

Netværk, gruppe, forening og fællesskab
Dækker relationelle forbindelser mellem aktører. Der skelnes ikke i dette projekt
mellem forskellige organisations og foreningsformer. Netværk, gruppe, forening
og fællesskab opfattes under et som en gruppe af aktører, der er relationelt forbundet og som indgår i et ”forpligtigende” fællesskab med hinanden.

Samfund
”Samfundet består ikke af individer: det udtrykker summen af de forbindelser og relationer
hvori individerne er placeret” (Bourdieu & Wacquant 1996, s. 28). Samfund forstås i
dette projekt som en gruppe af aktører, der udgør et semi-lukket system, hvor de
fleste forbindelser er til andre aktører, i gruppen. Samfundet er et komplekst netværk af gensidige forbindelser mellem aktører, og bestående af følelse og forpligtigelser.

-9-

- 10 -

“Never doubt that a small, thoughtful group of concerned citizens can change the world. Indeed, it's
the only thing that ever has.”
Margaret Mead

KAPITEL 1.
INDLEDNING
Et samfund, hvor der er en høj grad af aktivt medborgerskab er et rigere samfund
end det samfund, hvor der ikke er aktivt medborgerskab (Green-Pedersen et al.
2004). Det aktive medborgerskab kommer bl.a. til udtryk som deltagelse i demokratiske processer, foreningsdeltagelse, og deltagelse i frivilligt arbejde (Gundelach
& Torpe 1997). Flere steder i udlandet er der et aktivt civilsamfund1, der varetager
en række opgaver inden for især socialsektoren, mens frivilligheden i de skandinaviske lande især har været knyttet til fritids- og sportsaktiviteter (Salamon et al.
2000). Der er i Danmark kun ganske få erfaringer med at lade frivillige indgå i opgaveløsningen i samfundet. I 1980’erne begyndte danske politikere dog at tale om
frivilligt arbejde, men det var og har siden primært været knyttet til socialsektoren
(Henriksen 1995). På portalen www.frivilligjob.dk, hvor der udbydes jobs og rekrutteres frivillige, er det primært muligt at finde frivillige jobs inden for socialsektoren, hvorimod det end ikke er muligt at vælge jobs inden for natur og miljø.
Dette vidner om, at det er vigtigt, at der bliver sat fokus på området og potentialerne ved at engagere frivillige i natur- og miljøarbejde.
I de senere år er frivillige og frivilligt arbejde fra tid til anden også blevet nævnt,
mere eller mindre indirekte, i forbindelse med natur- og miljøsektoren. I politiske
debatter anses den frivillige indsats som noget positivt (Schmidt 2003). Civilsamfundet hyldes og lovprises som noget godt og vigtigt af politikerne. Der lægges op
til, at det er godt, at den almindelige borger tager del i og ansvar for samfundet
(Miljøministeriet 2002). Grunden til, at øget engagement og det deraf styrkede
civilsamfund får politikerne til at glæde sig, kan skyldes, at der er et positivt udbytte for samfundet, når frivillige engagerer sig. På natur- og miljøområdet har der
hidtil været fokus på at inddrage borgerne i beslutningsprocesserne, således at der
kunne opnås en legitim og demokratisk forvaltning, men ikke på, at borgerne skulle deltage i den egentlige udførelse af opgaverne (Webler & Renn 1995). Der er stor
mulighed for, at dette vil ændre sig i de kommende år. Der har på det seneste været talt om A og B natur, og at det offentlige ikke kan varetage plejen af alt natur
alene (se fx Rothenborg 2005, Albrechtsen 2004). Miljøminister Connie Hedegaard
udtalte således i en duel med Præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening,
Poul Henrik Harritz (PHH) i dagbladet Politiken 6. marts 2005, ”… at miljøet ikke
kun er statens opgave, men også ens eget personligt ud fra kærlighed til naturen”
(Rothenborg 2005). PHH tilsluttede sig holdningen, men understregede, at der
stadig ligger en stor udfordring for staten i at sikre en bedre og mere mangfoldig
natur.
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Det frivillige engagement har en værdi bl.a. i form af social kapital, og øget social
kapital medfører økonomisk vækst og demokratisk deltagelse i samfundet (Gundelach & Torpe 1997, Halpern 2005). Social kapital er et trendy begreb, hvis man skal
dømme efter, hvor ofte det bliver brugt. Begrebet er muligvis også den største eksportsucces fra sociologien til hverdagssproget i nyere tid (Portes 1998). Det er blevet kaldt for den lim, der er med til at holde samfundet sammen og den smøreolie,
der får det til at køre (Putnam 2000). Social kapitalbegrebet dækker de processer og
det udbytte af processerne, der opstår i forbindelse med interpersonelle relationer
og netværksdannelser. Social kapital opgøres som værdien af netværk, fælles normer og tillid (Portes 1998, Putnam 2000) og er blevet anvendt i mange forskellige
sammenhænge herunder til beskrivelsen af civilsamfundet og frivilligt arbejde
(Arai 2000). Og, hvad der har gjort begrebet særligt populært er med stor sandsynlighed, at det virker ukompliceret og ligetil. Så simpelt er det dog ikke helt, men
det vender jeg tilbage til i Kapitel 2.

Formål og problem
Når det frivillige arbejde er så godt for samfundet som helhed, som politikerne
siger, er det fordi, der gennem det frivillige arbejde og aktiv deltagelse i civilsamfundet udvikles social kapital, der giver et aktivt medborgerskab og dermed et
mere sammenhængende samfund (Torpe 2003). Med udgangspunkt i ovenstående
betragtninger og en underen over der ikke gøres mere for at engager frivillige aktivt i naturplejen, vil jeg med dette projekt vurdere udbyttet af og mulighederne
for frivillig naturpleje.
Social kapital benyttes som forklaringsfaktor på værdien af den frivillige indsats i
naturplejefællesskaber, og jeg fokuserer på netværk af frivillige, der deltager i naturpleje. Målet med det dette projekt bliver at af- eller bekræfte de nedenstående
hypoteser om social kapital og motivation i frivillige naturplejenetværk:
•

Der er et udbytte af frivilligt arbejde i tre udvalgte nordsjællandske naturplejefællesskaber, som kan gøres op i form af social kapital forstået ud fra
Pierre Bourdieus og James Colemans begrebsdannelser.

•

De frivillige i naturplejefællesskaber har forskellige motiver for at deltage
som frivillige i naturpleje.

Rapportens opbygning
I det følgende vil jeg redegøre for, hvorledes jeg vil besvare ovenstående hypoteser
samt rapportens opbygning. Rapporten er opbygget, så kapitlerne 2-5 er resultater
af et litteraturstudie og kan betragtes som det ”teoretiske” fundament for senere at
kunne forholde sig til empirien, der udfoldes i kapitel 6.
Rapporten er bygget op, så jeg i kapitel 2 redegør for social kapitalteorien, der skal
benyttes til at beskrive værdien af at indgå i sociale relationer som frivillige naturplejenetværk, der er udgangspunktet for den undersøgelse, jeg ønsker at foretage i
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projektet. I udlandet er der en anden og større tradition for, at frivillige engagerer
sig og lader sig engagere i frivilligt arbejde. Derfor giver jeg i kapitel 3 et indblik i,
hvilke udenlandske erfaringer, der er med frivilliges engagement i naturplejeprojekter. Derefter redegør jeg for de danske erfaringer med frivillige i naturplejen.
Formålet med at beskrive de udenlandske og danske erfaringer er at kunne kvalificere en senere diskussion om frivilliges berettigelse i dansk naturpleje. Efterfølgende, i kapitel 4, redegør jeg for, hvad der forstås ved at være frivillig. Hvad ligger der i begrebet ”frivillig” og ”frivillighed”, og hvordan kommer det til udtryk?
Er der bestemte mekanismer, der er styrende for det at engagere sig i frivilligt arbejde? Alt dette skal give læseren et indblik i det teoretiske fundament, der ligger
til grund for projektet.
I kapitel 5 redegør jeg for valget af de metoder, jeg anvender for at kunne undersøge 3 frivillige naturplejenetværk. Efter at have argumenteret for valget af metoder
til undersøgelse af 3 naturplejenetværk beskriver jeg i kapitel 6 de 3 undersøgte
naturplejenetværk og præsenterer resultaterne i kapitel 7 sammenfatter jeg resultaterne fra undersøgelserne og sammenholder resultaterne med den overordnede
teori om social kapital og om frivillighed, og jeg diskuterer emner, jeg har undret
mig over i forbindelse med analysen af de enkelte netværk. Projektet afsluttes i
kapitel 8 med, at jeg holder mine resultater op imod de hypoteser, der udgør problemfeltet i projektet, og endeligt kommer jeg i kapitel 9 med et bud på relevante
perspektiver i forhold til mine resultater og min undersøgelse.

Afgrænsning
Der er flere forskellige former for udbytte af frivilliges engagement. Dette projekt
vil alene forholde sig til udbyttet målt som social kapital. Der er selvsagt også andre former for udbytte af den frivillige indsats det være sig økonomisk, fysisk eller
human kapital (OECD 2001). Projektet beskæftiger sig alene med social kapitalbegrebet og udbyttet heraf ved frivillig deltagelse i naturpleje. Begrebet behandles
alene i en sociologisk kontekst velvidende, at der også er politologiske og økonomiske tilgange til begrebet og dermed forskellige anskuelser af virkningerne på
samfundet ved en øget social kapital. Det interessante for dette projekt er at behandle betydningen for de mennesker, der har deltaget i frivilligt arbejde i naturplejen
Udover de ovennævnte, faglige, afgrænsninger har det ligeledes været nødvendigt
at foretage en sproglig afgrænsning. Der er således primært blevet brugt skandinavisk og engelsksproget litteratur. Dette er naturligvis en begrænsning, og det kan
betyde, at bestemte opfattelser og nuancer ikke er kommet med. Det er dog min
klare overbevisning, at de væsentlige sociologiske opfattelser af social kapital begrebet er medtaget, idet både forkæmpere og modstanderes synspunkter er blevet
repræsenteret.
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Kønnets betydning
Der er i forbindelse med forskning i og udvidelse af social kapitalbegrebet en begyndende fokus på kønnets betydning i relation til netværksdannelse og netværkstyper (Field 2003). Det ville muligvis have været interessant at se på kønnets betydning i forhold til social kapital, men da specialet afgrænser sig til tre relativt
små netværk, vil det ikke umiddelbart give mening at se på forskelle imellem
mænd og kvinder. Derudover er der i naturplejenetværkene, ligesom i andre typer
at frivilligt arbejde, en overrepræsentation af et køn frem for et andet. Dette skal
forstås således, at nogle opgavetyper appellerer mere til kvinder end til mænd og
vice versa.

Enkeltmandspræstationer
I Danmark er der 45.600 landbrugsbedrifter, der beskæftiger 49.000 personer. De
dyrker 2.645.304 ha, der svarer til 61 % af Danmarks areal, alligevel medtages de
ikke dette projekt (Statistikbanken.dk 2005). Den indsats, der foregår på ejendomsniveau bl.a. i form af naturplaner, anerkendes, men projekterne medtages ikke i
projektet. Når de ikke medtages, er det fordi, der er tale om enkeltmandspræstationer, og det giver ikke mening at tale om social kapital i forhold til en enkeltmandspræstation, da social kapital udvikles i fællesskaber. Et projekt, hvor flere
landmænd derimod går sammen fx for at plante læhegn, vil dog sagtens kunne
anvendes.

- 14 -

”… most Americans watch 'Friends' instead of having
friends!”
Putnam, 2002

KAPITEL 2.
SOCIAL KAPITAL
I det følgende vil jeg redegøre for, hvorledes social kapitalbegrebet kan anvendes til at beskrive udbyttet af interaktionen mellem aktører, der indgår i netværk. Dette bliver senere (i
kapitel 3 og kapitel 4) eksemplificeret ved frivillige naturplejere. Først redegør jeg for begrebet og herefter dekonstrueres det med henblik på at beskrive hvert enkelt delelement af begrebet. Herefter ser jeg på de forskellige tilgange, der er til begrebet og holder dem kort op
mod hinanden. Slutteligt diskuteres mulighederne for at ”måle” begrebet og jeg redegør for
den kritik, der har været af social kapitalbegrebet.
Social kapital er et af de sociologiske begreber, der har fanget manges opmærksomhed og som i nogle henseender har været brugt som en universel forklaringsfaktor af bl.a. demokratiseringsmekanismer, interaktion mellem mennesker i samfundet og øget sundhed i bestemte befolkningsgrupper (Halpern 2005, Portes
1998).
Økonomer, politologer, antropologer og sociologer har vist stor interesse for begrebet. Deres tilgange til emnet har naturligvis været forskellige. Mens sociologerne ser på, hvordan aktører forholder sig til hinanden, danner netværk og i øvrigt
agerer i forhold til hinanden, har økonomerne primært fokuseret på social kapital
bl.a. gennem en række matematiske ligninger, der beskriver, hvordan én aktørs
nytte påvirkes af andres adfærd, og de har arbejdet med eksternaliteter (Svendsen
2003). Udgangspunktet har været, at aktører handler med henblik på at maksimere
deres egen nytte, uden hensyntagen til andre. Den økonomiske tilgang tager udgangspunkt, i rational choice teorien og bliver brugt til at se på egeninteresse-adfærd.
Den teoretiske diskussion indenfor social kapitalteorien ligger inden for to ekstremer, der kan kondenseres til to sociologiske diskurser. Enten løsningen på the collective action dilemma eller uligheder af forskellig slags og de dermed følgende perspektiver fra rational action teorien og i den modsatte ende af skalaen findes socialkonstruktionen af social kapital, der i nogen grad kædes sammen med økonomisk
teori (Kovalainen 2005).

Social kapital som sociologisk begreb
Social kapital som sociologisk begreb, har sine rødder tilbage til Toqueville (1805 1859) og Weber (1864 - 1920), der sporadisk beskæftigede sig med emnet og nært
relaterede emner (Svendsen 2003). En mere systematisk behandling af begrebet
kom først i slutningen af 1980’erne, hvor sociologerne Pierre Bourdieu og James
Coleman uafhængigt af hinanden arbejdede med social kapitalbegrebet (Farr 2004,
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Field 2003, Bourdieu 1985, Coleman 1988). I 1995 begyndte den amerikanske politolog Robert Putnam også at benytte social kapitalbegrebet, men i modsætning til
Bourdieu og Coleman, der arbejder på individ- og gruppeniveau, brugte Putnam
begrebet på samfundsniveau. Putnams social kapitalbegreb, i særdeleshed det der
præsenteres i Bowling Alone fra 1995, er snævert og knytter sig alene til foreningsmedlemskaber som kilde til social kapital (Edwards & Foley 1998). Putnam er
uden tvivl den, der har været med til at sikre, at der kom stor fokus på begrebet, og
at det blev et folkeeje, men han er muligvis også den mest udskældte pga. sin brug
af og sin definition på social kapital (se i øvrigt bilag 1). Putnam definerer social
kapital som ”… features of social life – networks, norms and trust – that enable participants to act together more effectively to persue shared objectives…Social capital, in short,
refers to social connections and the attendant norms and trust” (Putnam 1995 s. 664 665). En definition, der især i akademiske kredse er blevet kritiseret for at være
stærkt tautologisk (Portes 1998).
Social kapital kan overordnet defineres som et sæt af uformelle værdier eller normer, der deles af medlemmerne i en gruppe og som gør dem i stand til at samarbejde (Fukuyama 2000b). Centralt for social kapital er, at sociale netværk er et gode, der medvirker til at give social sammenhængskraft, der gør de enkelte aktører i
stand til at samarbejde med hinanden (Field 2003). Den sociale kapital opbygges i
små grupper/ netværk, hvor interaktionen mellem de enkelte aktører medvirker til
etableringen af (sociale) normer og dermed et forudsigeligt handlingsmønster.
Hvis normerne ikke overholdes og respekteres, er konsekvensen udstødelse af
gruppen (Svendsen & Svendsen 2004).
Der er dog en række nuanceforskelle i de forskellige definitioner af social kapital.
Nuancer der bl.a. udspringer af de enkelte forskeres opfattelser af virkeligheden og
den faglige tradition, de arbejder indenfor. De to mest centrale forskere, der repræsenterer social kapital på individ- og gruppeniveau, der er analyseniveauet, som
anvendes i dette projekt, er Bourdieu og Coleman, og de gennemgås i det følgende.
Bourdieu
Kapitalbegreberne er centrale i Bourdieus forståelses af samfundet, og han er i sin
tilgang til kapital inspireret af Marx1 og dermed af marxistisk sociologi2, og han
ønsker at forstå og beskrive sociale hierarkier i samfundet og dermed de enkelte
aktørers positioner i forhold til hinanden. For Bourdieu er kapital stærkt forbundet
med magt, og det handler om at beskrive magten i samfundet. Således er det
Bourdieus mål at beskrive og forstå det sociale hierarki, der er i et samfund (Field
2003). Han argumenterer med, at det er umuligt at forstå civilsamfundet uden at
anerkende kapitalens rolle i alle dens former og ikke kun i den form, der anerkendes af økonomisk teori (Field 2003). Der er ifølge Bourdieu en tendens til, at kapital
alene bliver beskrevet og anerkendt som økonomisk kapital. Bourdieu viser, at der
er tre fremherskende former for kapital med hver deres undertype. Der er økonomisk kapital, der er materielle og finansielle ressourcer, kulturel kapital, der er
viden, færdigheder opnået gennem uddannelse og opdragelse og social kapital,
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der er værdien af sociale relationer (Bourdieu 1986). Derudover kommer den symbolske kapital, der kan opfattes som en form for metakapital, der er den perceptionsmatrice, der skal bruges til at lægge ned over de tre kapitaler og kan opfattes
som prestige og status, der opnås i kraft af de tre underordnede kapitalformer. Den
samlede mængde kapital, som en aktør har til sin rådighed og sammensætningen
af den, afspejler aktørens position i samfundet.
Bourdieu definerer social kapital som: ”… summen af eksisterende og potentielle ressourcer, den enkelte eller en gruppe har rådighed over i kraft af et netværk af stabile og mere
eller mindre officielt anerkendte “forbindelser” hvilket vil sige summen af den kapital og
magt, der kan mobiliseres i kraft af et sådant netværk” (Bourdieu & Wacquant 1996, s.
105).
Definitionen betyder, at den sociale kapital, der er tilgængelig for medlemmerne af
et givent netværk, er afhængig af, hvor stort netværket er, men også hvilke forbindelser, der er i netværket, samt hvor effektivt ressourcerne kan mobiliseres for den
enkelte aktør (Bourdieu 1986). Aktørerne i netværk får altså adgang til en række
ressourcer gennem de aktører, de er forbundet til. Ifølge Bourdieu (1986) er det i
høj grad utilsigtet, at der er goder forbundet med at indgå i netværk, og han mener
ikke, at de enkelte aktører er direkte bevidste om, hvilket udbytte der måtte komme af at indgå i et bestemt netværk. Den sociale kapital kan altså opfattes som et
biprodukt af andre aktiviteter.
Det er væsentligt at acceptere, at social kapital kan fremtræde i særlige former.
Former, der hænger sammen med de samfund, hvori den er opstået og dermed
bliver nogle former for social kapital tilnærmelsesvis kulturafhængig (Wacquant &
Bourdieu 1996). Bourdieu er af den opfattelse, at social kapital alene er et gode for
de privilegerede og et middel til, at de kan bibeholde deres ”overlegenhed”. Der er
i hans teori ikke levnet plads til, at mindre privilegerede aktører eller grupper kan
få noget ud af deres sociale bånd (Field 2003). Trods dette er Bourdieu en central
figur i arbejdet med at få metaforen ”social kapital” til at blive et begreb.
Coleman
Cirka samtidig med Bourdieus arbejde i Europa udgav den amerikanske sociolog
James Coleman (1988) sin hovedartikel Social Capital in the Creation of Human Capital. Ligesom hos Bourdieu udspringer Colemans interesse på social kapital af et
ønske om at beskrive de sociale uligheder. Coleman ønsker at udvikle en interdisciplinær samfundsvidenskab, der er båret af både økonomi og af sociologi, og han
har sin hovedindflydelse fra rational choice teorien (Field 2003).
Coleman introducerer social kapital som et begreb, der kan være ham til hjælp i
beskrivelsen af socio-økonomiske sammenhænge i undersøgelser af etnicitet og
forældrebidrag til den kognitive uvikling af deres børn (Field 2003). Siden beskriver Coleman, hvorledes social kapital kan hjælpe til forståelsen af kollektiv handlen. I modsætning til human kapital og fysisk kapital, der i økonomisk teori anses
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for at være private goder, beskriver Coleman social kapital som et offentligt gode,
der gavner alle, der indgår i de strukturer (netværk), hvor den sociale kapital produceres (Coleman 1988).
I modsætning til Bourdieus simple beskrivende definition, definerer Coleman social kapital både abstrakt og funktionalistisk. “Social capital is defined by its function. It
is not a single entity but a variety of different entities, with two elements in common: that
all consist of some aspect of social structures, and they facilitate certain actions of actors –
whether actors or corporate actors – within that structure. Like other forms of capital, social
capital is productive, making possible the achievement of certain ends that in its absence
would not be possible”(Coleman 1988, s. 98).
Definitionen betyder, at social kapital ifølge Coleman (1988) kun eksisterer i kraft
af relationerne mellem aktørerne og ikke som egenskaber hos de enkelte aktører.
Kritikken af Coleman har ironisk nok været, at til trods for at han har forsøgt at
integrere samfundsvidenskab med økonomisk teori ved hjælp af rational choice
teori, er han stor modstander af individualisme, mens individualismen netop er en
del af kernen i rational choice teorien. Derudover er et andet kritikpunkt af Coleman,
at han negligerer de negative sider af social kapital. Han har skyggesiderne med i
sin teori, men nogle kritikere fx World Bank (1999) mener, han burde udfolde dem
noget mere (Pope 2003).
Bourdieu har således en økonomisk tilgang til social kapital, hvorimod Coleman
definerer social kapital som forhandlinger mellem de enkelte aktører (Kovalainen
2005). Uanset hvilken social kapitaldefinition der anvendes, er der tilsyneladende
enighed om, at social kapital indeholder både den sociale og økonomiske forklaring på begrebet (Lin 2001 cf. Kovalainen 2005). Både Bourdieus og Colemans definitioner af social kapital kan synes meget generelle og manglende præcise afgrænsninger i forhold til, hvad social kapital egentlig er. Dette volder måske ikke
umiddelbart problemer, da det kan synes lige til at forstå, hvad begrebet dækker,
men det bliver tydeligt, når begrebet skal operationaliseres (Herom mere i Kapitel
5 – Undersøgelsesdesign og metodebeskrivelser). Det centrale aspekt i Colemans,
men især i Bourdieus måder at behandle social kapital på, er individuelle strategier, magtrelationer og ikke mindst socialisering på lokalsamfundsskala. Det er netop denne lokalsamfundsskala, der er forenelig med netværksniveauet, som jeg
opererer med når jeg skal forklare, hvad udbyttet af det frivillige arbejde i naturplejen er for aktørerne i de undersøgte netværk. Det bliver dermed også naturligt
at vælge både Coleman og Bourdieus social kapitaldefinitioner i projektet.

Dekonstruktion af social kapitalbegrebet
Social kapitalbegrebet indeholder ifølge Farr (2004) og Portes (1998) som sådan
ikke noget nyt. ”Social capital is to some extent merely a new language for a very old
debate…” (Farr 2004, s.10). Begrebet dækker derimod kendte sociologiske emner
som interpersonelle relationer, fælles normer, og tillid, der er essentielle faktorer
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for udviklingen og udbyttet af sociale netværk (Waldstrøm 2003). Disse tre begreber er genkendelige i langt de fleste sociale sammenhænge (Coleman 1988). Men
ved en dekonstruktion af begrebet kan det demonstreres, at den sociale kapital er
mere end summen af hvert enkelt begreb. Der opstår synergi imellem komponenterne, der gør social kapital til mere end blot de enkelte elementer. Et nærmere
eftersyn viser dog, at sociale netværk er mere kompakt end som så, normer er tæt
forbundet med individuelle handlinger og sociale relationer og tillid er et komplekst psykologisk begreb (Farr 2004).
Begreberne interpersonelle relationer, fælles normer og tillid adskiller sig dog fra
hinanden og kan opdeles i strukturelle aspekter og kulturelle aspekter. De strukturelle aspekter ses som sociale netværk, mens de kulturelle aspekter fordeler sig
mellem tillid og normer. De strukturelle aspekter er vigtige, da tillid og normer
etableres og udvikles i sociale netværk (van Deth 2003). Der er to andre vigtige
distinktioner, når social kapitalbegrebet dekonstrueres med henblik på empiriske
studier: to diskurser omkring social kapitalteorien, hvor social kapital opfattes som
en individuel egenskab, der findes i sociale netværk og hos individerne i sociale
netværk (Bourdieu 1985, Coleman 1988) eller som et kollektivt gode, der pr. definition er tilgængelig for hver enkelt borger (Putnam 1995). Ved undersøgelsen i dette
projekt tages der afsæt i den første diskurs, hvor social kapital opfattes som et individuelt gode, der findes hos mennesker i sociale netværk. Det gøres, da den diskurs er den mest operationelle, og da den lægger op til en undersøgelse af bestemte egenskaber hos medlemmerne af netværk.
Ifølge Bourdieu (1986) og Coleman (1988) er social kapital således en individuel
egenskab, der dog ligger i strukturerne, hvilket betyder, at netværket er den primære forudsætning for social kapitaldannelse. Ikke dermed sagt, at de andre parametre er uden betydning. Trods de forskellige definitioner og brug af social kapitalbegrebet kan der identificeres en overordnet typologi, der indeholder tre dimensioner/ komponenter af begrebet; netværk, normer og tillid (Halpern 2005).

Social kapital og netværk
Netværk er en uomgængelig parameter i relation til social kapital. Den er væsentlig, idet den er en forudsætning for, at der kan eksistere og akkumuleres social
kapital (Bourdieu 1986, Coleman 1988, Lin 2001). Et socialt netværk beskrives med
strukturelle karakteristika, der udgør et net af direkte eller indirekte forbindelser,
der er imellem aktører (Lin 1999). Sociale netværk opstår kun, hvor aktører investerer ressourcer i andre aktører, og der derved opstår forbindelser imellem dem
(Bourdieu 1986). Et netværk er således et system af forbindelser mellem en række
aktører, og netværkets sociale kapital er dets kapacitet til at samarbejde og handle
som en enhed. Forbindelser kan være mellem aktører inden for et netværk, men
kan også være fra en aktør i et netværk til en aktør i et andet netværk. Ydermere
skelnes der mellem forbindelserne afhængigt af retningen. Forbindelserne kan
være horisontale forbindelser fx inden for eget egonetværk eller fra et lokalt net-
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værk fx en lokal forening, til et andet. De vertikale forbindelser går fra et niveau til
et andet fx fra lokalniveau til regionalt eller nationalt niveau (Pretty & Ward 2001).
Social kapital i forhold til netværk relaterer sig til bestemte karakteristika hos aktøren eller af netværket. For aktørens vedkommende er der tale om de ressourcer fx
information, serviceydelser, der er til rådighed gennem netværket, og når sociale
kapital relateres til netværk, refererer det til kapaciteten i netværket forstået som
kvaliteten af de interpersonelle relationer i netværket (Bonacich 2004). Strukturerne, der udgør netværket, er et mål for kvaliteten af relationerne mellem aktørerne i
netværket, og dermed forbindelserne og relationerne i det sociale rum der er med
til at positionere aktørerne i forhold til hinanden og de relationelle afstande definerer positionerne (Mortensen 2004).
En række psykologiske faktorer er medvirkende til, at sociale netværk opstår. Det
drejer sig for aktøren om at opnå venskab og støtte for derigennem at opleve en
identitetsfølelse, der opnås som et resultat af interpersonel interaktion og ikke
mindst handler det om, at aktøren kan dele sine opfattelser af verden med andre,
hvilket er medvirkende til at reducere usikkerhed og stress hos den enkelte aktør
(Waldstrøm 2003). Deltagelsen i en gruppe, et netværk eller et fællesskab betyder,
at aktøren må ofre en del af sin individualitet for at indordne sig under fællesskabets normer. For at opnå sikkerhed og frihed ofres individualiteten (Baumann
2003).
Netværksstrukturerne kan have forskellige udtryk og dermed har netværkene
også forskellige egenskaber. Netværksstrukturerne er et udtryk for, hvor tæt knyttet netværket er og hvor mange kontakter, der er indenfor og ud af netværket. De
strukturelle forskelligheder kommer til udtryk ved forskellige former for hierarkier
og måder at organisere sig på (Burt 2000). Strukturerne opstår som funktion af
aktørernes dispositioner og handlinger (Bourdieu 1986). Indenfor netværket vil
aktørerne positionere sig i forhold til hinanden, og det er medvirkende til at påvirke andre i netværket, ligesom det er udslagsgivende for, hvilke ressourcer den
enkelte aktør har til rådighed (Svendsen & Svendsen 2004). De tilgængelige ressourcer hænger sammen med, hvilke og hvor stærke forbindelser en aktør har
(Granovetter 1973).
Med sin betydningsfulde artikel The strength of Weak Ties fra 1973, demonstrerede
Granovetter vigtigheden og betydningen af det, han benævnte svage forbindelser.
Der kan skelnes mellem det primære netværk, der består af familie, kæreste og
nære venner. Relationerne i det primære netværk er stærke, og dermed har aktører, imellem hvem der er stærke relationer, også meget ofte holdninger og meninger, der ligner hinanden. De aktører, man er stærkt forbundet til, er derfor ikke den
type aktører, der er med til, at aktøren udvikler sig i samme grad som blandt aktører, han er svagt forbundet til. De svage forbindelser, forbindelserne til det ekstrafamiliære netværk, medvirker til, at aktøren får adgang til information og ressourcer, der ellers ikke ville være adgang til (Granovetter 1973). Derfor er de ekstrafa-
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miliære netværk særdeles værdifulde. De svagere og mere værdifulde forbindelser findes i det ekstra-familiære netværk, der består af forbindelser til aktører, man
fx er i forening med. Disse relationer er ofte svagere, men har generelt en større
værdi, idet de giver mulighed for at få ressourcer fra andre netværk, som man
ellers ville være afskåret fra.

Figur 2.1: Anne har rollen som bro og dermed en central placering i forhold til at binde de to netværk sammen. Af det venstre netværk ses det tydeligt at medlemmerne ikke er forbundet på kryds
og tværs som i netværket til højre. Netværket til højre indeholder således mere social kapital end
netværket til venstre.

Aktørernes forbindelser til aktører i andre netværk benævnes en bro og er illustreret i figur 2.1. Når der er bro mellem to netværk betyder det, at der skabes mulighed for et øget informationsflow og dermed for øget social kapital i begge netværk.
Især den aktør, der udgør broen, er ganske betydelig medvirkende til at øge informationsflowet imellem netværk, da betydningen af broer er stor (Lin 1999). Et informationsflow, der gør, at de aktører, der har position som bro vil modtage flere
informationer fx tilbud om jobs, sladder osv. (Granovetter 1973). Broerne har den
egenskab, at de er medvirkende til at få samfundet til at hænge bedre sammen
(Putnam 2000). Inden for netværket og gennem investeringer i fællesskabet er der
selvsagt mulighed for at øge sammenhængskraften (Bauman 2003).

Social kapital og normer
Medlemmerne af en social gruppe som en forening eller et netværk forventes i en
eller anden grad at dele konforme sociale normer. Normer er den standard, der
deles af en social gruppe og udvikles i samspil med andre mennesker(Mortensen
2004). I Colemans optik sker normdannelsen som en forhandling mellem aktører,
der er strukturelt forbundet (Coleman 1988). Normbegrebet har sin oprindelse i
socialpsykologien samt i den behavioristiske sociologi og kan defineres således:
”En norm er en specifik ledetråd for handling. Den definerer uacceptabel og upassende
adfærd i specielle situationer […] Normer gennemtvinges af positive og negative sanktioner, det vil sige belønninger og straf. Sanktionerne kan være uformelle såsom et anerken-
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dende eller afvisende øjekast, eller formelle, som eksempelvis en bøde eller en pris uddelt af
et officielt organ” (Haralambos 1980 s. 5-6 cf. Mortensen 2004, s. 165).
En anden definition findes hos Giddens (2001), der definerer normer som:
“Rules of behaviour which reflect or embody a culture’s value, either prescribing a given
type of behaviour or forbidding it. Norms are always blocked by sanctions of one kind or
another, varying from informal disapproval to physical punishment or execution” (Giddens 2001 s. 695).
Som det fremgår af definitionerne, er normerne et udtryk for de værdier og adfærdsregler, der er blandt aktører. Normer er sociale regler, der er med til at skabe
og etablere social orden (Fukuyama 2000b). Som det fremgår af definitionerne
ovenfor, opstår normerne som en funktion af de sanktioner, der udøves af fællesskabet. Sanktioner, der er med til, at den enkelte bliver påvirket eller tilrettet, om
man vil. Normerne inkluderer også gensidighed, hvilket er forventningen om, at
man holder øje med hinanden, og at hvis én aktør hjælper en anden aktør i netværket, kan han regne med, at tjenesten på et eller andet tidspunkt gengældes
(Halpern 2005). Det er i sådanne sammenhænge, det bliver tydeligt, at social kapital har egenskaber, der ligner økonomisk kapital, hvor en tjeneste kan opfattes som
en investering i et andet menneske, med forventningen om på et senere tidspunkt
at få et afkast i form af en tjeneste. I nogle tilfælde kan det være svært at skelne
mellem værdier, der er ønskværdighedsforestillinger fx demokrati, frihed og retfærdighed og normer, der er de specifikke regler for adfærd (Mortensen 2004).
Normerne er i mange tilfælde ikke nedfældede og endog ikke formulerede. Det er
først i det øjeblik, man overtræder eller falder ved siden af normen, at der sanktioneres. Der sanktioneres for at gøre opmærksom på, at der er ”trådt ved siden af”,
så aktøren ved, at der er tale om uhensigtsmæssig adfærd (Halpern 2005). Det er i
de situationer, hvor en aktør har en uhensigtsmæssig adfærd, at normer etableres
og udvikles. Dette gælder også i de generelle situationer, hvor der meningsudveksles imellem netværkets medlemmer. Der sker således en fælles normdannelse, når
man påvirkes af hinanden i et netværk. Normerne er således også en form for social kontrol.
Normer kan generelt etableres mere eller mindre formelt. I nogle sammenhænge er
normerne skabt centralt i et netværk. Fx kunne man antage at hovedbestyrelsen i
Danmarks Naturfredningsforening fastsætter normen om, at det er uacceptabelt at
benytte pesticider. Omvendt kan normer også opstå spontant og ureflekteret. I
sådanne tilfælde vil normerne være tavs viden for aktørerne, trods det at de handler efter dem. Men for at en norm er gyldig må den generelt følges frivilligt af alle
berørte aktører (Habermas 1983, cf. Andersen & Kaspersen 2001). Normer kan
etableres langs en form for kontinuum fra hierarkisk til spontant, men normerne
kan ligeledes opstå ureflekteret eller være baseret på en debat og en afvejning af
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andre muligheder (Fukuyama 2000b). Figur 2.2 viser den todimensionale udvikling af normer som beskrevet af Fukuyama (2000b).

Rationelt

Spontant
opståede

Hierarkisk
opståede

Ureflekteret

Figur 2.2: Normer udvikles i to dimensioner, der går fra hierarkisk opståede til spontant opståede
og fra rationelt til ureflekteret (efter Fukuyama 2000b).

Normer blandt aktører og i netværk hører til blandt de mere vanskeligt identificerbare objekter. Det skyldes primært, at normer ofte har en subjektiv, emotionel og
etisk karakter (Blake & Davis 1964 cf. Mortensen 2004). Dette gør, at normer er
svære at finde gennem empiriske studier, da de ofte er mere abstrakte end blot
handlinger, der er tilladte, ønskværdige, påbudte eller forbudte (Mortensen 2004).
De mere abstrakte normer er formentligt spontant opståede og derfor svære at
undersøge og forklare.

Social kapital og tillid
Tillid en vigtig parameter, der gør, at aktører bliver i stand til at handle kollektivt
(Wollebæk 2000). Der er en diskussion om, hvorvidt tillid er noget, der skal til for,
at der kan opnås social kapital, eller om tillid er en del af udbyttet, og derfor kan
opfattes som en konsekvens af social kapital over tid (Field 2003). Fukuyama
(2000a) mener, at tillid er forudsætningen for, at der kan opstå social kapital, da
tilliden er den lim, der er med til at få netværk til at hænge sammen. Kovalainen
(2005) og Egestad (2002) opfatter tilliden som den smørelse, der er med til at interaktionen mellem aktører fungerer. Uanset hvilken af de to nævnte metaforer, der
anvendes til at beskrive vigtigheden af tillid, kan der argumenteres for begge opfattelsers rigtighed.
Hos Coleman (1988) er tillid en forudsætning for, at forhandlingerne i de relationelle forbindelser, medfører en social kapitalisering. Bourdieu (1986) benytter ikke
begrebet tillid, men benytter derimod begrebet symbolsk kapital på tilnærmelsesvis samme måde, som Coleman benytter tillid (Kovalainen 2005). Tillid bliver
dermed en uomgængelig størrelse for social kapitalteorien.
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Generelt er tillid et vigtigt aspekt af relationer mellem to aktører. Det kan være til
andre aktører, men det kan også være til institutioner eller symboler. Tilliden kan
med være medvirkende til at få kommunikationen mellem mennesker til at fungere bedre (Torpe 2003). Ifølge Giddens (1994) er tillid en tiltro til pålideligheden hos
en aktør eller et system3, hvad angår et givent sæt af resultater eller begivenheder.
Tiltroen udtrykker her en forventning om en andens redelighed, kærlighed eller på
korrektheden af abstrakte principper. Forventningen er en del af en gensidighed
(reprocitet), der kommer til udtryk ved en forventning om, at hvis aktør A gør
noget for B, vil B i fremtiden også (på et tidspunkt) gøre noget for A (Coleman
1988).
Hos Luhmann ses det, at tillid opfattes som en mekanisme, der reducerer kompleksiteten i netværk, og som øger handlemulighederne for aktørerne af et (socialt)
system. Det skal dog ikke forstås sådan, at tillid opfattes som et værktøj, der direkte kan anvendes til at reducere social kompleksitet (Egestad 2002).
”Wo es Vertrauen gibt, gibt es mehr Möglichkeiten des Erlebens und Handelns, steigt die
Komplexität des sozialen Systems also die Zahl der Möglichkeiten, die es mit seiner Struktur vereinbaren kann, weil im Vertrauen eine wirksamere Form der Reduktion von Komplexität zur Verfügung steht“ (Luhmann 1989 s. 7-8 cf. Egestad 2002)4.
Tilliden er forbundet med styrken af relationerne mellem de enkelte aktører og
dermed også med, hvor tæt forbundet de enkelte aktører i et netværk er til hinanden (Flap 2004). Og tillid er ofte kulturelt funderet. I de nordiske lande er der fx en
høj grad af generel tillid, mens der i tidligere østbloklande og Sydamerika, hvor
systemerne har undertrygt borgerne, kun er en lille grad af generel tillid (Rothstein
& Stolle 2003). Den generelle tillid hænger i høj grad sammen med de normer, der
er i det pågældende samfund, og den er dermed også kulturelt funderet. I Danmark svarer mere end 70 %, at man generelt kan stole på andre mennesker, mens
der på samme spørgsmål i Polen kun er 20 % der svarer, at man generelt kan have
tillid til andre mennesker (Svendsen & Svendsen 2004). Når aktører har tillid til
hinanden, kan der opstå frugtbare relationer, hvor der kan udveksles information
og det medfører at der kommer ressourcer til den enkeltes rådighed, som vedkommende ellers ikke havde adgang til, der netop dette der en del af den sociale
kapital.
Tillid er ikke kun baseret på ansigt til ansigt tillid (Field 2003) eller den, som tidligere nævnte, generelle og kultur-skabte tillid. Giddens (1994) opererer i sin definition af tillid med et begreb, han kalder tillid til ekspertsystemer, der i hans begrebsapparat benævnes en ansigtsløs forpligtigelse. Denne tillid til teknisk viden
eksisterer sammen med en pragmatisk indstilling til ekspertsystemet. Den tillid,
der er tale om, er en ansigtsløs forpligtigelse, der kommer til udtryk gennem tilliden til samfundets ekspertsystemer. Ansigtsløs fordi det fx er en forvaltning, der er
tillid til og ikke en bestemt aktør. Tilliden er bl.a. begrundet i en uvidenhed omkring de fejl og mangler, der forårsages af eksperterne. Ved en sammenligning af
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Danmark og Polen ses det tydeligt, at der i Danmark generelt er en større tillid til
systemerne end i Polen. I Danmark mener 20 %, at man kan have tillid til de offentlige systemer, mens der i Polen kun er 2 %, der stoler på de offentlige systemer
(Svendsen & Svendsen 2004).
Tilliden er således en vigtig mekanisme, der er med til, at et system som fx et samfund eller et netværk fungerer og etableres, og som dermed også er vigtig for dannelsen af social kapital.

Synergien mellem de enkelte elementer i social kapitalbegrebet
Jeg har ovenfor beskrevet de enkelte delelementer af social kapitalbegrebet og vil i
det følgende kort samle begrebet og beskrive betydningen af synergien imellem
netværk, normer og tillid.
Den sociale kapital opstår ved interaktionen mellem aktører, der er strukturelt
forbudet til hinanden, og gør aktørerne i stand til at handle kollektivt (Coleman
1988). I social kapitalteorien refererer den individuelle mængde social kapital, der
er til rådighed af netværkskarakteristikaene og alt afhængigt af netværksstrukturerne, er adgangen til ressourcer forskellige. Et velforbundet netværk giver adgang
til flere ressourcer, end et dårligt forbundet netværk. Gennem interaktionen mellem aktører i netværket opstår tillid, og der sker en normdannelse, der øger evnen
til at samarbejde (Bonacich 2004). Figur 2.2 beskriver, hvordan social kapital dannes, og hvad udbyttet er.

Figur 2.3: Model for udviklingen og udbytte af social kapital (efter Lin 1999).

Den sociale kapital hos en aktør gør vedkommende i stand til at handle og tage del
i samfundet. Derfor er aktører, der besidder social kapital, ofte engagerede i samfundet, de lever længere og sundere (Flap 2004).

Operationalisering af social kapital
Blandt teoretikere, der arbejder med social kapital, er der som tidligere nævnt forskellige opfattelser af, hvad social kapital er, hvad det har medført, og at det er en
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udfordring at måle og kvantificere tilstedeværelsen af social kapital. For hvad er
det, man måler? ”Just what is social capital a stock of? Any stock of capital is a cumulation of past flows of investment, with past flows of depreciation netted out. What are those
past investments in social capital? How could an accountant measure them and cumulate
them in principle?” (Solow 2000 s. 7 cf. Svendsen 2003).
I det følgende vil jeg kort redegøre for, hvori udfordringen ved at måle social kapital består. Der er blandt teoretikere, der har lavet undersøgelser af social kapital,
forskelle på, hvorledes det er blevet gjort (se bl.a. Narayan & Cassidy 2001, Pope
2003, Svendsen 2003). Der er således ikke konventioner, der overholdes når social
kapital måles og operationaliseres. Det hænger sammen med de forskellige opfattelser, der er af begrebet, der skal undersøges. Social kapital er så bredt et begreb
som er blevet anvendt i så mange forskellige sammenhænge, at rækken af forskellige aspekter, karakteristika, indikatorer og dimensioner varierer fra undersøgelse
til undersøgelse (van Deth 2003). Dermed er det umådeligt svært at sammenligne
resultaterne fra én undersøgelse til en anden.
Der kan dog siges at være nogle meget generelle og overordnede strategier, der
anvendes til at måle social kapital. Den empiriske tilgang til begrebet foregår afhængigt af analyseniveau, som interviews, observationer eller spørgeskemaundersøgelser. Sidstnævnte metode er der mange eksempler på. For nærmere uddybning
henvises til Narayan & Cassidy (2001). Heraf er den mest anvendte metode dog
spørgeskemaundersøgelsen, da den har den fordel, at det med denne metode er
lettere at få fat i data end gennem observationer. Gennem spørgeskemaet fås adgang til aktørernes kognitive netværk, dvs. netværket som det opleves af aktørerne, mens der ved observationer findes de forbindelser, der kan observeres af undersøgeren.
Gennem dekonstruktionen af social kapitalbegrebet bliver det tydeligt, at social
kapitalbegrebet dækker både strukturelle og kulturelle aspekter (van Deth 2003).
Det stiller krav til metodevalget, hvis det er målet at få så mange parametre som
muligt adresseret gennem undersøgelsen, hvor de strukturelle aspekter findes som
sociale netværk, og de kulturelle aspekter fordeler sig mellem tillid og normer.

Kritik af social kapital
Kritikken af social kapital, der primært kommer fra sociolog-side, er rettet mod, at
der er blevet tegnet et for lyserødt billede af begrebet (Svendsen 2003). Især Putnam har modtaget hård kritik. En kritik, der fokuserer på, at beskrivelsen af udbyttet af social kapital er for ensidig (Portes 1998). Kritikkerne mener ikke, at bagsiden
i form af eksklusion, social kontrol, problemer med at måle social kapital og problemer med årsagssammenhænge har været tilstrækkeligt beskrevet. Der er positive og negative typer af social kapital, og de eksisterer simultant i et samfund
(Svendsen 2004).
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Et markant kritikpunkt er, at det ikke er entydigt, hvad social kapital egentlig er,
og hvad begrebet rummer. Den mest kritiserede definition er Putnams definition
fra 1993: ”Features of social organisations such as trust, norms and networks” (Svendsen
2003). Definitionen rejser spørgsmålet om, hvad social kapital egentlig er? Er det
tillid, normer eller netværk? Problemet har været manglende accept af den nye
kapitalform, bl.a. fordi der har været forskellige opfattelser af social kapital. Bourdieu (1986) mener, at social kapital er et individuelt gode, mens Coleman (1998) og
Putnam (1995) mener, det er et kollektivt gode, dog på forskellige niveauer. Coleman mener, at social kapital hører til på gruppe-/ netværksniveau, mens social
kapital for Putnam hører til på samfundsniveau.
Et andet stridens spørgsmål har været, om social kapital opstår ”fra neden” og er
skabt af civilsamfundet, eller om den kan skabes ”fra oven” af det politiske system? Og et spørgsmål, der rejses af Svendsen (2003), er, om tillidsbaserede fællesskaber altid er godt, eller om der findes skadelige fællesskaber? Den manglende
præcision i begrebet er et konkret problem og en udfordring, da der ikke er enighed blandt teoretikerne om, hvad det egentlig er, der tales om (Waldstrøm 2003).

Lukkede fællesskaber som loger og meget tæt sluttede netværk.
Netværk med stærke interne forbindelser kan udad til virke lukkede og ekskluderende, men stadig besidde en stor mængde social kapital. Ekstreme ungdomsbander, rockere og narkokarteller er eksempler på grupper med stor social kapital,
men hvis eksistens ikke er til gavn for alle (Pope 2003). I tilfældet, hvor de stærke
bånd virker ekskluderende på andre, der ønsker at blive medlem af netværket, er
den sociale kapital i netværket ikke af det gode. Fænomenet omtales ofte som Hells
Angels-problemet eller som Ku Klux Klan-problemet (Svendsen 2003). I situationer
hvor aktører, der tilsyneladende besidder en stor mængde social kapital, indlader
sig på at skabe frygt og utryghed, for at styrke deres egen magtposition, bliver den
sociale kapital ikke et positivt samfundsgode - tværtimod. Det vil især være tilfældet i stærkt feudale samfund og i racistiske miljøer, der baserer sig på stærke hierarkier (Pretty & Ward 2001).

Måling/ operationalisering af social kapitalbegrebet
Generelt har det i netværksanalyser ikke været let at påvise årsagssammenhænge
(Waldstrøm 2003). Dette har ligeledes været en stor del af kritikken af bl.a. Putnam, der er blevet beskyldt for at anvende tautologiske slutninger. ”The one-sided
picture of social capital produces a series of tautologies, truisms and stereotypes. A tautology is saying the same thing twice. At a collective level, a tautology occurs when the success or failure of a particular community is identified a posteriori with the presence or absences of social trust or social capital. In the celebratory view of social capital, if an agricultural cooperative advances economically or a city effectively carries out a reform program, it
is because they had high levels of social capital to begin with; if they fail, they did not. This
circularity of reasoning is facilitated by the identification of the same traits as determinants
and consequences” (Portes & Landolt 1996, s. 20). Forudsætningen for at udvikle
social kapital hos Putnam bliver altså, at der er social kapital til stede. Yderligere
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en slagside ved Putnams måde at anskue social kapital på er, at det tager flere
hundrede år at få etableret er stor mængde social kapital (Svendsen & Svendsen
2004). Yderligere består en del af kritikken i, at Putnams sociale kapitalopfattelse er
tilpasset amerikanske forhold, og at den ikke er generel. Dvs. Putnams sociale kapital kan opfattes som værende kulturafhængig, og at det derfor er nødvendigt at
være varsom med blot at overføre den til en anden kultur.
Blandt de hårdeste kritikere af den manglende behandling af social kapitals negative sider er Alejandro Portes (se fx Portes 1998, 2000, Portes & Landolt 1996). Hovedanken har været, at social kapital er blevet ophøjet, været udelukkende positiv
og i øvrigt ensidig (Svendsen 2003). Umiddelbart kan man undre sig over den store
furore, der er over social kapital, da der som sådan ikke er noget nyt i begrebet.
Derimod består den social kapital af en række velkendte sociologiske temaer, der
godt nok er samlet i et begreb, men det burde ikke kunne vække den helt store
opsigt.
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“The good society is a community of active citizens
with a strong sense of duty, the will to co-operate
and the ability to interact.”
Wollebæk, 2000

KAPITEL 3.
ERFARINGER MED FRIVILLIGE OG NATURPLEJE
I dette kapitel beskrives tre forskellige frivillighedsprogrammer. Det er Landcare i Autralien, British Trust for Conservation Volunteers i England og Nature Concervansy Canada.
Derefter opsummeres der på de tre programmer. I anden del af kapitlet beskrives de danske
erfaringer ganske kort. Formålet med kapitlet er at give et indblik i, hvorledes frivillige
indgår i naturplejen i andre lande, og i overskrifter beskrive, hvordan frivillige i Danmark
bidrager til plejen af naturen.

Udenlandske erfaringer
Flere steder i udlandet er der i modsætning til Danmark stor tradition for frivilligt
arbejde i naturpleje. I lande som fx Australien, England og Canada, er der en langt
større afhængighed af, at frivillige bidrager til at løse de opgaver i forhold til
naturpleje og sikringen af miljøet. I landene, hvor det ikke er staten eller andre
offentlige myndigheder, der står for naturplejen, er der ofte oprettet forskellige
programmer, hvor frivillige på den ene eller den anden måde kan melde sig til at
løse naturplejeopgaver. Hvis de ikke melder sig bliver der ikke gjort noget. Programmerne har ud over at sikre, at der bliver udført naturpleje også til formål,
gennem uformel læring, at bidrage til udviklingen af deltagerne. Det kan bl.a. være
ved at øge forståelsen for biologiske og økologiske processer (Arai 2000). De opgaver, der varetages af frivillige i udlandet kan groft inddeles i 5 kategorier; monitering, beskyttelse, formidling, pleje og administration. Det er ikke alle programmer,
der tilbyder alle aktivitetstyper.
Langt de flest erfaringer i fra udenlandske programmer er kulturelt betingede, da
de er en del af den kontekst de er opstået i og kan derfor ikke umiddelbart overføres direkte til danske forhold (Lorentzen 1994). Alligevel er det interessant at se
på de opgaver, der løses af frivillige i udlandet, men også, hvorledes programmerne beskrives, hvordan de engagerer de frivillige og i hvilke aktiviteter, da det
vil kunne give inspiration til en øget dansk indsats for at involvere frivillige.
I det følgende beskrives tre forskellige udenlandske programmer/ organisationer,
der udfører eller medvirker til at udføre naturplejeopgaver.

National Landcare program, Australien
National Landcare program blev etableret af den australske regering i 1989 efter
pres fra National Farmers Association og Australian Conservation Foundation.
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Formålet var at skabe en øget bevidsthed om bæredygtig forvaltning af det åbne
land samt at opfordre til bæredygtig brug af naturressourcerne. Baggrunden for
etableringen var, at der flere steder var økologiske katastrofer som stigende salinitets problemer i jorden som følge af kunstvanding, jorderosion og tilbagegang af
en række plantearter. Med baggrund i de økologiske katastrofer, der havde været
baggrunden for oprettelsen af Landcare Australia og for at fokusere på det nystartede program, erklærede The Commonwealth 1990 – 2000 for Decade of Landcare og
donerede 360 mill. AUD$ til at iværksætte Landcare programmet (Curtis et
al.1999).
Principielt finansierer de ca. 5000 lokale Landcaregrupper, der har ca. 120.000 frivillige, hvoraf en tredjedel er landmænd, selv deres projekter, men der er flere muligheder for at søge forskellige former for tilskud (Pretty & Ward 2001). Australiens
regering har oprettet en fond, Natural Heritage Trust, der råder over 1,25 mia.
AUD$, hvor Landcaregrupper kan søge penge til projekter, der har almennyttig
karakter (Curtis et al.1999). Ud over statsstøttede fonde er der oprettet en Nonprofit organisation, Landcare Australia, der har som formål at støtte lokale Landcaregrupper med penge, men også gennem lobbyisme overfor regeringen at få
gjort opmærksom på den lokale indsats. Landcare Australia medvirker endvidere
til at skabe partnerskaber med firmaer. Der er således allerede etablerede partnerskaber med Toshiba og Edison Mission Energy. Nogle firmaer har endog oprettet
egne fonde, der kan søges gennem Landcare Australia fx The Bundagberg Rum
Bush Fund. Der er således mange muligheder for at søge penge for de lokale Landcaregrupper (Landcare Australia 2005).
Naturplejen, der udføres gennem National Landcare Program, Australia varetages
af frivillige Landcaregrupper, der er organiseret som lokale foreninger med det
formål at sikre en bæredygtig udnyttelse af naturressourcerne. De lokale Landcaregrupper står selv for at finde projekterne, men også for den aktive udførelse.
De typiske Landcareprojekter er habitatgenopretning, formidling, beskyttelse mod
jorderosion, klitrestaurering og forskellige former for plantning i lokalmiljøerne.
Størstedelen af Landcareprojekterne foregår på privat ejendom, men der er også
projekter som fx klitrestaurering, hvor aktiviteterne foregår på offentlige arealer.
Nogle Landcaregrupper bidrager yderligere med arbejde i nationalparker, hvor
der samarbejdes med National Parks and Wildlife Service (DAFF 2005). Langt hovedparten af Landcaregrupperne er aktive på landet, men i nogle større byer er der
også startet Landcaregrupper. Landcare grupperne i byerne beskæftiger sig typisk
med genbrug, forureningsbekæmpelse og grønne områder. Det vurderes, at ca. 30
% af den australske landbefolkning er med i en Landcaregruppe, og at 50 % af
befolkningen er aktive medlemmer i de lokale samfund, hvor der en lokal Landcaregruppe (Curtis et al. 1999). Tallene viser, at der er bred opbakning til National
Landcare Program blandt den australske befolkning.
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British Trust for Conservation Volunteers (BTCV)
BTCV, der blev oprettet i 1959, er en velgørende organisation, oprettet med det
formål at bidrage til at forbedre og etablere natur- og miljøprojekter, hvor frivillige
har mulighed for at udvikle sig personligt gennem arbejdet. Den personlige udvikling kan bestå i erhvervelsen af sociale kompetencer gennem samarbejdet med
andre frivillige. Der arbejdes også med en øget miljøbevidsthed hos den enkelte.
Arbejdet i BTCV projekterne skal medvirke til at få et styrket engagement i lokalsamfundet og der arbejdes ud fra visionen: ”A better environment where people are
valued, included and involved” (BTCV 2004, s. 4).
BTCV ejer ikke selv jord og har derfor en række forskellige samarbejdspartnere,
med hvem de finder og udvikler projekter, hvor frivillige kan deltage. Årligt deltager mere end 140.000 mennesker i hele Storbritannien i at gennemføre naturpleje.
Naturplejen gennemføres i de mere end 10.000 offentlige og private partnerskaber
som BTCV har etableret i samarbejde med offentlige myndigheder, private firmaer
og NGO’ere (BTCV 2005).
BTCV er ikke en medlemsorganisation, men alene en ”opgaveudbyder”. De frivillige støttes dog af ansatte til at finde sammen i lokale grupper, der kan gennemføre
lokale projekter. Finansieringen af projekterne står BTCV for gennem fundraising,
tilskud fra bl.a The Big Lottry Fund, der minder om Dansk Tipstjeneste, men også
private bidrag er væsentlige. Private opfordres til at støtte BTCV ved at donere
penge; ”Leaving a legacy helps BTCV to enable more and more people and communities to
participate in practical conservation, bringing together neighbours of all ages and backgrounds to plant trees, lay hedges and create nature gardens, strengthening community
spirit and conserving our natural world” (BTCV 2005).
Det er centralt for BTCVs projekter, at de har en praktisk tilgang til forbedring af
miljøet eller lokalsamfundet. Arbejdet er rummeligt, så også skæve eksistenser og
marginaliserede personer kan blive frivillige og det er hensigten, at der skal være
plads til alle. Der er endog projekter, hvor der arbejdes for at involvere marginaliserede grupper fx handicappede, flygtninge, særligt udsatte unge, fattige og
tidligere kriminelle. Det gøres gennem programmet Environments for All. “Environments for All is the single most important development in the environmental sector in
relation to social exclusion” (BTCV 2005).
Rekrutteringen af medlemmer sker bl.a. gennem portalhjemmesiden www.doit.org.uk, hvor man som frivillig kan finde aktiviteter, der kunne være interessante
at deltage i.
BTCVs arbejde tager udgangspunkt i en række kerneværdier, der primært vidner
om et stort socialt engagement fra organisationen og sekundært naturpleje.
Kerneværdierne omfatter stor respekt for at inkludere og lytte til deltagernes behov og ønsker til de projekter de frivillige ønsker at deltage i, og at der skal være
plads til alle. Organisationen er således lige dele en naturplejeorganisation og en
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social organisation. Målet for BTCVs arbejde er at forbedre miljøet og lokalsamfundet, og gennem praktisk arbejde at bidrage til etableringen af lokalt fællesskab,
øget engagement og ansvarsfølelse blandt deltagerne i de gennemførte projekter
(BTCV 2004).

Nature Conservancy Canada (NCC)
NCC er en Canadisk landsdækkende organisation, der har til formål at beskytte og
bevare truede naturområder og arter. Der arbejdes ud fra følgende formål: “NCC
is a national charity dedicated exclusively to the preservation of ecologically significant
land, and the long-term stewardship of that land, through private action” (NCC 2005).
Det gøres gennem opkøb af jord, fundraising og naturpleje.
Det er NCCs formål at sikre truede naturområder og truede arter gennem partnerskaber med personer, organisationer, firmaer og myndigheder, der måtte være
interesserede. Der er etableret ordninger og fremtidssikring af mere end 1400 forskellige projekter, der i alt dækker omkring 1,8 mio. acres (ca. 700.000 ha). Projektområderne er især truede naturområder, skovarealer, præriearealer, kyster og
vådområder og økologisk sjældne habitater (NCC 2005).
NCC er opbygget af regionale enheder, men med et nationalt kontor. Regionalt er
der ansatte og frivillige, der i fællesskab sikrer, at der erhverves arealer, at der udføres den relevante naturpleje og at arealerne forvaltes efter de normer og ønsker,
der er givet af NCC’s formål. Det regionale arbejde er såvel politisk som praktisk
og består af aftaler om overtagelse eller pleje, der laves aftaler med lokale lodsejere
naturarealer og der arbejdes praktisk med pleje og forvaltning af arealerne. Nationalt koordineres indsatsområderne, donationer, kampagner og der planlægges
strategisk i forhold til det overordnede formål for NCC.
NCC arbejdet strategisk og har som mål, at der skal etableres, hvad de selv kalder
win-win situationer i forbindelse med deres overtagelse af arealer. NCC finansierer
sine aktiviteter gennem private bidrag og statsstøtte. Senest har de i 2000 modtaget
$10 millioner gennem et specielt program Millennium Partnership Program to deliver
Natural Legacy 2000. Programmet er et statsligt projekt, der havde til formål at motivere den canadiske befolkning til at tage ansvar for natur og miljø ved at deltage
som frivillig i en række programmer.
For at give frivillige mulighed for at deltage i naturplejeprojekter samarbejder
NCC med Volunteer for Nature. Naturplejeprojekterne arrangeres primært som
fleredags ture, hvor frivillige i grupper på 6 - 15 personer tager af sted for at udføre
naturplejeprojekter. Projekter inden for nogle bestemte faglige områder. Det drejer
sig især om pleje af vådområder, vedligeholdelse af stier, habitat restaurering eller
etablering og monitering eller overvågnings aktiviteter. I 2004 gennemførte de
frivillige grupper i provinsen Ontario mere end 40 forskellige projekter og bidrog
med mere end 7950 frivillige timer (VfN 2005).

- 32 -

Opsamling
De tre beskrevne eksempler viser, at der er forskellige måder at organisere den
frivillige naturpleje på.
National Landcare Program giver personer, der vil lave frivillig naturpleje mulighed
for at søge penge til finansiering af projekter, der er til gavn for natur og miljø.
Projektet skal defineres af de frivillige selv. Der er dog mulighed for at opnå støtte
fra støtteorganisationen Landcare Australia i forbindelse med projekter, men det er
primært til fundraisingen.
BTCV er en professionel organisation, der udbyder projekter, men naturplejen er
mere end blot formålet. Ud over naturplejen er det et mål for BTCV, at deltagerne
skal udvikle sig selv og deres lokalmiljø gennem fællesskaber, ansvar og ”empowerment”.
NCC inddrager frivillige i forvaltningen enten gennem partnerskaber eller gennem
Volunteer for Nature (VfN), der er en organisation, der varetager at inddrage og
”styre” de frivillige. Frivilligt arbejde er ikke den primære opgave i NCC, men det
er frivillige, der er interesserede at blive engageret gennem VfN, der selv styrer og
leder projekterne, der er beskrevet af NCC.
Der er ikke nogen dansk pendant til hverken BTCV eller National Landcare program, men i sit formål virker det umiddelbart som om, at NCC i nogen grad er en
pendant til Aage V. Jensens fond, der i Danmark opkøber bevarings- og beskyttelsesværdige arealer. I modsætning til Aage V. Jensen er NCC dog meget åbne
om, hvad de foretager sig og hvorfor.
Der er altså tale om tre, vidt forskellige organisationer mht. formål og design af
frivillige opgaver. Men de har to ting til fælles, de engagerer frivillige og de laver
naturpleje.

Teoretiske erfaringer
Til trods for, at der i udlandet er store erfaringer med og tradition for, at frivillige
laver naturpleje for at sikre en bedre natur og et bedre miljø, er det sparsomt, hvad
der er skrevet om frivillig naturpleje og social kapital udover reklamemateriale og
hjemmesider. Der er skrevet endnu mindre om udbyttet af det frivillige arbejde i
naturplejen i forhold til social kapital. Det skyldes muligvis, at udbyttet i høj grad
opfattes som knyttet til individet, en gruppe/ et netværk eller samfundet, som en
følelse, fornemmelse eller andre former for svært kvantificerbare værdier.
I den amerikanske forskningstradition, tages udgangspunkt i en psykologisk tilgang til frivillighedsbegrebet (Haberman 2001). Der er skrevet noget om de frivilliges udbytte, men det har jeg ikke taget med i dette projekt, da det tager en sociologisk afsæt og derfor ikke naturligt passer ind i projektets analyseramme.
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De ganske få erfaringer, hvor social kapitalteori anvendes i forhold til naturpleje,
jeg er stødt på i forbindelse med dette projekt, findes bl.a. hos Sobels et al. (2001),
Pretty & Ward (2001) og Pretty & Smith (2004).
Sobels et al. (2001) har brugt social kapitalbegrebet til at forklare, hvorfor Landcare
programmet i Australien er blevet så stor en succes. Landcareprogrammet, stimuleres fra politikerne gennem pengeordninger og det skal (og det gør det også) resultere i at projekterne skal komme fra neden, hvor der lokalt skal tages initiativer
til forskellige projekter. I en undersøgelse fra 2001 om Landcaregruppernes bidrag
til mængden af social kapital i landdistrikter i Australien konkluderer Sobels et
al.(2001), at der er en stor sammenhæng og betydning af de lokale initiativer, der
opstår med baggrund i de økonomiske incitamenter, der gives gennem bl.a. National Herritage Trust og den mængde social kapital, der er i lokalområderne.
Deltagelse i frivilligt arbejde i Landcareprogrammet har medført et øget niveau af
tillid til andre mennesker blandt medlemmerne af de lokale grupper og medlemmerne har fået udbygget deres lokale netværk og er fx begyndt at have kontakt til
naboer, de ikke tidligere havde kontakt med. Der er dog den vigtige pointe i undersøgelsen, at der må skelnes mellem den sociale kapital, der eksisterede på
forhånd og gjorde borgene i stand til at indgå i Landcaregruppen og den sociale
kapital, der er udbyttet ved at deltage i det frivillige arbejde (Sobels et al. 2001).
Et andet arbejde er gennemført af Pretty & Ward (2001), der har set på social kapital i forhold til naturpleje, engagement i natur og miljøpleje primært i 3. verdens
lande. De har udviklet en, ifølge dem selv, ny typologi1, hvor de viser, hvordan
frivillige gennem deres engagement i natur og miljøpleje på tre udviklingstrin udvikler sig fra at have lidt social kapital til at besidde meget. Trinene, der beskriver
udviklingen af gruppen ses i figur 3.1. Udviklingen kan beskrives gennem udviklingen af social kapital, og af at medlemmerne går fra at være afhængige af støtte
til, når de besidder en lille mængde social kapital, at være uafhængige af støtte og
derfor være selvkørende når de har en større mængde social kapital. Pretty &
Ward (2001) argumenterer for at forvaltere og administratorer i planlægningen af
naturplejeindsatsen bør tage hensyn til, hvorledes frivillige inddrages og får ansvar
for deres lokalområde gennem design af ”programmer”. Målet med at involvere
frivillige er at bidrage til udviklingen af social kapital og dermed også udvikle
personerne og gøre dem i stand til at tage ansvar for at udføre opgaver i fremtiden.
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Figur 3.1: Tre trin i udviklingen af en gruppe, hvor gruppen går fra at have behov for meget støtte til at
være selvkørende (Pretty & Ward 2001, s. 218).

Pretty & Smith (2004) argumenterer for, at der ved naturpleje og naturforvaltningstiltag er to vigtige dimensioner. Den ene vedrører direkte naturdimensionen, mens
den anden handler om den sociale dimension. Ifølge Pretty & Ward (2004) opnås
der lettere helhedsløsninger ved landskabsprojekter, hvis der tages hensyn til både
natur dimensionen og den sociale dimension, i stedet for blot at involvere en eller
to lodsejere. Alle lodsejere må deltage og de skal forstå vigtigheden af at stå sammen. Det kan bl.a. være, hvis der opstår noget de frivillige er usikre om. Hovedbudskabet i Pretty & Ward (2004) er, at frivillige projekter i naturen bør etableres
sådan, at der er fokus på social læring, da det er med til at sikre en mere effektiv
forvaltning og kredser således om synergieffekten, der opstår ved at gennemføre
projekter i fællesskaber. Pretty & Ward (2004) bruger social kapital til at beskrive
værdien af denne synergieffekt.

Danske erfaringer
I Danmark er frivillige naturplejeprojekter og frivillig naturpleje er ikke systematiseret i nationale programmer eller en fast integreret del af landsdækkende foreningsaktiviteter. Derimod er der rundt omkring ildsjæle, der laver forskellige typer
projekter. Nogle projekter udføres gennem eksisterende foreninger fx Danmarks
Naturfredningsforening, hvor der lokalt bl.a. udføres Bjørneklobekæmpelse, kogræsning, vegetationsanalyser mm. Danmarks Sportsfiskerforbund har afholdt
kurser for interesserede medlemmer, der ønsker at medvirke til vandløbsrestaurering. Der er også nogle frivillige, der laver naturpleje for Fugleværnsfonden.
Derudover er der frivillige, der selv har oprettet forskellige former for foreninger,
der varetager naturpleje uden at medlemmerne er organiserede i landsdækkende
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og eksisterende foreninger. Nogle steder har de frivillige ligefrem dannet deres
egen forening, klub eller naturplejelaug. Storstrøms Amt søsatte i 1999 et projekt,
hvor lokalsamfund kan søge penge til restaurering af gadekær (Hviid & Malmborg
u.å.). Den eneste systematiske erfaringsopsamling, der er lavet om hvilke aktiviteter, der udføres af frivillige og hvem de frivillige, er gennemført af Busck
(2004).
De danske erfaringer med frivillige, der udfører naturpleje og udbyttet som social
kapital er ubeskrevet. Generelt har der ikke været megen fokus på frivillige og
frivillighed i en dansk kontekst. Der er dog i de seneste 10 år kommet mere fokus
på det frivillige arbejde, og der gennemføres i øjeblikket en dansk komparativ
Johns Hopkinsundersøgelse2 af den frivillige sektor. De foreløbige resultater viser,
at det kun er omkring 1 % af alle danske frivillige, der er engageret i arbejde inden
for natur og miljøområdet (Socialforskningsinstituttet 2004). Det står i stor kontrast
til andre resultater fra undersøgelser om befolkningens vilje til at deltage i og
bidrage til en bedre natur og et renere miljø. Således udtrykte 50 % af de adspurgte
i en undersøgelse fra 2003 om danskernes holdninger til naturen, at man selv
kunne bidrage til at løse problemerne på naturområdet og mere end 80 % mente, at
man som forbruger havde en mulighed for at bidrage til at løse problemerne på
naturområdet (Kaae & Madsen 2003). Mens omkring 16 %, i en anden undersøgelse fra 2000 svarede, at de var villige til at deltage i spontant opståede aktiviteter eller i organisationer, der arbejdede for et bedre miljø (Bruun 2000).
Der ser således ud til, at der er et stykke vej fra tanke til handling! Disse undersøgelser viser med al tydelighed, at det er ”gratis” at have den ”rigtige” mening, og at det er let at være filantropisk, men når det gælder det virkelige engagement, ser det ud til, at det er begrænset med handlekraften. Måske ville flere engagere sig, hvis de fik øjnene op for det udbytte, der i virkeligheden er ved at engagere sig. Det forudsætter naturligvis, at der er et udbytte. Ligesom det ville være
nemmere at blive engageret som frivillig, hvis der var et eller flere programmer
eller ordninger, der engagerede frivillige i naturpleje. Her ville nogle af de
udenlandske erfaringer muligvis inspirere til at designe sådant dansk program
eller en dansk ordning.
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”Mennesket er frit, men overalt befinder der sig lænker. ”
Jean-Jacques Rousseau

KAPITEL 4.
FRIVILLIGE OG FRIVILLIGHED
Dette kapitel handler om begrebet frivillighed og hvilke mekanismer, der er styrende for
frivillighed. Jeg etablerer en forståelse for hvem de frivillige er og hvad der driver dem til at
lave frivillige arbejde. Det gøres ved, at der præsenteres en definition på, hvad frivilligt
arbejde i naturpleje er og der redegøres for, hvilke motiver frivillige har for at deltage i og
udøve naturpleje. Motiverne beskrives ud fra en psykologisk tilgang og ud fra en sociologisk
teoridannelse.
Mennesker har altid hjulpet hinanden og gjort tjenester for hinanden. Især inden
for kirken har frivilligt arbejde og filantropi historisk set spillet en stor rolle. Filantropien1 var medvirkende til, at de svage i samfundet blev hjulpet (Habermann &
Ibsen 1997). Man kan diskutere om filantropien stadig eksisterer eller om det er
noget gammeldags? Der har dog aldrig været så mange frivilligt engagerede i
Danmark som der er nu (Torpe & Kjeldgaard 2003). Frivilligheden har dog ændret
sig fra det i perioden 1850-1930, var det sociale arbejde, der var hovedfokuset, til at
det nu er størstedelen af det frivillige arbejde, der udføres i forskellige former for
foreninger (Henriksen & Ibsen 2001). Man kan sige, at den oprindelige filantropi til
en vis grad er blevet afløst af en form for egoisme eller selvbevidsthed, hvor det er
den frivilliges behov, der også er kommet i fokus.

Hvad er frivilligt arbejde i naturpleje?
Men hvornår kan man tale om at en aktør er frivillig? Der er ifølge Habermann
(2001) forskellige opfattelser af det at være frivillige. Der er dem, der mener, at
man kun er frivillig indtil, man har meldt sig til at deltage i noget. Idet man er engageret, vil der også opstå, en grad af, moralske forpligtigelse og dermed, er der
ikke i ordets forstand tale om fri - villighed længere. Henriksen (1995) mener dog,
at man er fri, uanset om man er involveret eller ej, da den frivillige til hver en tid er
fri til at engagere sig andetsteds.
Der findes ikke en egentlig definition på frivilligt arbejde i forhold til naturpleje.
Derfor har det været relevant at opstille en definition. Dette er gjort med inspiration fra andre definitioner, der i deres forhold til frivilligt arbejde enten har været
generelle eller som har beskæftiget sig med frivilligt arbejde inden for andre sektorer.
Langt de fleste definitioner på frivilligt arbejde, jeg er stødt på, er altruistiske2 og
generelle for enhver form for frivilligt arbejde. Der skelnes således ikke mellem de
aktiviteter og handlinger, der gøres for andre mennesker eller for en bestemt sag. I
dette projekt er det dog nødvendigt med en definition, der dækker frivillige hand-
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linger og aktiviteter, der udføres i forhold til noget ”materielt”. Definitionen skal
ydermere rumme muligheden for at lave aftaler med den/ de frivillige, for at sikre
kontinuitet i naturplejen. Eksempelvis kan det få store konsekvenser for en strandeng eller et kildevæld, hvis det ikke græsses hvert år (Ovesen & Søgaard 1993).
Specialets definition har sit udspring i den generelle definition på frivilligt arbejde,
der er opstillet af Wilson (2000, s.215), der anfører, at frivilligt arbejde er: ”… any
activity in which time is given freely to benefit another person, group or organization”.
Definitionen udelukker ikke, at de frivillige selv får et udbytte fra deres arbejde,
men hovedformålet er at yde noget, som andre har et udbytte af. Derudover har
Ibsen (1992) også været en inspirationskilde til projektets definition. Han definerer
frivilligt arbejde som: ”… en handling eller en aktivitet, der er frivillig, dvs. den udføres
uden fysisk, retligt eller økonomisk pres” (Ibsen 1992, s. 27).
Ibsens definition betyder, at den frivillige er fri til at trække sig ud af aktiviteten,
og at det kan foregå uden egentlige konsekvenser for den frivillige. Dette er også,
hvad der umiddelbart forstås ved det at være frivillig, nemlig at det er muligt at
vælge fra, når dette er ønsket. Ibsen (1992) forholder ikke til de moralske konsekvenser en tilbagetrækning kan have, fx i form af samvittighedskvaler hos den
frivillige. Sandheden er, at frivillige alene er frivillige til det øjeblik, hvor de lader
sig engagere. Herefter vil man, i en eller anden grad, være bundet af moralske og
følelsesmæssige forpligtigelser (Henriksen 1995).
Det vil sige, at det anerkendes, at den frivillige indgår i en organiseret/ aftalt og
ulønnet aktivitet, hvor der ikke er noget fysisk eller økonomisk pres. Derimod kan
der forekomme situationer, hvor der er et juridisk pres, men dette vil kun opstå i
de tilfælde, hvor der er indgået en frivillig aftale herom. Nødvendigheden af at
have det juridiske pres med skyldes, at naturpleje, der udføres af frivillige ikke kun
udføres på den frivilliges egen jord, men ofte foregår på en anden lodsejers ejendom. Disse lodsejere vil fra tid til anden stille krav om, at der ligger en formaliseret
aftale omkrig det projekt, der skal gennemføres på han ejendom og dermed er der
en juridisk forpligtigelse, der er nødvendig at overholde.
Således bliver definitionen:
Frivilligt arbejde i naturpleje er en organiseret, ulønnet aktivitet eller handling, der udføres
uden fysisk eller økonomisk pres og som har til formål at gavne naturen.

Motivationen for at udføre frivilligt arbejde
Al menneskelig handlen udspringer af menneskets ønske om at få dækket en række behov for så slutteligt at kunne realisere sig selv som et ”helt menneske”
(Knowles 1972). Mennesker er refleksive individer, der i den grad, er i stand til at
formulere egne behov og det, der kendetegner, især, moderne mennesker er, at
deres valg af fritidsinteresse/ frivilligt arbejde, er en integreret del af deres liv og
det er en del af den menneskelige selvrealisering og det livsprojekt hver enkelt er i
gang med (Hustinx & Lammertyn 2003). Det handler om hvilke motiver, der ligger
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bag ønsket om at udføre frivilligt arbejde. Ligesom det er interessant, hvad frivillige føler de får ud af det frivillige arbejde. At forstå de frivilliges motiver og hvad
de føler, der er af udbytte for dem, giver mig en mulighed for bedre at forstå, hvad
det at være frivillig betyder for den enkelte. Men for at svare på det, er det absolut
nødvendigt at være enige om, hvad der forstås ved motivation og forstå, hvordan
denne motivation kommer til udtryk.
De færreste, der arbejder med motivation definerer, hvad der forstås ved motivation. De antager at læseren på forhånd er udstyret, hvis ikke med en definition, så en
fornemmelse af, hvad motivation dækker. Motivation kommer fra latin motivus,
der betyder ”bevægegrund/ årsag”. I det følgende vil jeg anskue motivation fra to
synsvinkler: den psykologiske og den sociologiske tradition, men jeg vil først indlede med nogle generelle betragtninger.
Bevægegrunden for at deltage i frivilligt arbejde er forskellig alt afhængigt af, hvilke opgaver man løser, ligesom forskellige mennesker med stor sandsynlighed ikke
har samme motivation for at deltage i den samme frivillige opgave eller aktivitet
(Arai 2000). Alligevel er det muligt at opstille forskellige overordnede motivationsfaktorer.
Nyere motivationsteorier er baseret på en antagelse om, at mennesker er biologiske
og åndelige væsner og motivationen kan tage udgangspunkt i et biologisk eller
åndeligt udbytte for den enkelte. Yderligere kommer motivation enten indefra som
et behov eller en drivkraft, eller udefra gennem påvirkninger fra omgivelserne
(Dahlgaard og Dahlgaard 2003, Murphy & Alexander 2000). De fleste menneskelige aktiviteter udføres altså med henblik på at få opfyldt nogle behov, fx når man
bader ved stranden om sommeren, fordi det er sjovt og kølende. Eller man er med
til at rydde en udsigt for bjørneklo, fordi det giver mulighed for at sidde og nyde
solnedgangen ved vandet og det er noget aktøren synes er meget smukt, rart og
nærmest meditativt. I det sidste eksempel fører aktiviteten til et åndeligt/ mentalt
udbytte for aktøren og motivet kommer højst sandsynligt indefra, da ønsket er at
få mulighed for at få en smuk solnedgang. Hvis baggrunden for at rydde bjørneklo
havde været en reklamekampagne havde motivet været et udefrakommende motiv.
Eksempelvis er der frivillige, der deltager i naturgenopretningsprojekter fordi de
synes det er synd for naturen, at den lider under menneskers overforbrug og
manglende respekt for de værdier, der er i at have oprindelige naturskove (Grese
et al. 2000). Her er motivationen således indefra virkende, fordi man synes det er
synd og man får, ved at være med, opfyldt et psykologisk behov for at gøre en
forskel.
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To traditioner – et begreb
Der er forskellige måder at opgøre motivationen på. Der er især forskellighed i
måderne det bliver gjort op på i hhv. den amerikanske tradition, hvor man primært har et psykologisk fokus på motivation i modsætning til den nordiske litteratur, hvor der er tradition for at have en sociologisk synsvinkel på motivation. Den
amerikanske tradition fokuserer på altruismen og egennytten for den frivillige,
hvor den nordiske tradition tager sit udgangspunkt i den frivilliges livssituation,
hvor forskningen forsøger at komme med demokratiske og strukturelle forklaringer på motivationen (Habermann 2001).

Den Psykologiske teori og teoridannelse om motivation
Den amerikanske/ psykologiske tradition for at se på motivation tager udgangspunkt i funktionalistiske psykologi3. Tesen er, at motiverne er bundet op på en
række funktioner. Den funktionalistiske tilgang til motivation udspringer af en
betragtning om, at mennesker er motiverede for at gøre noget, fordi der er en indre
drivkraft, der fortæller dem, at de ved at udføre en bestemt aktivitet/ handling vil
kunne opnå et bestemt udbytte. Aktiviteten/ handlingen bliver således en funktion,
der er medvirkende til at sikre et bestemt udbytte for udøveren (Silverberg et al.
2000).
Gennem deres arbejde med frivillige og frivillighed er Clary et al.(1998) kommet
frem til, at der generelt er 6 overordnede funktioner, der motiverer frivillige til
deres engagement i frivilligt arbejde. De seks funktioner er: 1) Værdier, der dækker
den idémæssige baggrund for foreningen, det kan også dække en form for medmenneskelighed/ altruisme, 2) læring/forståelse, der ofte handler om personlig udvikling, læring kan også forstås som det at tilegne sig viden om, hvor hvilke planter vokser, hvis man deltager i et projekt om sjældne planter, 3) personlig udvikling,
det at den frivillige aktivitet giver mulighed for, at man kan udvikle sig gennem
det frivillige arbejde, 4) karriere, den frivillige har som mål at få en karriererelevant
erfaring, 5) kammeratskab/ venskaber, giver den frivillige mulighed for at opnå og
styrke sociale relationer 6) beskyttelse/ være beskyttende, den frivillige søger at reducere negative følelser fx skyld gennem frivilligt engagement.

Den sociologiske tradition og teoridannelse om motivation
Ifølge Habermann (2001) giver det mening at dele motiverne i 3 overordnede kategorier. Det er: normative, instrumentelle og strukturelle motiver.
De normative motiver, tager udgangspunkt i en eller anden form for socialt engagement, altruisme, at gøre noget godt for andre og i tro/ overbevisning, hvor det er
den frivilliges ønske om at gøre en god gerning. Det er i denne gruppe af motiver
kristnes næstekærlighedshandlinger findes (Habermann 2001). De normative motiver vil således komme til udtryk gennem ”man bør...!”, fx ornitologer, der opsætter fuglekasser som ugler kan yngle i, med det formål at forbedre artens mulighed
for at overleve, fordi det er godt at fuglene overlever. Sagen bliver drivkraften. Et
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sådant motiv har sit udgangspunkt i et personligt værdisæt eller i en etik, der ofte
er meget dybt forankret i aktøren, men ikke altid refleksivt funderet.
De instrumentelle motiver har sit udgangspunkt i nytte, belønning, sociale relationer/ følelser. Udgangspunktet er selvrelateret, da det handler om én selv. Det frivillige engagement har sin rod i et ønske om at opnå en anerkendelse af andre eller en
belønning, gerne i form af øget velvære og tilfredshed. Belønningen kan være i
form af sociale relationer, velvære o.m.a. Eksempelvis den frivillige, der i et
græsningslaug slet og ret ønsker at udføre det frivillige arbejde for at være sammen med venner, og fordi det giver noget godt kød, når kvæget har gået ude på
græs. Da bliver det frivillige arbejde det instrument, der sikrer, at han kan være
sammen med vennerne. Ydermere er det vennerne, der er det vigtigste, ikke den
frivillige aktivitet, der udføres. Et andet eksempel er den, der vil være med fordi
det er sjovt. Gennem udførelsen af det frivillige arbejde får man det sjovt og dermed er det frivillige arbejde blevet instrumentet til at få det sjovt.
De strukturelle motiver er kulturelt og historisk betinget eller tager sit udgangspunkt i en aktuel (social) politik eller postmodernitet. Det strukturelle kommer fx
til at ligge i, at det frivillige arbejde bliver noget man gør, fordi man altid har gjort
det. Den oprindelige grund kan være glemt, og dermed kommer det strukturelle
motiv til at fremstå som noget der ikke har baggrund i en refleksion. Derudover
kan der over de strukturelle motiver ligge normative eller instrumentelle motiver,
der er medvirkende til, at mennesker handler. I en sådan situation vil der være tale
om et ”motiv-mix”. Det er de færreste, der udelukkende handler på baggrund af et
enkelt motiv (Clary et al. 1998).

De to metoder i forhold til hinanden
De psykologiske funktioner bliver således en underordnet opdeling på individniveau af de tre overordnede motivtyper fra sociologien. De to teoretiske indgange
til motivation supplerer dermed hinanden på en fin måde.
De seks psykologiske funktioner vil alle relatere sig tilbage til de 3 overordnede
motivationstyper: De normative, instrumentelle og de strukturelle motiver. Værdifunktionen kunne sagtens være funderet i et etisk normativt motiv, men opleves af
den frivillige som om det er værdierne, der er de væsentlige motiver, ligesom det
beskyttende kunne tilhøre de normative motiver. Derimod vil en funktion som
læring/ forståelse kunne tilhøre både de normative og de instrumentelle motiver
alt afhængigt af, hvorledes funktionen kommer til udtryk. Fx vil det være et normbundet motiv, hvis den frivillige engagerer sig i det frivillige arbejde fordi det er
noget man ”bør” gøre, da det er en ”borgerpligt”. Læring/ forståelse bliver derimod et instrumentelt motiv, hvis baggrunden for at deltage i det frivillige arbejde
egentlig er for at blive bedre til at kende forskellige billearter.
Ved en undersøgelse af frivillige, der havde været engageret i forskellige typer af
naturpleje har det vist sig, at frivillige er motiverede fordi de ønsker at opnå et
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bestemt udbytte, gennem deltagelse i arbejdet. Udbyttet kan være fysisk, følelsesmæssigt eller psykologisk. Konkret nævner de frivillige, at de ønsker at gøre en
forskel, give noget videre til kommende generationer (Caissie & Halpenny 2003).
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”Since my intention is to say something that will prove of
practical use to the inquirer, I have thought it proper to
represent things as they are in real truth, rather than as
they are imagined.”
Machiavelli

KAPITEL 5.
UNDERSØGELSESDESIGN OG METODEBESKRIVELSER
I det følgende beskrives projektets empiriske tilgang. Der redegøres kort for det undersøgelsesmæssige paradigme. Dernæst gennemgås de metoder, der anvendes i projektet. Først
beskrives interviewmetoden, dernæst spørgeskemaundersøgelsen og hvorledes social kapital
måles gennem social kapitalindikatorer og social netværksanalyse. Kapitlet afsluttes med en
kort gennemgang af Mary Douglas grid/ group teori, der ligger til grund for vurderingen
af fælles normer i naturplejenetværkene.

Casestudiet/ undersøgelsesdesign
Undersøgelsesdesignet tager afsæt i en konstruktivistisk tilgang, hvor udgangspunktet er, at der eksisterer mere end én virkelighed. Virkelighederne er kun begribelige i form af sociale og mentale konstruktioner, og erkendelsen af disse opnås
gennem subjektiv og intersubjektiv interaktion mellem undersøgeren og de undersøgte (Guba & Lincoln 2000). For at nå til en forståelse af disse sociale konstruktioner anvendes en dialektisk og hermeneutisk metodik, hvor målet er at nå en konstruktion af det undersøgte felt (Guba & Lincoln 2000). Det undersøgte felt defineres således af undersøgeren og respondenterne. Erkendelsen er således ikke en
genspejling af en ydre realitet, men henviser til den observatør, der betragter det
undersøgte, og hvor det der ses, er det, der skiller sig ud fra omgivelserne (Andersen & Kaspersen 2001). Således hævder den konstruktivistiske tilgang ikke objektivitet, som en traditionel den positivistiske tilgang gør.
Den empiriske del af specialet tager udgangspunkt i casestudiet fordi ”... studiet af
mennesker og samfund i sidste instans ikke [har] andet at byde på end konkret, kontekstafhængig, praktisk viden, og denne type viden er casestudiet særligt velegnet til at producere” (Flybjerg 1998, s. 144). Det er den konkrete og kontekstafhængige viden om
tilstedeværelsen og potentialet for social kapital, der ønskes belyst i specialet. Casestudiet har yderligere den styrke, at det er velegnet, når der skal besvares
spørgsmål som ”hvordan” og ”hvorfor” (Yin 1994), samt ved studiet af komplekse
fænomener, hvor casestudiet giver mulighed for at forstå disse fænomener
(Launsø & Rieper 1997). Casestudiet har en styrke, idet der er en nærhed til virkeligheden og dennes mangfoldighed. En mangfoldighed, hvor udviklingen af en
nuanceret virkelighedsopfattelse og opdagelsen af, at menneskelig adfærd ikke er
meningsfyldt, kan forstås som regelstyrede handlinger (Flyvbjerg 1998).
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De enkelte cases blev valgt ud fra en række kriterier, der har udgangspunkt i den
teoretiske del af projektet og dekonstruktion af social kapitalbegrebet, og som indeholder kerne-parametre fra henholdsvis social kapitalteorien og frivillighedsteorien, men også ud fra praktiske hensyn i forbindelse med interviews. Kriterierne
for udvælgelsen har været forskel i organiseringsformer og størrelser af netværk,
ligesom tilknytningen til eksisterende foreninger har været en parameter. Alle
cases er af bekvemlighedsgrunde beliggende i Nordsjælland.
I de enkelte cases blev der foretaget et kvalitativt interview med en relevant ressourceperson med henblik på at få indblik i det arbejde, der udføres, opfattelsen af
samarbejdet med personer og institutioner uden for netværket. Efterfølgende blev
der fortaget en spørgeskemaundersøgelse (som beskrevet nedenfor) med henblik
på at kunne adressere tilstedeværelsen af social kapital hos hvert enkelt netværksmedlem, og i netværket som helhed samt potentialet for dannelse af social kapital
gennem deltagelse i netværket.
I det følgende vil de enkelte metoder blive udfoldet og der redegøres kort for enkelte teoretiske teorier, der ligger bag de enkelte metoder. Målet er, når de enkelte
teorier præsenteres, at give læseren indsigt i baggrunden for den valgte metode.

Interviewdesign
Interviewet havde til formål at give et overordnet indblik i den opgave netværket
af frivillige i hver enkelt af de tre cases havde påtaget sig.
Interviewet bestod af 4 overordnede temaer (se i øvrigt bilag 2).
• Hvad er det for et projekt, der arbejdes med?
• Hvordan er projektet organiseret?
• Hvilke samarbejdsrelationer har netværket?
• Hvordan ser fremtiden ud?

Interviewsituationen
Selve interviewet var opdelt i tre trin: briefing, interview og debriefing (Kvale
1998).
1. Briefing: Her blev den interviewede orienteret om formålet med interviewet, der
blev indhentet accept af, at interviewet blev optaget og der blev talt om anonymitet.
2. Interview: Under selve interviewet blev der fulgt en interviewguide, der indeholdt spørgsmål, som sikrede, at alle overordnede temaer blev behandlet. Opstod
der spontant interessante vinkler i forhold arbejdet med frivillige og naturpleje,
blev disse fulgt op. Der blev stillet uddybende spørgsmål, der gik ud over indholdet af interviewguiden, når det var relevant. Undervejs i interviewet blev validiteten af interviewet sikret ved, at der blev opsummeret løbende; fx ved at stille
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”modspørgsmål” som: ”Det, jeg hører du siger, er at…” eller ”er det korrekt, når jeg
hører du siger…?”, hvortil respondenten kunne svare bekræftende eller afvisende.
3. Debriefing: Efter selve interviewet blev respondenten gjort bekendt med, hvad
intervieweren havde fået ud af interviewet og spurgt, om der var emner, som ikke
var blevet berørt tilstrækkeligt i interviewet.
Hovedformålet har dog hele tiden været at skabe en stemning, så respondenterne
har følt sig trygge og dermed åbnet sig og fortalt deres historie. Det har også betydet, at interviewet til tider har haft karakter af en samtale, hvor jeg, som interviewer, hele tiden har haft de overordnede temaer i baghovedet for at sikre, at interviewet nåede omkring alle temaer.

Metodekritik
Ligesom der er mange fordele ved det kvalitative interview, er der også ulemper
og faldgruber. I det følgende vil jeg redegøre for nogle af de faktorer, der er væsentlige at overveje i forhold til metoden.
Der er en tendens til, at det kvalitative interview bliver brugt som et dialogisk
værktøj, der skal sikre, at intervieweren og respondenten netop gennem dialogen
opnår en intersubjektivitet, men det er sjældent tilfældet. Ifølge Condor (1997 cf.
Christrup et al. 2001) er det kvalitative interview ikke egnet som dialogisk metode,
da det er intervieweren, der opstiller spørgsmålene, som respondenten (pligtskyldigt?) besvarer. Når intervieweren sidder overfor respondenten, opstår der positioneringer i mellem de to parter. Det sker gennem måder at interagere på og tale på
inden for forskellige diskurser. Diskurserne medfører, at der opstår magtrelationer,
hvorigennem der opstår positioneringer som hhv. lægperson og ekspert, og dermed etableres en objekt-subjekt situation; ”den menige mand af folket i forhold til den
elitære ekspert” (Phillips 2001, s. 102). En af fordelene ved det kvalitative interview
er netop, at der skulle opstå mulighed for, at respondenten gennem refleksion og
kognition får mulighed for at skabe en kvalificeret fortolkning i forhold til emnet i
interviewet (Kvale 1998). Refleksionen og kognitionen bliver dog påvirket af magtrelationerne, og der kan sås tvivl om, i hvor stor grad respondenten, hvis han har
forskellige opfattelser i forhold til intervieweren, vil give udtryk for disse.
Mortensen (1999) sår tvivl ved den traditionelle analyse af interviews, hvor det
båndede interview transskriberes og derefter fortolkes. Kritikken er, at respondentens svar i det transskriberede interview bliver tillagt betydninger, respondenten
aldrig har haft intention om, at de skulle have. Mortensen (1999) skriver, at udsagn, der har karakter af temporalier, bliver ophøjet til universalier, når udsagnene
transskriberes. Det er ikke meningen, at det skal ske, men det er netop det, der er
faren ved at lade det levende sprog blive nedskrevet ordret. Han mener, at løsningen i stedet for en transskribering er at forsøge at konstruere en logisk konstruktion af hovedpointer, der er fremkommet gennem interviewet. På baggrund af ovenstående problemstillinger, og fordi mine interviews har haft karakter af samtaler,
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har jeg valgt at lave en logisk konstruktion af hovedpointerne fra interviewene,
som anbefalet af Mortensen (1999).

Spørgeskemaundersøgelsen og -design
Spørgeskemaet blev designet således, at det, ud fra en række indikatorer fra frivillighedsteorien (se kapitel 4), der primært er knyttet til motivation og foreningsengagement og fra dekonstruktionen af social kapitalbegrebet (se kapitel 2), rummer
indikatorer, der knytter sig til netværk, normer og tillid. Derudover spørges der til
respondenternes samfundsengagement, da dette kan tolkes som et udtryk for besiddelse af social kapital. Flere af indikatorerne er hentet hos Narayan & Cassidy
(2001), der har opstillet en række standardspørgsmål, som kan bidrage til at adressere social kapital.
I dette projekt er det målet at undersøge social kapital i de tre cases, både ud fra en
strukturel tilgang, men også ud fra en kulturel tilgang. Social kapital måles gennem: netværk, tillid, normer og samfundsengagement.
Spørgeskemaet berørte følgende emner:
• Frivilliges engagement
• Medlemskabet af naturplejenetværket
• Relationer i netværket
• Natur- og samfundssyn
• Tryghed, tillid, lokalsamfund, naboer og venner
• Nyheder og samfundsengagement
Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført ved at udsende spørgeskemaet sammen med en frankeret svarkuvert til de medlemmer, der var opført på de respektive netværks medlemslister. Listerne havde jeg fået af ressourcepersonerne1, da de
blev interviewet. Respondenterne fik 10 dages frist til at besvare og returnere spørgeskemaet. Den relative korte frist blev valgt, for at respondenterne ikke skulle
glemme at returnere spørgeskemaet. Generelt har der været en høj svarprocent på
mere end 80 %.
Spørgeskemaet har den ulempe, at det alene er den virkelighed, spørgeren er i
stand til at se og formulere, der kommer med i spørgeskemaet, og den virkelighed
svarpersonerne efter bedste evne må sætte deres erfaringer ind i (Launsø & Rieper
1997). Yderligere kommer mere nuancerede overvejelser, den enkelte måtte have
ikke med, da spørgeskemaet kun giver mulighed for svar indenfor de afsatte svarkategorier.

Måling af social kapital
Blandt teoretikere, der arbejder med social kapital, er der som tidligere nævnt forskellige opfattelser af, hvad social kapital er, hvilket har medført, at det er en udfordring at måle og kvantificere tilstedeværelsen af social kapital. Hvad er det, der
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måles? Som Solow (2000) skriver: ”Just what is social capital a stock of? Any stock of
capital is a cumulation of past flows of investment, with past flows of depreciation netted
out. What are those past investments in social capital? How could an accountant measure
them and cumulate them in principle?” (Solow 2000 s. 7, cf. Svendsen 2003).
I det følgende vil jeg kort redegøre for, hvori udfordringen ved at måle social kapital består. Der er blandt teoretikere, der har lavet undersøgelser af social kapital
forskelle på, hvorledes de har operationaliseret det (Narayan & Cassidy 2001, Pope
2003, Gaag & Snijders 2004, Svendsen 2003 m.fl.). Der er således ikke faste konventioner, der overholdes når social kapital måles og operationaliseres. Det hænger
sammen med de forskellige opfattelser, der er af begrebet, der undersøges. Social
kapital er et meget bredt begreb og er blevet anvendt i mange forskellige sammenhænge. Rækken af forskellige aspekter, karakteristika, indikatorer og dimensioner
varierer fra undersøgelse til undersøgelse (van Deth 2003). Det gør det umådeligt
svært at sammenligne resultaterne fra en undersøgelse til en anden.
Der kan dog siges at være nogle meget generelle og overordnede strategier, der
anvendes til at måle social kapital. Den empiriske tilgang til begrebet foregår, afhængigt af analyseniveau, af interviews, observationer eller spørgeskemaundersøgelser. Sidstnævnte metode er der mange eksempler på, og den er den mest udbredte metode. For en nærmere uddybning henvises til et review af Narayan &
Cassidy (2001). Typisk er spørgeskemaundersøgelsen opbygget således, at der er
en række indikatorer, hvor hhv. de kulturelle parametre (tillid og normer) adresseres gennem en række indikatorer og de strukturelle (netværk) adresseres gennem
social netværksanalyse.
Til hver indikator er en række variable, der spørges ind til. De enkelte variable
adresseres gennem enten spørgsmål eller udsagn, som respondenterne bliver bedt
om at tage stilling til. Til tillidsindikatorerne spørges der fx ind til en række forskellige personer og institutioner. Hvert enkelt spørgsmål og udsagn bliver formuleret så objektivt som muligt, dvs. hverken ledende eller værdiladede. Dette bliver
gjort for ikke at påvirke svarene. Respondenterne har mulighed for at afgive svar
på en skala fra 1 – 5, hvor 1 repræsenterer størst uenighed med udsagnet og 5 repræsenterer størst enighed. Skalaens størrelse blev valgt, så det skulle være overskueligt for respondenten og det gav bedst mening, at man kan være absolut uenig
= 1, delvist uenig = 2, hverken enig eller uenig = 3, delvist enig = 4 eller absolut enig
= 5. Yderligere gradbøjninger vil ligeledes være med til at komplicere databehandlingen.
I spørgeskemaet er der nogle få spørgsmål, der er opstillet anderledes end beskrevet ovenfor. Det er dog kun sket i tilfælde, hvor det det ikke har kunnet lade sig
gøre at bruge den førnævnte skabelon. Flere af spørgsmålene er udarbejdet med
inspiration fra Narayan & Cassidy (2001), der har arbejdet med udviklingen af en
metode til at måle social kapital for Verdens Banken (Se i øvrigt spørgeskemaet,
Bilag 3).
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Social netværksanalyse
Udgangspunktet for den sociale netværksanalyse, SNA, er de tre frivillige naturplejefællesskaber, der udgør de tre cases, som undersøges. Hvert naturplejefællesskab udgør et netværk, der undersøges for en række indikatorer, der tilsammen
adresserer den mængde social kapital, der er tilstede i naturplejenetværket. Det
drejer sig bl.a. om styrken af netværket, de indbyrdes relationer (dyader), men
også hvilke relationer, der går ud af netværket. Social netværksanalyse er en metode til at lave strukturelle analyser på relationelle data i sociale netværk (Scott 2000).
Analyseniveauet er ikke altid lige tydeligt, eftersom fokus ofte er koncentreret
omkring effekterne af de indbyrdes relationer på enten gruppe- eller individniveau
(Waldstrøm 2003).
SNA har to hovedfokusområder: det egocentriske og det sociocentriske fokusområde (Waldstrøm 2003). Det egocentriske fokusområde tager udgangspunkt i en
analyse af de enkelte agenters netværk med afsæt i den enkelte agents egorelationer, mens det sociocentriske perspektiv analyserer netværksstrukturerne for
et netværk af agenter som en helhed. Den enkelte agents netværk anses som en del
af hele netværket. Både i det egocentriske og det sociocentriske perspektiv tages
der udgangspunkt i at undersøge forbindelserne mellem agenter, og det bliver
dermed en analyse af dyadiske forbindelser, der udgør netværket (Scott 2000). I
dette speciale benyttes en sociocentrisk tilgang, da de enkelte netværk er naturligt
afgrænsede ved medlemmerne af netværket.
Den største udfordring ved en netværksundersøgelse er at få indsigt i hver enkelt
netværksdeltagers personlige netværk og dermed få indsigt i de relationer, den
pågældende har. Både indenfor netværket, men også ud af netværket (Kirke 1996).
Den mest anvendte metode til at undersøge personlige netværk og den metode,
der blev brugt i dette projekt, er den såkaldte navnegeneratormetode (Marsden
1990, Kirke 1996). Metoden tager afsæt i, at alle netværksmedlemmer bliver bedt
om at nævne, hvem der er i deres ego-netværk, og hvilke relationer de har til dem,
de nævner. Navnegenerator spørgsmålene blev medtaget som en del af spørgeskemaundersøgelsen, der er beskrevet ovenfor. Navnegeneratormetoden er en
såkaldt selvrapporteringsmetode, der har sine fordele, men også ulemper. En fordel er, at det går relativt hurtigt i forhold til at skulle foretage observationer o.l.
Men en ulempe er usikkerheden om, hvad respondenten svarer ud fra. Er det, som
netværket reelt er, eller er det sådan, som respondenten opfatter netværket? Svarene fra selvrapportering giver adgang til respondentens kognitive netværk, dvs.
respondentens opfattelse af, hvordan netværket og dermed den opfattede virkelighed er. Dette er imidlertid ikke altid i overensstemmelse med fakta (Scott 2000,
Marsden 1990). SNA skelner således ikke mellem måling af de reelle forbindelser
og relationerne, som de opfattes af respondenterne (Marsden 1990). Trods usikkerheden omkring selvrapporteringsspørgeskemaer er de dog de mest anvendte i
forbindelse med den sociocentriske tilgang til SNA (Waldstrøm 2003). Det skyldes,
at selvrapporteringsmetoderne er lette at benytte, især når der er tale om større
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netværk. Derudover er de ikke så tidkrævende, som andre metoder. Alternativer
til selvrapporteringsmetoden er observationer, interviews og analyser af korrespondance/ kommunikation fx e-mails og breve (Marsden 1990).
Ved at samle informationerne om alle respondenternes personlige netværk kan det
sociale netværk konstrueres (Marsden 1990). Ud fra respondenternes svar opstilles
en nærhedsmatrix, som beskriver, hvilke medlemmer i netværket, der har hvilke
relationer. Nærhedsmatrixen består af 0’er og 1-taller, hvor 1 repræsenterer en
forbindelse og 0 betyder, at der ikke er en forbindelse. Dataene kan behandles ved
hjælp af forskellige statistiske og matematiske metoder, hvor der regnes på den
opstillede matrix (for en uddybning se Wasserman & Faust 1994) eller data kan
behandles grafisk ved hjælp af sociometriske metoder. Disse metoder giver mulighed for, gennem visuelle analyser, at identificere ledere, isolerede aktører og
asymmetri i netværksstrukturen, der samtidig giver mulighed for at identificere
gensidighed2 (Scott 2000).
Ud fra de individuelle netværk er det muligt at beskrive det sociale netværk, der er
udgangspunktet for den frivillige naturpleje. Det er de dele af SNA, der beskæftiger sig med netværket som helhed, og som kan være med til at adressere strukturer, der er af betydning for social kapitaludviklingen indenfor netværket (Field
2003). I det næste vil jeg kort redegøre for de SNA parametre, der anvendes i projektet.
Gensidigheden mellem aktørerne er af væsentlig betydning for social kapitaldannelsen og beregnes som reciprocitet. En gensidig forbindelse er en stærkere forbindelse end den forbindelse, der kun går den ene vej (Scott 2000).
Densiteten3 er en anden væsentlig parameter. Den udtrykker, hvor stor en del af de
mulige forbindelser en aktør har i et netværk (Wasserman & Faust 1994). At være
vel forbundet til andre er lig med adgang til ressourcer og dermed social kapital.
Aktørens placering i netværket er central, da aktørens placering vil hænge sammen
med, hvor meget indflydelse vedkommende har til sin rådighed, og hvor mange
forbindelser, og dermed påvirkningsmuligheder, der står til ”disposition” for aktøren. At være centralt placeret i netværket er et udtryk for at være der, hvor der sker
noget, og man er dermed en synlig aktør i netværket (Wasserman & Faust 1994).
Der er flere netværksparametre, der adresserer en agents placering. Agentens placering i netværket er yderligere afgørende for, hvilke ressourcer der er til rådighed
for vedkommende, og dermed er placeringen uomgængelig når den samlede
mængde social kapital skal opgøres. Betydningen af en aktørs placering i netværket hænger sammen med, hvor forbundet han er til andre aktører i netværket. Dette kan beregnes som en eigenvector4 (Scott 2000). Eigenvectoren kan bruges til at
udtrykke, hvem der anses som ressourceperson i netværket, fordi den udtrykker
afstanden mellem de forskellige aktører. Ressourcepersonerne vil være de aktører,
der har kortest afstand til andre aktører.
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Bonacichs power index5 er et udtryk for, hvor meget indflydelse aktøren har i netværket. Indflydelse forstås ikke alene, som at aktøren har mange forbindelser og
derfor har større muligheder for at påvirke andre i netværket. Indflydelsen hænger
i høj grad sammen med, hvor forbundet de andre agenter i ens ego-neværk er forbudet til andre (Scott 2000).
Til brug for SNA af nærhedsmatrixen fra hvert enkelt naturplejenetværk har jeg
benyttet UCINET 6.0 (Borgatti et al. 2005), der er et computerprogram. Programmet
giver mulighed for ved hjælp af en nærhedsmatrix at foretage en række komplicerede beregninger. Visualiseringen af netværket for foretaget med NetDraw 2.24
(Borgatti 2002).

Metodekritik
Der er ved netværksanalyser risiko for, at der ikke opnås et billede af de reelle
sociale relationer, men i stedet af medlemmernes oplevelse og ønsker til netværket,
dvs. et kognitivt netværk, idet medlemmerne selv svarer (Marsden 1990). Dette
kan dog undgås, hvis de personer, der opgives som værende relationelle til hinanden, begge deltager i undersøgelsen. Ved meget store netværk kan dette være forbundet med stort tidsforbrug, men gennem undersøgelser, hvor begge parter deltager, kommer de præcise relationer frem. Udover valideringen af relationen, opnås der også mulighed for at vurdere, om relationen er gensidig. Hvis begge parter
nævner hinanden, må relationen formodes at være stærkere, end hvis det kun er
den ene, der opfatter tilstedeværelsen af en relation.
Det er af betragtelig betydning, hvorledes der spørges til netværket. Formuleringen af spørgsmål påvirker i høj grad det svar, der opnås og dermed også størrelsen
af det, netværksrespondenten opfatter sig selv som værende en del af (Kirke 1996,
Marsden 1990). Det er vigtigt at spørge så objektivt og neutralt som muligt. Dette
kan fx også gøres gennem spørgsmål, der er indirekte formulerede. I stedet for at
spørge ”hvem er dine venner?”, kan man spørge til, hvem personen vil betro sig til,
eller hvem der har været kontakt til inden for en afgrænset periode (for yderligere
uddybning se Kirke 1996, Marsden 1990).

Mary Douglas’ Grid/ group teori
Vores kultur farver vores opfattelse af omverdenen og dermed også vores syn på
naturen (Hansen 2001, Douglas 1992). Douglas’ grid/ group teori er en idealiseret
typologi, der anvendes som en del af en kulturanalyse, hvor samfundet simpelt
kan beskrives i to dimensioner hhv. grid og group. Grid angiver, hvor stærkt et
hierarki (regeltætheden), der er i et samfund, og group angiver, hvor tæt de enkelte
aktører er knyttet til deres sociale grupper (kollektiv identitet). Kulturanalysen er
baseret på idéen om, at der er en systematisk sammenhæng mellem de sociale relationer, man indgår i, og ens samfundssyn og dermed også ens natursyn. Douglas
(1992) har vist, at der er sammenhæng mellem en aktørs samfundssyn og hvordan
aktøren oplever naturens stabilitet. “Each of the four positions combines a preferred
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pattern of social relations with certain values which justify and sustain the preference. The
theory is that elements of each position form a distinctive, unified cultural package which
cannot be unpacked or recombined without radical social change and which is in conflict
with the others” (Douglas 1992, s. 263). Med henblik på at beskrive respondenternes
opfattelse af naturen benyttes Mary Douglas’ grid-group teori, der beskriver de fire
arketypiske myter, der generelt er blandt mennesker, og som beskriver opfattelsen
af naturens sårbarhed. Naturen opfattes som lunefuld, sårbar, robust eller robust
inden for visse grænser. De fire opfattelser er illustreret i figur 5.1.

Figur 5.1: De fire idealtypiske opfattelser af naturen og til højre de fire kulturer, men tilknyttet samfundssyn. Modellen læses sådan, at når en respondent opfatter nature som foranderlig, vil hans samfundssyn være knyttet til sammen placering i den højre model og dermed vil hans samfundssyn være Fatalistisk o.s.v. (mod. efter Douglas 1992 s. 263).

Skemaet udtrykker en idealiseret typologi, der kan være med til at anskueliggøre
tendenser, men som ikke beskriver mennesker udtømmende. Det betyder, at det
bliver muligt at få en indikation af, hvordan respondenten oplever samfundet, når
vedkommende har tilkendegivet, hvorledes naturens stabilitet opleves. Samlet kan
det være med til at give et billede af, hvem de frivillige, der laver naturpleje, er.
I min undersøgelse vil jeg benytte Douglas til at vurdere, om der er fælles normer i
de undersøgte netværk i forhold til naturen. Normer, der ellers er svære at identificere (Blake & Davis 1964, cf. Mortensen 2004). Grid/ group teorien kan også hjælpe
mig til at vurdere, om aktørerne er meget forskellige i deres opfattelse af samfundet og dermed få et indirekte billede af deres politiske observans.
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“Slå følge med dem, der søger sandheden og sky dem,
der siger de har fundet den!”
Jens Martin Knudsen

KAPITEL 6.
SOCIAL KAPITAL I TRE NATURPLEJEPROJEKTER
I følgende beskrives de tre naturplejenetværk og redegøres for resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen og interviewene med centrale personer i de tre undersøgte netværk. Netværkene beskrives narrativt i forhold de opgaver de løser, hvordan de er organiseret og slutteligt analyseres hvert enkelt netværk i forhold til social kapitalindikatorerne og frivillighedsparametrene. I slutningen af kapitlet opsummeres hvert enkelt netværk, for at gøre det
lettere for læseren at bevare overblikket over forskelle og ligheder mellem de tre netværk.
I det følgende er citater skrevet i kursiv og anførselstegn. I forhold til analyserne er
spørgsmål 5c og 5d udeladt i databehandlingen og svarkategorierne i spørgsmål 3a
”kender godt” og ”kender mindre godt” slået sammen til således, der kun er to
kategorier ”kender” og ”kender ikke” (for en uddybning se kapitel 7). Alle sociogrammer, der præsenteres i dette kapitel findes i en større udgave i Bilag 4. Alle
lydfiler fra de gennemførte interviews, data og beregninger findes på den vedlagte
cd-rom.

Strøgårdsvang høslætlaug
Nedenstående beskrivelse af Strøgårdsvang høslætlaug (herefter SHL), er baseret
på et interview gennemført den 6. september 2005, med oldermand, Henrik Jørgensen (HJ) og en spørgeskemaundersøgelse. Interviewet blev gennemført på hans
arbejdsplads i Skov- og Naturstyrelsen og spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført i perioden 21. september – 10. oktober 2005 blandt personer, der stod opført på HJ’s kontaktliste. Dog har de børn, der deltager i arbejdet, fordi deres forældre er engagerede, ikke fået et spørgeskema. Der er i alt udsendt 45 spørgeskemaer, heraf har 41 frivillige returneret spørgeskemaer, hvoraf 3 spørgeskema udgår af undersøgelsen. Et spørgeskema er ikke udfyldt, et kan ikke bruges, da det er
udfyldt af en, der ikke er noteret på HJ´s adresseliste. Adresselisten er udgangspunktet for navnegeneratorlisten, og derfor er det kun de frivillige, der har optrådt
på listen, der kan svare, da navnegeneratorlisten er en lukket liste. Det sidste spørgeskema er modtaget efter databehandlingen er påbegyndt og er derfor bortfaldet.
Den reelle svarprocent er på 82 %, hvilket må siges at være ganske tilfredsstillende.
Det følgende er en beskrivelse af SHL’s aktiviteter, netværkets organisering, baggrunden for arbejdet samt en analyse af de svar de frivillige har givet på det udsendte spørgeskema. Beskrivelsen baserer sig endvidere på det gennemførte interview, fakta fra laugets hjemmeside og Johansson (2005).
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Høslætlauget
Der er ikke noget formelt medlemskab af høslætlauget og de frivillige betaler ikke
kontingent. HJ har en adresseliste over de personer, der har tilkendegivet, at de
ønsker at være med. De personer, der står på adresselisten bliver ”inviteret”, når
der aktiviteter i netværket. HJ beskriver netværket som løst og uformelt, men han
forventer af de frivillige, at de møder op en gang imellem: ”… din oldermand bliver
glad, hvis du bare kommer en gang imellem”. Ud af de 56 navne på frivillige noteret på
oldermandens adresseliste er der 10 børn.
38 personer, 13 kvinder og 25 mænd, har svaret på spørgeskemaet og der er således en overvægt af mænd. Gennemsnitsalderen er 49,6 år, hvor den yngste medlem er 26 år og ældste er 74 år. Hovedparten af de frivillige bor i Nordsjælland og
dermed tæt på Nydam, hvor Høslætlaugets aktiviteter foregår.
Høslætlauget består af en række familier, der udgør ca. halvdelen af de frivillige af
lauget. Yderligere er en stor del, 41 %, af de frivillige akademikere, der i deres professionelle arbejde, arbejder med natur og miljø opgaver, 37 % har en mellemlang
uddannelse mens 18 % har en praktisk/ håndværksmæssig uddannelse.

Oplevet netværkssammensætning
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Figur 6.1: De frivilliges oplevelse af hvordan netværket er sammensat ud fra fem givne muligheder

På spørgsmålet om netværkets sammensætning anfører 55 % af de frivillige, at de
opfatter SHL som bestående af personer med samme uddannelsesmæssige eller
indkomstmæssige baggrund. Mens 61 % opfatter høslætlauget som bestående af
personer fra det samme nabolag/ lokalområde.
Man opfattes som værende med i lauget, når man står på HJ’s liste og møder op til
arbejdsdage.
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Opgaven
Oprettelsen af lauget udsprang af et ønske om at genskabe den oprindelige og
autentiske engvegetation, der oprindelig havde været på skovengene før i tiden,
men også af skovdistriktets ønske om, at den gamle driftsform blev genindført
(Rune et al. 1999). Engen, Nydam, der havde været uden den oprindelige og ifølge
HJ nødvendige pleje i mere end 50 år, blev rammen for laugets arbejde i 1999 og
har været det lige siden. Der er blandt de frivillige et ønske om at drive engen så
skånsomt og autentisk, som muligt for få den oprindelige engflora tilbage, hvilket
også er sket. Niels ”Åmand”, der er medlem af høslætlauget skriver; ”… med økonomiske øje er slåning med le det rene idioti, men set med økologiske øjne er leslåning på mange
arealer den rene guldgrube” (Johansson 2005, s. 12).

SHL er et netværk af frivillige, der har etableret sig med det formål at pleje en 0,8
ha skoveng, Nydam, beliggende på Strøvanggård skovpart i Gribskov. SHL blev
dannet i 1999 efter svensk inspiration. Det skete efter høslætlaugets oldermand og
skovfogeden fra Strøgårdsvang skovpart, Ole Andersen, havde været på et ”engkursus”, hvor de havde mødt, hvad HJ kalder, ”den svenske le-guru” Kjell Gustafsson, der holdt kursus i brug af le og pleje af engarealer ved hjælp af le. En plejeform, der er meget skånsom for vegetationen, idet den ikke medfører traktose, der
nemt opstår ved brug af tunge maskiner og som har en negativ effekt på planterne.

Organiseringen
SHL er meget løst organiseret og har intet kontingent, ingen mødeindkaldelse og
ingen traditionel bestyrelse. Det er et løst koblet netværk af frivillige, der er organiseret sådan, at der er én oldermand, der er den ansvarlige for at samle netværket,
når der er opgaver, der skal løses. Der indkaldes til arbejdsdage ca. 10 gange årligt.
Den arbejdsdag, der mønstrer flest frivillige er den lørdag i juli, hvor ”hovedslættet” fortages. Der møder typisk 25- 30 frivillige op til ”hovedslættet”. Til andre
arbejdsdage, hvor der eksempelvis skal vedligeholdes materiel, slæbes hø ud til
ballepresseren eller laves andre småopgaver, kommer der kun en lille fast kerne på
ca. 5-10 personer.
Yderligere er der nogle af laugsbrødrene, der er meget entusiastiske omkring slåning med le, og de slår udover Nydam også andre småarealer. Arealer, der ellers
ikke ville blive slået. Det er bl.a. amtskommunal jord som laugsbrødrene gennem
deres netværk har kendskab til og ved ikke vil blive plejet, hvis de ikke gør det. De
le-entusiastiske laugsmedlemmer mødes for at slå et areal, drikke en efterfølgende
øl og sludrer lidt inden de kører hver til sit igen. Sådanne dage er der ifølge HJ
nogle stykker af, men det er kun ganske få medlemmer, der deltager i denne type
aktiviteter. Om disse ”eksterne” aktiviteter udføres som SHL eller le-entusiast er
uvist, men det giver et indtryk af netværksstrukturen og hvor løst koblet det er.
SHL har ingen vedtægter og mødes kun når oldermanden indkalder. Der eksisterer ifølge HJ i SHL ikke et egentligt formelt besluttende organ, men derimod er det
engagementet, der giver indflydelse og magt. Beslutninger træffes løbende, når det
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er nødvendigt og af de medlemmer, der er samlet. De frivillige taler om hvad der
skal gøres og hvordan og træffer efterfølgende beslutninger. Beslutningsprocesserne er således meget uformelle. HJ fortalte, at han havde prøvet at spørge til en dato
medlemmer skulle mødes til et arrangement; hvortil de frivillige havde meldt ud,
”at det bestemte oldermanden”. Oldermanden spiller tilsyneladende en central rolle i
høslætlauget.
På den store høslætdag styrer oldermanden, hvorledes arbejdet fortages og organiseres. Dagen starter med en morgenparole, hvori oldermanden fortæller, hvad der
skal laves og opmuntrer til huske at hvæsse leen hvert 5. minut. Der udpeges også
to hæsformænd, der skal sikre høet bliver sat i hæs. Der holdes også kun pause på
oldermandens opfordring, dog er det ikke unormalt, at der kommer tilråb fra de
frivillige ”må vi få kaffe oldermand?”, men der er ingen, der holder pause førend oldermanden har givet tilladelse til det. Det virker som om, der er en helt særlig
atmosfære omkring arbejdsdagene og det kan være med til at samle netværket, da
de har noget særligt, de er fælles om, hvilket kan medvirke til at styrke sammenholdet i netværket. Høslætdagen afsluttes med en stor fest, hvor skovparten typisk
donerer et dådyr, der bliver grillet. Det er ifølge HJ ganske tydeligt, at det sociale
samvær spiller en central rolle i forbindelse med laugets arbejde, hvilket passer
godt med de svar, de frivillige har givet i spørgeskemaet (se mere nedenfor).

Samarbejdsrelationerne
Egentlige formelle samarbejdsrelationer er der kun til Strøgårdsvang Skovpart.
Samarbejdet forekommer åbenlyst og naturligt, da Nydam er beliggende på Strøgårdsvang skovpart. Samarbejdet består i, at skoven stiller maskiner til rådighed
for høslætlauget, når det er nødvendigt, ligesom deltagerne har lov til at køre helt
op til engen i private biler.
Som en del af arbejdet med at genskabe en ”rigtig” skoveng har elever fra Skovskolen, som et undervisningsprojekt, genskabt et skovbryn, der giver en jævn
overgang mellem skoven og engen. Dette har bevirket, at der er mindre skygge på
engen. Aftalen om, at eleverne kunne etablere et bedre skovbryn, er kommet i
stand ved, at der er lærere fra Skovskolen, der er medlemmer af SHL ligesom
Skovfogeden også er medlem af SHL, har aftalt at det kunne være en opgave for
eleverne fra skovskolen.
De opgaver, der udføres på amtskommunale arealer, er ikke formaliseret og foregår mere eller mindre ad hoc, hvorfor der ikke er et egentligt samarbejde med amtet. Arbejdsopgaverne får laugets medlemmer gennem deres netværk, primært fra
laugsbrødre, der gennem deres arbejde kender til arealerne, der skal slås. Opgaverne, der udføres udenfor Nydam, er oftest ganske små og kan klares på et par
timer en eftermiddag.
Det er høslætlaugets mål at få mediedækning hvert år for derigennem at oplyse
omkring deres arbejde, men også om de muligheder, der er ved at ”adoptere” en
- 56 -

eng. I 2003 var der en helsides artikel i Jyllandsposten om lauget og i 2004 havde
de et opslag i Politikens lørdagssektion.

Netværksanalysen
Netværksanalysen viser tydeligt, at der er en central kerne af medlemmer og at der
er nogle, der ligger i periferien af netværket. Der er i netværket ikke kliker eller
grupper, der ikke har relationer til andre eller kun få personer. På trods af, at
høslætlauget er et løst organiseret netværk kender mange hinanden inden for netværket. HJ nævner i interviewet, at der ikke som sådan er demokratiske beslutningsprocesser i SHL. Den måde et medlem kan opnå indflydelse på er ved at møde op og deltage i arrangementer. 10 % af de frivillige svarer, at de ofte deltager i
beslutningsprocesser og 7 % at de jævnligt deltager i beslutningsprocesser, hvilket
svarer til 7 personer. I nedenstående sociogram figur 6.2, er størrelsen på hver node proportional med den indflydelse de forskellige medlemmer har. Det ses tydeligt, at der centralt i netværket er nogle personer, der er mere indflydelsesrige end
de, der er placeret mere perifert i netværket.

Figur. 6.2: Sociogram, der viser Strøgårdsvang Høslætlaug. Q er mænd, mensS er kvinder.
Hvor indflydelsesrig en frivillig er, er den forholdsmæssige størrelse på noden. De centralt placerede personer, med mange kontakter ses i midten af netværket.

De mest indflydelsesrige medlemmer af netværket er beregnet ved hjælp af Boncichs Powerindex. De indflydelsesrige frivillige er kendetegnet ved at være velforbundet til de andre frivillige i netværket. De 6 mest indflydelsesrigepersoner
nævnt i rækkefølge med den mest indflydelsesrige først SHL29, SHL6, SHL26,
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SHL21, SHL3, SHL8 og fordeler sig som 4 mænd og 2 kvinder. Indflydelsen i netværket er således fordelt proportionalt med kønsfordelingen i netværket.
Blandt de frivillige af netværket er der en stor grad af gensidighed, idet 63 % af de
frivillige gensidigt har tilkendegivet, at de kender hinanden. Det lyder ikke umiddelbart af meget, men taget i betragtning, at de frivillige alene har angivet om de
kender hinanden ud fra en liste med navne, anses det som meget flot.
De frivillige har peget på en række medlemmer som de anså for at være de største
ressourcer i netværket. Der blev nævnt i alt 18 forskellige personer. Heriblandt var
der flere, der kun var peget på af en eller to personer. I figur 6.3 ses de seks personer, der af flest anses for at være de største ressourcepersoner.

Figur 6.3:  er de 5 ressourcepersoner, der er blevet udpeget af de øvrige frivillige i Strøgårdsvang Høslætlaug, som dem der anses for at være de største ressourcer i høslætlauget.

I spørgeskemaet er de frivillige blevet bedt om at svare på, hvem de ville kontakte,
hvis de har behov at diskutere emner relateret til høslætlauget. De tre frivillige
absolut flest personer peger på er SHL 29, SHL3 og SHL 27. Det ses, at der er
sammenfald mellem de personer, der har størst indflydelse og dem, der er de bedste diskussionspartnere.

Natursyn og samfundssyn
De frivillige af netværket blev bedt om at svare på, hvorledes de vurderer naturen i
forhold til fire udsagn. Udsagnene er taget fra antropologen Mary Douglas fire
idealtyper, der beskriver en sammenhæng mellem de sociale relationer, man ind-
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går i og ens samfundssyn, der er blevet koblet til natursyn. De frivillige i SHL natursyn fremgår af figur 6.4.
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Figur 6.4: 43 % af netværkets medlemmer anser naturen for at være robust inden for visse grænser, der må opretholdes, mens 30 % anser naturen for at være sårbar og kræve beskyttelse, mens
de resterende 27 % mener naturen er foranderlig.

En høj grad af kollektiv identitet præger høslætlauget. 43 % har et samfundssyn,
der bedst kan beskrives som ”regler er til for at blive overholdt”, 30 % af de frivilliges
samfundssyn kan beskrives som, ”vi må stå sammen mod de store”, der ifølge Douglas
(1992) er udsagn, der indikerer en høj grad af kollektiv identitet. De resterende 27
% beskrives som, ” det er lige meget hvad vi gør – det gør alligevel ingen forskel”, hvilket er
et udtryk for mindre grad af kollektiv identitet.
Samtlige medlemmer mener, det er forkert at smide affald i naturen. På spørgsmålet om naturen er sårbar og om det er vigtigt, at hver enkelt person tager ansvar for
at beskytte den, svarer 54 %, at de er helt enige, 21 % er delvist enige. 75 % af netværkets medlemmer mener altså, at der er væsentligt, at hver enkelt tager medansvar for at beskytte naturen. Dette kommer også til udtryk ved, at 87 % er enige
eller delvist enige i, at det er en god idé at involvere frivillige i natur og miljøarbejdet.

Motiverne for at deltage i frivilligt arbejde
De frivillige blev bedt om at svare på, hvorfor de deltager i frivilligt arbejde i naturpleje. Der er mange forskellige motiver blandt de frivillige, men det synes, ved
en gennemgang at være muligt at inddele motiverne i nogle overordnede kategorier.
Naturen
Mange af de frivillige deltager i frivilligt arbejde i naturen for at gøre noget godt.
Fx skriver én: ”…det er bestemt ikke uvæsentligt at gøre noget for den gode sag” (SHL36), en
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anden (SHL8) henviser til, at hun er blevet miljøbevidst efter at have læst ”Det
tavse forår”1 og understreger vigtigheden af at efterlade en natur som fremtidige
generationer kan have glæde af. Et citat, der rammer, hvad flere skriver, er: ” jeg er
nødt til at handle i stedet for bare at snakke” (SHL1). Det virker som om de frivillige påtager sig et stort ansvar for at pleje naturen. En faktor som at gøre noget godt for
naturen er et eksempel på, at altruismen trives i det frivillige arbejde. Det handler
ikke kun om et personligt udbytte, men om at gøre en forskel.
Socialt samvær
Det sociale aspekt ved at deltage i det frivillige arbejde er en vigtig faktor for at
deltage i arbejdet i netværket, men motiverne for deltagelsen i det frivillige arbejde
kommer til udtryk på forskellig vis. Der nævnes bl.a. ”hygge” og ”godt kammeratskab”. En anden laugsbror skriver: ”…det er spændende at møde en masse mennesker,
der har hver deres motivation for at være med i lauget” (SHL43). SHL er et tilbud om at
indgå i et arbejdsfællesskab, hvor de frivillige løser en bestemt opgave. Det afskrækker ikke de frivillige at skulle yde et stykke arbejde, tvært imod tilføjer et
medlem, ”…det er dejligt at gøre et vigtigt stykke arbejde, der betyder noget, sammen med
andre, der også er begejstrede for det” (SHL26). I lauget bliver der, i forbindelse med
det store høslæt, afholdt en fest om aftenen og den er som tidligere nævnt et trækplaster i sig selv.
Håndværket
Der er flere medlemmer af høslætlauget, for hvem en del af motivationen for at
deltage i laugets arbejde, er en fascination ved det gamle håndværk og traditionen,
der er ved at slå hø med le. Et medlem beskriver sin motivation som drevet af
”…stor interesse for at arbejde med håndredskaber af ældre herkomst, hvis egnethed i moderne drift er aldeles overset grundet stor uvidenhed og fordomme” (SHL27). Der er i
udmeldingen en nærmest romantisk glæde ved de gamle redskaber.”… det er meget
spændende at genopdage og dygtiggøre sig i gamle håndværk og traditioner” (SHL29).
Det kan opfattes, som der er en grad af forpligtigelse overfor fremtidige generationer i at vedligeholde de gamle håndværk. En laugsbror deltager i det frivillige
arbejde fordi: ”det er teknisk sjovt” (SHL7).

Social kapital indikatorer
Det følgende er en redegørelse for og analyse af de social kapitalindikatorer (er
beskrevet i kapitel 5), der anvendes i projektet for at beskrive tilstedeværelsen af
social kapital i netværket. Generelt føler de frivillige i SHL sig sikre, hvor de bor i
forhold til kriminalitet. Mere end 90 % svarer, at de føler deres nabolag og lokalområde er sikkert. 7 % svarende til 3 frivillige føler sig lidt usikre i deres nabolag.
Det ses af resultaterne, at langt de fleste, 85 %, kender eller ved hvem deres naboer
er, hvilket uden tvivl er med til at forstærke tryghedsfølelsen. På spørgsmålet om,
hvorvidt de frivillige generelt mener, man kan stole på andre mennesker eller om
man ikke kan være forsigtig nok, svarer 95 %, at mennesker er til at stole på. Der er
således en høj grad af generel tillid til andre mennesker blandt de frivillige af Strøgårdsvag Høslætlaug.
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De frivillige er blevet spurgt om de har tillid til en række forskellige personer og
systemer. Svarene fremgår af tabel 6.1.

Familie

Venner

Naboer og folk
fra lokalområdet

Andre
foreningsmedlemmer

Folketingspolitikere

Politi og det
juridiske
system

Kommunalforvaltningen

0

0

0

0

2,6

0

2,6

I mindre grad

2,6

0

2,6

0

23,7

10,5

13,2

Hverken eller

2,6

2,6

28,9

16,7

55,3

15,8

39,5

I nogen grad

10,5

15,8

23,6

50

15,8

52,6

36,8

I høj grad

84,2

81,6

44,7

33,3

2,6

21,1

7,9

Slet ikke

Tabel 6.1: Af tabellen fremgår, i procent, hvorledes de frivilliges svar på tillid til andre personer og systemer fordeler sig.

Det ses tydeligt af tabel 6.1, at der generelt er en høj grad af tillid. Det er dog tydeligt, at tilliden til systemerne, repræsenteret ved hhv. folketingspolitikerne, kommunalforvaltningen, politiet og det juridiske system generelt er lavere end tilliden
til personer og lavest til de politiskstyrede systemer. Svarene hænger ganske fint
sammen med group/ grid teorien og det deraf kommende samfundssyn. Heraf
fremgår det netop, at de frivillige er meget gruppe- og fællesskabsorienterede. Det
ser ud til at den generelle tillid til systemerne ikke er blind, men at der er en grad
af skepsis.
Foreningsengagement
De frivillige i Strøgårdsvang Høslætlaug har gennemsnitligt 4,2 foreningsmedlemskaber pr. person, hvilket er en anelse mere end gennemsnittet for danskere. I 1998
lå gennemsnittet på 3,5 foreningsmedlemskaber (Torpe 2003). De frivillige er således mere aktive en gennemsnittet af danskere.
Samfundsengagement
Alle de frivillige i SHL deltager i samfundet og stemmer når der er valg. 95 % af de
frivillige kender navnet på borgmesteren i deres kommune, 40 % af de frivillige
har deltaget i et offentligt møde eller debat inden for det seneste år og 7 personer
ud af de 38, svarende til 19 % af de frivillige har været i kontakt med en lokalpolitiker inde for det seneste år.
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Figur 6.5: Forbruget af nyhedsmedier hos de frivillige af SHL.

Alle frivillige svarer i spørgeskemaet, at de følger med i nyhederne. Nyhedsmedieforbruget er fordelt sådan, at ca. 85 % af de frivillige får nyheder fra tv og læser
avis, 74 % hører radio, mens der kun er 26 %, der bruger Internettet som nyhedsmedie.

Naturplejegruppen i Lyngby
Nedenstående beskrivelse af Naturplejegruppen i Lyngby, der er en ad hoc enhed
under Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite i Lyngby-Tårbæk (DNLT),
er baseret på et interview gennemført den 16. december 2005 med formand Hans
Nielsen (HN). Interviewet blev gennemført på hans arbejdsplads i Det Økologiske
Råd. Desuden er der foretaget en spørgeskemaundersøgelse, der blev gennemført i
perioden 1. – 10. december 2005 blandt Naturplejegruppens medlemmer. Der er
udsendt 6 spørgeskemaer, der alle er returneret. Af de modtagne spørgeskemaer er
ét kun delvist besvaret og indgår derfor kun delvist i analysen.
Det følgende er en beskrivelse af Naturplejegruppens aktiviteter, hvordan de er
organiseret, baggrunden for deres arbejde samt en analyse af de svar, de har givet
på det udsendte spørgeskema. Fremstillingen baserer sig på det gennemførte interview og informationer fundet på foreningens hjemmeside og i formandens årsberetninger.

Naturplejegruppen
Naturplejegruppen i Lyngby består af 6 personer, 4 kvinder og 2 mænd. Der er en
gennemsnitsalder på 61 år, hvor den yngste er 53 år og den ældste er 77 år. Alle de
frivillige af Naturplejegruppen bor i Lyngby tæt på, hvor naturplejeaktiviteterne
foregår og de frivillige har i gennemsnit været medlem af Naturplejegruppen i 3
år.
De frivilliges uddannelsesmæssige baggrund er forskellig: et medlem har en håndværksmæssig uddannelse, mens de resterende 5, svarende til 83 %, har en mellem- 62 -

lang eller lang videregående uddannelse. De frivillige er alle engagerede i natur
eller miljø gennem forskellige medlemskaber af interessegrupper og foreninger. 5
ud af 6 medlemmer er medlem af Danmarks Naturfredningsforening (DN). Som
gennemsnit har De frivillige lige knap 3 natur- og miljøforeningsmedlemskaber.
På spørgsmålet om netværkets sammensætning anfører mere end 80 %, at de opfatter Naturplejegruppen som bestående af personer, der kommer fra sammen
nabolag eller lokalområde. En enkelt opfatter De frivillige som værende personer
med samme interesse. Det må antages at være underforstået, at det drejer sig om
samme interesse i natur og miljøspørgsmål.

Opgaven
Ordrup Eng, der er en del af Jægersborg Statsskovdistrikt, blev i 2000 ryddet for
træer fordi skovdistriktet ønskede at synliggøre et gammelt landbefæstningsanlæg
fra Københavns Landbefæstning fra slutningen af 1800-tallet, men også for at genskabe udsynet over engen. Et fejlslagent forsøg med efterfølgende at afgræsse arealet med kreaturer, for at holde uønsket opvækst nede, gjorde at engen i 2002 var
ifølge HN ved at gro til med invasive arter som Sildig Gyldenris, Kæmpe-Pileurt,
Japansk Pileurt og Kæmpe-Bjørneklo. Det medførte, at HN fra DNLT henvendte
sig til skovrideren med et forslag om, at oprette en naturplejegruppe af frivillige til
at bekæmpe de uønskede planter på enge, så man igen kunne få engvegetation på
arealet.
I november 2002 blev naturplejegruppen i Lyngby etableret efter, at der havde
været bragt en artikel om projektet i den lokale avis, Villabyerne, om nødvendigheden af at pleje Ordrup Eng. En række borgere, 5 kvinder og 5 mænd, meldte sig
på baggrund af presseomtalen. I 2005 er der 6-7 personer tilbage i netværket. Arbejdet er organiseret således, at DNLT ved hjælp af frivillige står for pleje af Ordrup Eng. Statsskovdistriktet har givet tilladelse til projektet, men har ud over en
årlig besigtigelse sammen med formanden, ikke yderligere med projektet at gøre.
Til finansieringen af projektet fx værktøj har DNLT i 2004 modtaget 10.000 kr. fra
Tømmerhandler Johannes Fogs Fond samt 5.000 kr. fra Danmarks Naturfredningsforenings projektpulje til øvrige udgifter.
Naturplejegruppen startede bekæmpelsen af de uønskede planter med leslåning i
vinteren 2002/ 2003, hvor de også afbrændte de afslåede plantedele. Det blev gjort,
for at gøre det lettere at slå de nye skud med le i det følgende forår. Naturplejegruppen har bekæmpet invasive arter samt foretaget nedskæring af træagtig opvækst inden for hegnet i nogle græsningsfolde og langs stien mellem de to græsningsfolde, der er ved Ordrup Eng. Arbejdet på Ordrup Eng udføres med le og i
nogle tilfælde med grensaks eller ørnenæb og kan være ganske fysisk krævende. I
nogle tilfælde afbrænder gruppen stadig de slåede planter. Gruppen har endvidere
i 2005 slået tagrør og fjernet Dunhammer i Fuglesangsø. Yderligere har gruppen
fjernet større mængder kvas og planteaffald, som de senere har afbrændt.
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Naturplejegruppen er ved, efter 3 år indsats, at have fået bugt med store dele af de
uønskede arter på Ordrup Eng og derfor er arbejdsmængden reduceret. HN har
derfor fundet nogle andre småprojekter som fx slåning af tagrør i søbredden i
Fuglesangsø eller slåning af andre småarealer i Jægersborg Dyrehave.

Organiseringen
Gruppen mødes i sæsonen hver 3 - 4 uge og arbejder 2-4 timer ad gangen. Det er
ifølge HN vigtigt, at der er aktiviteter nok når DNLT samles. Hvis der er for lidt at
lave når de mødes vil deltagerne miste motivationen for at deltage og derfor blive
væk. HN er meget opmærksom på, at det skal give mening for deltagerne at møde
op og de skal føle de får noget ud af at være engageret i et naturplejenetværk.
I løbet af året afholdes der to sociale arrangementer, hvor deltagerne mødes til
frokost. Den ene er en gave fra restaurant Kongekilden, med hvem Naturplejegruppen samarbejder og laver ”udsigtspleje”, mens de selv står for den anden
frokost.
Netværket er løst organiseret og der er ikke formelle nedskrevne vedtægter ligesom der ikke afholdes generalforsamling. Beslutninger træffes løbende, når det er
nødvendigt. Det er de medlemmer, der møder op, der deltager i beslutningsprocesserne. 4 ud af netværkets 6 medlemmer svarer, at de sjældent deltager i beslutningsprocesser. Der er tilsyneladende en fordeling af ansvaret i netværket. HN
som formand træffer beslutninger og sørger for at de enkelte medlemmer ved
hvad der skal ske. HN er også det medlem af gruppen, der udpeges som værende
den største ressourceperson for netværket og den man diskuterer problemstillinger
omkring arbejdet med. Som HN udtrykker det, er samarbejdsaftalen mellem statsskovdistriktet og Naturplejegruppen det eneste, der er nedskrevet

Samarbejdsrelationer
Naturplejegruppen samarbejder med Jægersborg Statsskovdistrikt, da det er statsskovdistriktet ejer Ordrup Eng. Samarbejdet med skovdistriktet eksisterer primært
i form af en kontrakt, der beskriver, hvem der har ansvar for hvilke opgaver og
den årlige besigtigelse. Tidligere har kontrakterne været etårige, men statsskovdistriktet har ifølge HN i 2005 forslået at lave aftalen femårig.

Netværksanalysen
Netværksanalysen viser, at netværket generelt er meget homogent. I forhold til
idealet om, at det optimale netværk, hvor alle er gensidigt forbundet til alle, er
tilnærmelsesvist opfyldt i Naturplejegruppen. Der er kun en enkelt frivillig, der
står i periferien. Det er NPG5. At netværket er relativt homogent kan i høj grad
tilskrives, at det er et lille netværk, med kun 5 medlemmer, hvilket betyder, at alle i
teorien burde kende alle (se figur 6.7 nedenfor). Det må også antages at være tilfældet her, da gennemsnits medlemstiden er på 3 år.
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Figur 6.6.: Sociogram, der viser Naturplejegruppen i Lyngby. Q er mænd, mensS er kvinder.
Hvor stor indflydelse (Bonacich Powerindex) en aktør har, er den forholdsmæssige størrelse på
noden. Det ses at der er fire lige centralt placerede frivillige, men der er en der ud fra hvor godt
vedkommende kender de andre kommer til at stå uden for det centrale netværk.

HN fortæller, at der ikke er egentlige klassiske foreningsdemokratiske beslutningsprocesser i Naturplejegruppen. Dem, der har indflydelse, er dem, der møder
op, men generelt er det HN, der træffer beslutninger om tilrettelæggelsen af arbejdet i netværket. 3 ud af 5 de medlemmer angiver i deres besvarelser, at de sjældent
deltager i beslutningsprocesser, en enkelt deltager hverken ofte eller sjældent,
mens en enkelt, deltager ofte. Dette stemmer også overens med hvor indflydelsesrige de enkelte medlemmer er ved beregning af Bonacichs Powerindex. Resultatet
bliver, at NPG1 er den mest indflydelsesrige efterfulgt af NPG2 og NPG3.

Figur 6.7:  er de mest indflydelsesrige medlemmer af netværket, som er udpeget af de frivillige i
netværket.

Blandt de 5 medlemmer, der har svaret på spøgeskemaets spørgsmål om netværk
er der en stor grad af gensidighed, idet 71 % af de frivillige gensidigt har tilkende- 65 -

givet, at de kender hinanden. Der er ingen tvivl om, at de frivillige i et netværk,
der ikke er større end Naturplejegruppen i Lyngby. At kende hinanden er, noget
andet og baserer sig, som nævnt i Kapitel 5 på, hvorledes man som individ opfatter
det at kende andre.

Natur og samfundssyn
De frivillige af netværket er blevet bedt om at svare på, hvorledes de vurderer naturen i forhold til de fire idealtypiske udsagn.

Natursyn
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foranderlig

Naturen er robust
inden for vissse
grænser, der må
opretholdes

Naturen er robust

Naturen er sårbar og
kræver beskyttelse

Figur 6.8: 80 % af de frivillige mener, at naturen er sårbar mens 20 % mener at naturen er foranderlig

80 % mener, at ”Naturen er sårbar og kræver beskyttelse”, men 20 % mener, at ” naturen er foranderlig”. Det betyder ifølge Douglas typologi at de frivillige af netværket
lægger stor vægt på gruppesolidaritet og at de frivillige er meget fællesskabsorienterede.
Alle netværkets medlemmer mener, det er uacceptabelt at smide affald i naturen.
På spørgsmålet om naturen er sårbar og om det er vigtigt, at hver enkelt tager ansvar for at beskytte den, svarer alle medlemmer igen, at de er enige. De er derimod
uenige i, at det kun er det offentliges ansvar at lave naturpleje. En enkelt tilkendegiver at være delvist enig i, at det alene er det offentliges ansvar at lave naturpleje,
men den resterende del af netværket er uenige i at det kun er det offentliges ansvar. Det er den samme frivillige, der svarer at naturen er foranderlig og dermed
havner i Douglas’ fatalistgruppe.
De frivillige er dog alle helt enige i, at det er en god idé at involvere frivillige i arbejdet for en bedre natur og et renere miljø. Når man sammenholder svarene fra
de to spørgsmål 1) om det er det offentliges ansvar at lave naturpleje og 2) om det
er en god idé at involvere frivillige i arbejdet for en bedre natur og et renere miljø,
må svarene tolkes således, at der er medlemmer, der ikke mener, frivillige skal
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involveres i naturpleje, men derimod i andre aktiviteter, der fokuserer på en renere
natur og et renere miljø.

Motiverne for at deltage i frivilligt arbejde
De frivillige har svaret på spørgsmål om, hvorfor de deltager i frivilligt arbejde.
Der er forskellige motiver blandt de frivillige, men der er nogle motiver, der går
igen blandt de frivillige af netværket.
Naturen er betydningsfuld for de frivillige og det motiverer de frivillige i Naturplejegruppen til at lave naturpleje. Et medlem svarer at vedkommende er med i
frivilligt arbejde i naturen ”… for at bevare og forbedre naturen i kommunen […] fordi
det giver synlige resultater” (NPG1). Det er således ikke alene naturen, der har betydning, men også det, at der er synlige resultater af den indsats, der bliver lagt i
det frivillige arbejde.
Der er for flere medlemmer en filantropisk forklaring på deres motivation for at
deltage i det frivillige arbejde. Det kommer fx til udtryk gennem følgende:
”…sammen med andre skabe og vedligeholde et stykke natur til gavn for dyr og planter”
(NPG4). Det er tydeligt ud fra citatet at fællesskabet har en betydning, men det,
der er vigtigt for denne person er, at arbejdet har et udbytte for dyr og planter.
Andre personer og heller ikke personen selv bliver nævnt.
For et andet medlem er det vigtigt at kunne se meningen og det konkrete udbytte
arbejdet har for naturen. Det kommer til udtryk gennem følgende ”… kunne se perspektivet i at få den dominerende uønskede plantevækst begrænset [ …] så arealet kunne få
præg af en slags ”overdrev” med græssende kvæg” (NPG2).
Motivationsfaktorerne er for de flestes vedkommende i en eller anden grad forbundet med at gøre noget godt. Der skal være et positivt udbytte, primært for naturen. Arbejdet skal give mening og have betydning. De enkelte citater kan tolkes
som indeholdende en normativ argumentation og det er her motivationen skal
findes. De enkelte udsagn er bundet op på, at det er normen, at naturen skal hjælpes og plejes. Det er ud fra en normativ betragtning, at ”... der må gøres noget.” og at
”…den dominerende uønskede plantevækst ønskes begrænset” (NPG2). Det hænger
yderligere sammen med det samfundssyn, der kommer frem når de frivilliges svar
analyseres i forhold til Mary Douglas kulturtypologi. Hvor 80 % som tidligere
nævnt mener, ”At naturen er sårbar og kræver beskyttelse”.

Social kapital indikatorer
Generelt føler de enkelte frivillige sig sikre, hvor de bor i forhold til kriminalitet, 80
% svarer at de føler deres nabolag er sikkert og de resterende 20 % opfatter deres
nabolag som værende meget sikkert. Det hænger formentlig sammen med at de
generelt har en stor generel tillid til andre mennesker. På spørgsmålet om hvorvidt
de frivillige generelt mener at de kan stole på andre mennesker eller at man ikke
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kan være forsigtig nok, angiver alle 5 at mennesker er til at stole på. Der er således
en generel tillid blandt de frivillige i DNLT.
De frivillige er blevet spurgt om de har tillid til en række forskellige personer og
systemer. Deres svar fremgår af tabel 6.3.

Familie

Venner

Naboer og
folk fra
lokalområdet

Andre
foreningsmedlemmer

Folketingspolitikere

Politi og det
juridiske
system

Slet ikke

0

0

0

0

20

0

0

I mindre grad

0

0

0

0

20

0

20

Kommunalforvaltningen

Hverken eller

0

0

0

20

20

20

0

I nogen grad

40

40

80

20

40

60

60

I høj grad

60

60

20

60

0

20

20

Tabel 6.3: Af tabellen fremgår i procent, hvorledes de frivillige svar på tillid til andre personer og
systemer fordeler sig.

Det ses tydeligt af tabellen, at der generelt er en høj grad af tillid. Bemærkelsesværdigt er det dog, at folketingspolitikerne og den kommunale forvaltning scorer
markant lavere end familie, venner, naboer, andre foreningsmedlemmer og politiet
og det juridiske system. Svaret hænger formentligt sammen med de frivilliges samfundssyn, der er beskrevet ovenfor. Af den fremgår det at de frivillige generelt er
stærkt fællesskabsorienteret mens de politiske udmeldinger og beslutninger, der
træffes i Folketinget siden 2001 har været individuelt orienteret og der er blevet
skåret i bevillingerne til natur- og miljøpleje.
Foreningsengagement
De frivillige DNLT har i gennemsnit lidt mere end 6 foreningsmedlemskaber pr.
person, hvilket er mere end gennemsnittet for danskere. Ved en undersøgelse i
1998 lå gennemsnittet på 3,5 foreningsmedlemskaber(Torpe 2003). De frivillige er
således mere aktive end den gennemsnitlige dansker, hvilket er karakteristisk for
jævnealdrene frivillige (Torpe & Kjeldgaard 2003).
Samfundsengagement
Alle de frivillige af Naturplejegruppen deltager i samfundet, de stemmer alle
sammen, når der er valg, de kender navnet på borgmesteren i deres kommune og
de følger med i nyhederne. Den primære nyhedskilde er avis og herefter tv som
det fremgår af figur 6.9. I gennemsnit bruger de frivillige 2 nyhedsmedier, til dækning af deres nyhedsbehov.
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Figur 6.9: Fordelingen af nyhedskilder blandt Naturplejegruppens medlemmer.

Der er dog ikke mange af de frivillige, der deltager i den offentlige debat og offentlige høringer. Der er kun en af de frivillige, der tilkendegiver at have deltaget i
sådanne aktiviteter inden for det seneste år.

Bjørnebanden i Farum
Nedenstående beskrivelse af Bjørnebanden og to græsserlaug, der herefter benævnes samlet som Bjørnebanden. Bjørnebanden bekæmper i fællesskab Bjørneklo i
Farum kommune og er tilknyttet Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité i
Farum. Beskrivelsen er baseret på et interview gennemført den 15. december 2005,
med Erik Christiansen (EC), der er koordinator for Bjørnebanden og Kirsten
Geertz-Hansen (KGH), der er koordinator for græsserlaugene, i deres fælles hjem i
Farum. Derudover er beskrivelsen baseret på information fra Bjørnebandens hjemmeside, og en spørgeskemaundersøgelse, der blev gennemført i perioden den 2. –
14. januar 2006.
Der er blevet udsendt 47 spørgeskemaer heraf er 38 blevet returneret, svarende til
81 %. Af de modtagne spørgeskemaer falder ét ud af den samlede undersøgelse, da
det ikke er blevet udfyldt af modtageren selv.

Bjørnebanden
Bjørnebanden i Farum består af 21 kvinder og 16 mænd. Gennemsnitsalderen er 59
år, det ældste medlem er 78 år og det yngste er 39 år. Hovedparten af de frivillige
bor i Farum, der er dog 6 medlemmer, der bor i Birkerød (5 km fra Farum). De
frivillige har i gennemsnit været med i Bjørnebanden i 4 år.
De frivilliges uddannelsesmæssige baggrund er forskellig. Et medlem er ufaglært,
29, svarende til 77 % af de frivillige, har en mellemlang eller en lang videregående
uddannelse. Da undersøgelsen blev fortaget var 17 medlemmer pensionister.
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På spørgsmålet om netværkets sammensætning svarer 60 %, at de opfatter Bjørnebanden som bestående af personer fra sammen nabolag eller lokalområde. Den
oplevede netværkssammensætning er illustreret i figur 6.10.
Oplevet netværkssammensætning
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Figur 6.10: Netværkssammensætningen som den opleves af Bjørnebandens medlemmer.

Flere frivillige skriver, at de opfatter netværket som bestående af personer med
samme interesse for natur- og miljøpleje. De fremgår af kategorien andet i figur
6.10.

Opgaven
Bjørnebanden blev oprettet som en arbejdsgruppe med 9 medlemmer, under DN’s
lokalkomite i Farum, med det formål at bekæmpe Bjørneklo i Farum Kommune.
Der var ifølge EC og KGH et stort behov for at få bekæmpet Bjørnekloen, men også
en stor opgave, da Bjørnekloen voksede på mange forskellige lokaliteter i kommunen. Arbejdet startede i 1999 med, at gruppen kortlagde samtlige lokaliteter, hvor
der voksede Bjørneklo. Året efter begyndte gruppen i april-maj måned at grave
planterne op med rod, for på den måde at komme dem til livs. Senere på sæsonen
fjernede gruppen de nye skud, hvis der var nogle, med le. Arbejdsgangen har været den samme hvert år. Da Bjørnebanden blev oprettet var Farum Kommune endnu ikke aktiv i forhold til at bekæmpe Bjørneklo, men er siden gået ind i arbejdet
og bekæmper nu Bjørneklo på kommunale arealer. Kommunen er ifølge EC og
KGH dog ikke lige så grundige som Bjørnebanden.
I 2001 blev der på to engarealer, i området Skovvænget, der er et areal ved Farum
Sø og hvor der voksede Bjørneklo, oprettet et græsserlaug på foranledning af Bjørnebanden. Der blev sat får på arealet, da de spiser skuddene og dermed hindres
blomstringen af Bjørneklo og efterfølgende frøspredning. Siden er der kommet
flere folde til og der er både får og kreaturer på arealet. I 2004 blev et andet græsserlaug etableret i Enghaven, hvor arealet græsses af Angus kvier. Dyrene ejes af to
forskellige landmænd, der leverer dem om foråret og henter dem igen i efteråret,
når sæsonen er slut. De frivillige af græsserlaugene, i alt 35 familier. Deres opgaver
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er at tilse dyrene, sikre at der er vand og kontrollere hegnet ikke er i stykker. Hver
familie har turnus en uge ad gangen.
Det sociale aspekt er ifølge KGH og EC vigtigt for de frivillige, der bekæmper Bjørneklo med spade, men det sociale samvær bliver ikke prioriteret på samme måde i
græsserlaugene. Der er kaffe og kage i forbindelse med den årlige opstartsdag,
hvor foldene tjekkes og ordnes, men der er ikke større samlede social arrangementer, hvor alle på tværs af græsserlaugene og den oprindelige Bjørnebande mødes.
Det ses også af motivationsfaktorerne, der redegøres for nedenfor, at det sociale
aspekt generelt ikke er drivkraften for de frivillige i Bjørnebanden.

Organiseringen
Bjørnebanden er organiseret som en arbejdsgruppe under Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite i Farum. De tilhørende græsserlaug er formelt organiseret som en selvstændig forening, med egne vedtægter, under navnet ”Farum
græsserlaug”. Der afholdes en årlig generalforsamling i Lokalkomiteen og én i
Farum græsserlaug, hvor der træffes beslutninger om det kommende arbejde.
Trods det, at Bjørnebanden egentlig er to foreninger optræder de udadtil som én
forening.
På spørgsmålet om, hvor ofte de frivillige i Bjørnebanden deltager i beslutningsprocesser angiver 69 %, at de ikke eller kun sjældent deltager i beslutningsprocesser, mens 28 % angiver at de deltager i beslutningsprocesser. De frivillige har, på
trods af de foreningsdemokratiske beslutningsorganer i form af generalforsamling
og tilhørende bestyrelse, ikke en følelse af at de deltager i beslutningerne i foreningen.

Samarbejdsrelationer
Bjørnebanden samarbejder, som tidligere nævnt, med et to landmænd, der har
deres dyr til at græsse på de to arealer Bjørnebanden råder over. Samarbejdet er
formaliseret gennem skriftlige aftaler, der sikrer, at der er styr på, hvem der har
ansvaret i forskellige situationer. Når dyrene bliver slagtet i efteråret sælger landmændene kødet til Bjørnebandens medlemmer.
Der er ikke et nært samarbejde med kommunen, men Bjørnebanden orienterer
dem om, hvor på kommunens arealer, der er gjort nye fund af Bjørneklo. Derudover er de to arealer, der græsses kommunalt ejede.

Netværksanalysen
Netværksanalysen viser, at der er en central kerne i netværket og at der er en række frivillige, der er placeret i periferien. På trods af, at netværket i virkeligheden
består af 3 enheder, nemlig den oprindelige Bjørnebande og to græsserlaug, er der
ikke tydelige kliker eller grupperinger inden for netværket (se figur 6.11). Netværket er ikke fuldstændigt homogent og det ses tydeligt, at der er ganske få frivillige
med stor indflydelse, mens de øvrige er næsten uden.
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Figur 6. 11: Sociogram, der illustrerer, hvorledes Bjørnebanden som netværk ser ud. Q er mænd
og S er kvinder. Størrelsen af noden er proportional med den indflydelse den enkelte aktør har i
netværket.

De mest indflydelsesrige medlemmer af netværket ses tydeligt i ovenstående sociogram. I Bjørnebanden er der frivillige, der har markant mere indflydelse (Bonacichs Power Index) end de øvrige frivillige. Det drejer sig om BBF1, BBF3, BBF10,
BBF13 og BBF23, der fordeler sig som to mænd og tre kvinder. Af figur 6.11 fremgår det tydeligt, at BBF1 er den aktør, der har mest indflydelsesmulighed i Bjørnebanden, dernæst kommer BBF3 og BBF10.
Blandt de frivillige af netværket er der en lille grad af gensidighed, idet kun 18 %
af de frivillige gensidigt har tilkendegivet at kende hinanden. Forklaringen på den
lille gensidighed skal formentlig findes ved, at netværket er sammensat af tre
grupper (den oprindelige Bjørnebande og to græsserlaug), men også i karakteren
af det arbejde, der udføres i netværket. Græsserlaugenes arbejde kræver ikke, at de
enkelte frivillige mødes. Det er nok, at den vagthavende tilser dyrene. Yderligere
må det forventes, at mange frivillige kender hinanden når de mødes, blot ikke ud
fra en navneliste.
De frivillige har peget på en række medlemmer af netværket, som de ser som værende de største ressourcepersoner i netværket. I figur 6.12 ses de 3 personer, der af
flest anses for at være de største ressourcepersoner. At der er stor enighed om,
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hvem der er de største ressourcer må anses for at være et udtryk for stabilitet i
netværket.

Figur 6.12:  er ressourcepersonerne udpeget af de frivillige af netværket. Ressourcepersonerne
er markeret med sorte kvadrater og de enkelte frivillige er angivet med røde cirkler.

I spørgeskemaet er de frivillige blevet bedt om at svare på, hvem de ville kontakte,
hvis de har behov for at, diskutere emner relateret til Bjørnebanden. Det ses, af
figur 6.13, at de frivillige, der blev udpeget som ressourcepersoner er de samme
som blev udpeget som diskussionspartnere.

Figur 6.13:  er diskussionspartnere udpeget af de frivillige i Bjørnebanden. Diskussionspartnerne er
dem de frivillige i netværket har peget på som diskussionspartnere, hvis der er behov for at diskutere emner i forhold til netværket.
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Natur og samfundssyn
De frivillige er blevet spurgt om, hvordan de opfatter naturen i forhold til fire udsagn fra Mary Douglas’ group/ grid teori. Resultaterne fremgår af figur 6.14.

Natursyn
70
60
50
%

40
30
20
10
0
Naturen er
foranderlig

Naturen er robust
inden for vissse
grænser, der må
opretholdes

Naturen er robust Naturen er sårbar
og kræver
beskyttelse

Figur 6.14: Fordelingen af de frivilliges svar på, hvordan de opfatter naturen i forhold til 4 udsagn opstillet af den britiske antropolog Mary Douglas.

Når svarene tolkes i forhold til de frivilliges samfundssyn ses det tydeligt, at de
frivillige i Bjørnebanden er meget kollektivt orienteret.
Alle de frivillige mener, det er forkert at smide affald i naturen og på spørgsmålet
om, det er vigtigt, at den enkelte person tager ansvar for at beskytte naturen, svarer
90 %, at de er delvist enige eller helt enige, de sidste 10 % svarer, at de hverken er
enige eller uenige. 60 % giver udtryk for, at det ikke kun er det offentlige, der skal
lave naturpleje, hvilket yderligere kommer til udtryk ved at, 94 % svarer, at de
mener, det er en god idé at involvere frivillige i arbejdet for en bedre natur og et
renere miljø.

Motiverne for at deltage i frivilligt arbejde
Der er flere forskellige motiver for at deltage i frivillig naturpleje, men der er to
overordnede temaer, motiverne fordeler sig inden for. Det er motiver, der relaterer
sig til opfattelsen og sårbarheden af naturen og det er motiver, der relaterer sig til
det sociale samvær, der er med de andre, der laver frivilligt arbejde i naturen.
Naturen
Flere af de frivillige giver udtryk for, at naturen har værdi for dem som individer.
Det kommer fx til udtryk som: ”… naturen betyder utrolig meget for mig, jeg holder
meget af at være i naturen. At være i naturen er for mig en betingelse for at have et godt liv
[derfor] vil jeg gerne gøre noget aktivt for naturen” (BBF6). Et andet medlem af Bjørnebanden skriver at han deltager i frivilligt arbejde i naturen fordi: ”Jeg synes det er
en fin tanke at kunne gøre noget godt for naturen med ”så” lidt arbejde” (BBF8). De frivil- 74 -

lige tager et stort ansvar for naturen, hvilket hænger godt sammen med det generelle natursyn, der er i netværket, hvor 67 % anser naturen for at være sårbar og
kræve beskyttelse. Hvilket suppleres fint med følgende svar: ”Jeg holder meget af at
bruge naturen, og synes det er vigtigt at bevare den så uspoleret som muligt” (BBF47). Og
slutteligt er den en frivillig, der som flere andre giver udtryk for at have en kærlighed til naturen og derfor vil han gerne gøre en indsats ved at deltage i naturpleje;
”Jeg nyder naturen; vil gerne gøre en personlig indsats. Det er så nemt at betale sig fra det
hele” (BBF21). Sådanne motiver som beskrevet ovenfor er normativt funderede og
hænger sammen med de frivilliges værdier.
Socialt samvær
Et andet stort motivationsområde er det sociale samvær. Motiverne kommer til
udtryk på lidt forskellige måder, men generelt kredser de om at deltage og indgå i
et fællesskab og om at udføre arbejde. Der er en aktør, der slet og ret skriver, at
grunden til at deltage i frivillig naturpleje er ”… på grund af det sociale samvær, det er
lettere at komme af sted når det er aftalt…” (BBF30). En anden kalder det et ”meningsfyldt samvær” (BBF43). En frivillig begrunder sit engagement i frivilligt arbejde
således: ”... på grund af det sociale samvær [og] jeg kunne ikke finde på at rende rundt
med en spade alene; om der så var en skov af Bjørneklo” (BBF30).
Motivationsfaktorerne og motivmixet er forskelligt blandt de frivillige. Overordnet
ses det dog af citaterne, at altruismen, der fører til det frivillige engagement skal
findes i værdier og kammeratskab/ venskab.

Social kapital indikatorer
På spørgsmålet om hvor sikkert de frivillige oplever deres nabolag/ lokalsamfund
svarer knap 60 %, at de oplever det som sikkert, hvilket er den samme opfattelse
de har af nabolaget i forhold til kriminalitet. 30 % oplever det som værende hverken sikkert eller usikkert. Alligevel føler 75 % af de frivillige sig sikre, når de går i
gaderne om aftenen, mens 11 % svarer, at de føler sig lidt usikre. Generelt giver ca.
50 % udtryk for, at deres nabolag er kendetegnet af, at men hverken kender eller
ikke kender sine naboer. Hvorvidt man kan stole på andre mennesker mener 97 %
at de fleste mennesker er til at stole på. Der er således ikke fuldstændig overensstemmelse mellem hvordan de frivillige oplever deres nabolag og hvordan de generelt vurderer andre mennesker. Trods dette må der siges at være en grad af generel tillid til andre mennesker blandt de frivillige i Bjørnebanden.
Naboer og
folk fra
lokalområdet

Andre
foreningsmedlemmer

Folketingspolitikere

Politi og det
juridiske
system

Kommunalforvaltningen

Familie

Venner

Slet ikke

0

0

0

0

5,3

0

2,6

I mindre grad

0

0

2,6

2,8

21,1

2,6

15,8

Hverken eller

0

0

10,5

25

47,4

23,7

34,2

I nogen grad

15,8

13,2

39,5

38,9

18,4

50

34,2

I høj grad

78,9

84,2

44,7

33,3

0

18,4

7,9

Tabel 6.4: Graden af tillid, blandt Bjørnebandens medlemmer, til en række personer og systemer.
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Når tilliden til andre mennesker og systemer bliver fordelt som i tabel 6.4 ses det,
at der er en høj grad af tillid til familie, venner og andre foreningsmedlemmer.
Folketingspolitikere og kommunalforvaltningen er der langt mindre tillid til. Generelt har de frivillige i Bjørnebanden mindre tillid til systemerne repræsenteret
ved: politikere, retssystem, politi og kommunal forvaltning end til personer.
Foreningsengagement
De frivillige i Bjørnebanden har i gennemsnit 2,7 foreningsmedlemskaber pr. person, hvilket er en anelse lavere end gennemsnittet for danskere, der i 1998 have et
gennemsnit på 3,5 forening pr. person (Torpe 2003).
Samfundsengagement
De frivillige i Bjørnebanden har et aktivt medborgerskab. 97 % af de frivillige stemte ved sidste valg og de kender alle navnet på borgmesteren i deres kommune.
Over halvdelen, 51 %, af netværkets medlemmer har inden for det seneste år deltaget i en offentlig høring og 30 % har været i kontakt med en lokalpolitiker. De
frivillige er altså ganske engagerede i det samfund de er en del af. De frivillige
følger også med i nyhederne som det fremgår af figur 6.14.
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Figur 6.15: Fordelingen af nyhedsforbruget blandt de frivillige af Bjørnebanden.

83 % af de frivillige svarer, at de følger med i nyhederne. Nyhedsforbruget er fordelt sådan at 83 % af de frivillige får nyheder fra avisen, 78 % benytter Tv til dækning af deres nyhedsbehov, 75 % hører radionyheder, mens kun 18 % benytter
Internettet som nyhedsmedium.

Opsummering
På baggrund af analyserne og fortolkningerne af data fra de tre naturplejenetværk
opsummeres nøgleparametre for de enkelte netværk.
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Strøgårdsvang Høslætlaug
•

•
•
•
•
•
•
•

Et løst koblet netværk uden den traditionelle foreningsdemokratiske opbygning med bestyrelse og generalforsamling og uden traditionelt medlemskab gennem kontingent, men det er derimod knyttet til engagement
og aktiv deltagelse i netværkets aktiviteter.
Der er i netværket en gennemsnitsalder på ca. 50 år.
Der er en høj grad af gensidighed i netværket og mange medlemmer kender hinanden.
Der er fælles normer i Strøgårdsvang Høslætlaug om hvorledes naturen
opfattes.
Der en stor generelle tillid blandt de frivillige. Tilliden er knyttet til personer, men tilliden til systemerne generelt er lavere.
De frivillige har flere foreningsmedlemskaber end gennemsnitsdanskeren.
Der er et aktivt medborgerskab blandt de frivillige. De stemmer når der er
valg, de følger med i nyhederne og i den offentlige debat.
Motiverne for at deltage i det frivillige arbejde findes generelt i kærlighed
og altruisme i forhold til naturen og fællesskabet med de andre laugsmedlemmer. Nogle få er ligeledes motiverede ud fra en fascination af det gamle håndværk at slå med le.

Naturplejegruppen i Lyngby
•
•
•
•

•

•

•

Et lille netværk, der har en traditionel foreningsopbygning med formand,
kontingent.
Der er i netværket en gennemsnitsalder på 61 år.
Der er en høj grad af gensidighed blandt de frivillige i Naturplejegruppen
og medlemmerne kender hinanden.
Der er en stor generel tillid blandt de frivillige. Tilliden er primært knyttet
til personer, mens der er en markant lavere tillid til systemerne og især
folketingspolitikere.
De frivillige i Naturplejegruppen har, med mere end 6 foreningsmedlemskaber pr frivillig, som gennemsnit ca. dobbelt så mange som gennemsnitsdanskeren.
Der er et aktivt medborgerskab blandt de frivillige. De stemmer når der er
valg, de følger med i nyhederne og én af de frivillige deltager i den offentlige debat.
Det er tydeligt, at der blandt Naturplejegruppens medlemmer er fælles
normer i forhold til naturen, der opfattes som sårbar og kræver beskyttelse.

Bjørnebanden i Farum
•
•

Er et heterogent netværk, der består af tre undernetværk, men fungerer
som et.
Der er i Bjørnebanden en lav gensidighed, hvilket formentlig skal forklares
med Bjørnebandens organisering og udførsel af opgaverne i hhv. den oprindelige Bjørnebande og de to græsserlaug.
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•
•

•
•
•

Der er i netværket en gennemsnitsalder på 59 år.
Der er en lav gensidighed blandt de frivillige i Bjørnebanden, hvilket tilskrives organiseringen af det frivillige arbejde, der ikke udføres i fællesskab.
De frivillige har fælles normer, der tager udgangspunkt i hvordan naturen
opfattes. De frivillige i netværket er generelt stærkt fællesskabsorienterede.
Der er stor grad af generel tillid blandt de frivillige. Tilliden er generelt
størst til venner og familie, mens den er lavest til de politiske systemer.
Motiverne for at deltage i det frivillige arbejde er normative og findes generelt i kærlighed og altruisme i forhold til naturen, der opfattes som sårbar. Fællesskabet tillægges ikke stor betydning som motivationsfaktor
blandt de frivillige i Bjørnebanden.
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”Nå ja, og så er det da bestemt ikke uvæsentligt at
gøre noget for den gode sag!"
Frivillig, SHL36

KAPITEL 7.
DISKUSSION
I dette kapitel sammenfattes de vigtigste pointer fra de 3 cases og resultaterne sammenholdes med teorien om social kapital og frivillige. Dernæst diskuteres emner, jeg mener, er af
betydning og relevante i forhold til at besvare hypoteserne, der er opstillet i kapitel 1.

Social kapital i de frivillige naturplejenetværk
I det følgende vil jeg diskutere resultaterne fra de tre undersøgte naturplejenetværk. Da der kun er små indbyrdes forskelle mellem de tre undersøgte netværk vil
jeg i dette afsnit udfolde og diskutere det frivillige arbejde, der udføres i dansk
naturpleje i forhold til dannelsen af social kapital. Jeg vil holde mine resultater op
imod andres resultater og vurdere mulighederne for dannelse af social kapital i
netværkene.

Frivilligt arbejde i naturpleje som betydnings faktor for dannelsen af social kapital
I kapitel 2 dekonstruerede jeg social kapitalbegrebet og redegjorde for de egenskaber, der knytter sig til hvert af de tre elementer: netværk, normer og tillid. Af det
foregående kapitel kan det overordnet udledes, at der i de tre undersøgte netværk
er social kapital tilstede. De frivillige har organiseret sig i netværk, der er mere
eller mindre løst organiserede og de frivillige er gennem netværket strukturelt
forbundet til hinanden. Det er netop i strukturerne den sociale kapital ligger latent
(Coleman 1988). Strøgårdsvang Høslætlaug, Naturplejegruppen og Bjørnebanden
er startet med, at en eller flere ildsjæle har igangsat arbejdet med at få etableret et
netværk af frivillige. Ildsjælene ved ofte ikke, at deres enorme engagement, der er
drevet af idealisme og personlige motiver, er et offentligt gode, der medfører et
udbytte for alle medlemmer (Svendsen & Svendsen 2004). I forhold til netværket
ses det af netværksanalyserne, at der er en eller ganske få, der anses for at være
ressourceperson(er). Det er tydeligt, at der blandt ressourcepersonerne, der kan
sidestilles med ildsjælene beskrevet hos Svendsen & Svendsen (2004), er en eller
flere af de frivillige, der har været med til at starte det lokale frivillige arbejde. Ressourcepersonerne er alle centralt placeret i de respektive netværk og har gennem
deres placering en større mængede social kapital til deres rådighed end de medlemmer, der er placeret mere perifert. Det skyldes at de centralt placerede frivillige
har flere forbindelser end dem, der er i periferien af netværket. Og det er netop i
forbindelserne, der er et udtryk for social kapital.
Den sociale kapital, der dannes i naturplejenetværkene kan beskrives som i figur
7.1, der beskriver, hvorledes der er en eller flere ildsjæle, der etablerer netværket,
der dannes social kapital i netværket og den vil være med til at skabe udvikling og

- 79 -

i sidste ende kan den sociale kapital konverteres til økonomisk og human kapital.
Modellen skitserer godt, hvorledes det er værdien af netværkene der medfører
udvikling, der fører til kollektive goder.

Figur 7.1: Opbygningen af positiv social kapital (efter Svendsen & Svendsen 2004).

Naturplejegruppen og Bjørnebanden er traditionelt opbyggede som foreninger
med formand, kontingent, generalforsamling og der er faste mødedag i de to netværk. Derimod er Strøgårdsvang Høslætlaug organiseret anderledes. Der er ikke
noget traditionelt medlemskab og tilhørsforholdet er alene knyttet til engagement i
netværkets arbejde. Hvilket Det stemmer godt overens med Lorentzen (2001)’s
påstand om at fællesskaber i det moderne samfund vil tage nye former, der tager
højde for valgfrihed og individualitet. De frivillige i Strøgårdsvang er ifølge grid/
group analysen, som er beskrevet i kapitel 5, også en anelse mere individuelt orienterede end de to øvrige netværk. Strøgårdsvang Høslætlaug er som det eneste af de
tre netværk heller ikke knyttet til en eksisterende forening, hvilket formentlig gør,
at det er nemmere at organisere sig på mindre traditionelle måder, da det ikke er
nødvendigt at tage hensyn til eksisterende traditioner og foreningsdisciplin. Trods
forskellene i de tre netværk, er der ikke den store forskel på, hvor ofte de frivillige
føler, de deltager i beslutningsprocesserne. Organiseringen af netværket er af stor
betydning for, hvor meget social kapital aktørerne i et netværk har til deres rådighed (Coleman 1988, Bourdieu 1986). Og det er netop netværkskarakteristikaene,
der er udtryk for tilstedeværelsen af social kapital (Waldstrøm 2003). Der er forskelle i netværkskarakteristikaene mellem de tre netværk som det ses i tabel 7.1.
Strøgårdsvang

Naturplejegruppen

Bjørnebanden

Densitet

0,342

0,600

0.269

Gensidighed

0,6305

0,7143

0,1812

Tabel 7.1: Netværks karakteristika for de tre naturplejenetværk.

Sammenhængskraften i et netværk udtrykkes ved gensidigheden og den er markant lavere i Bjørnebanden end i de to andre naturplejenetværk. Det kan forklares
ved, at medlemmerne af opgaverne, der løses af Bjørnebanden i modsætning til de
to andre netværk, ikke kræver, at de frivillige mødes for at udføre det frivillige
arbejde. At de frivillige ikke mødes kommer tydeligt til udtryk gennem den lave
densitet og gensidighed i netværket. Ifølge Flap (2004) er der en sammenhæng
mellem densitet, gensidighed og tillid i et netværk og sammenhængen er stærkt
relateret til tilstedeværelsen af social kapital. Der er således ud fra netværkskarak-
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teristikaene større social kapital i Strøgårdsvang Høslætlaug og Naturplejegruppen
end i Bjørnebanden.
Som det fremgår af kapitel 2 må aktørerne i et netværk have relationer til andre
aktører i andre netværk, hvis værdien af den sociale kapital skal være et positivt
samfundsgode. Det netværk, der lukker sig om sig selv, kan have nok så megen
social kapital, men hvis der ikke er relationer ud af netværket er det ikke medvirkende til at øge den generelle sammenhængskraft i samfundet, derimod kan det
risikeres, at der etableres et parallelt samfund (Pretty & Ward 2001). Langt de fleste
frivillige i de tre netværk, har som beskrevet i kapitel 6, medlemskaber af andre
foreninger og organisationer og dermed vil der ske en udveksling af ressourcer og
information på tværs af netværkene. Dog vil en del af de medlemskaber, de frivillige har angivet at have, være støttemedlemskaber. Støttemedlemskaber kræver
traditionelt ikke, at de frivillige mødes og derfor er ikke alle forbindelser til andre
netværk lige værdifulde.
Medlemmerne af de tre netværk har generelt er høj grad af tillid, hvilket også ville
være forventeligt. Danmark ligger sammen med det øvrige Skandinavien generelt
højest i forhold til andre lande, når der undersøges, om der er tillid i samfundet
(Halpern 2005). Det fremgår dog tydeligt af tabel 7.2, at ansigt til ansigt tilliden er
størst, hvorimod tilliden til systemer og institutioner generelt er lavere. Tilliden til
andre mennesker og den sociale verden kommer fra tre kilder. For det første, at
man føler sig som tilhørende en social bevægelse fx en forening eller en anden
form for fællesskab. For det andet, at man føler deres interesser bliver varetaget af
myndighederne og for det tredje, at man føler sig som en del af den virkelighed,
der bliver vist i medierne (Dahl 2005). Det handler om, at aktørerne har en fælles
virkelighed, som de føler, de er en del af. Aktørerne i de tre undersøgte naturplejenetværk er, som det vil blive uddybet nedenfor, motiverede af fællesskabet de
indgår i og føler sig således som en del af et fællesskab, der kan sidestilles med det
Dahl (2005) benævner som en social bevægelse. Af tabel 7.2 ses beregnede gennemsnitsværdier for de frivilliges tillid til en række personer og systemer.

Familie

Venner

Naboer og folk
fra lokalområdet

Andre
foreningsmedlemmer

Folketingspolitikere

Politi og det
juridiske
system

Slet ikke

0,0

0,0

0,0

I mindre grad

0,9

0,0

1,8

0,0

9,3

0,0

1,8

0,9

21,6

4,4

16,3

Hverken eller

0,9

0,9

13,2

19,6

40,0

19,8

23,7

Kommunalforvaltningen

I nogen grad

22,1

23,0

47,7

36,3

24,7

53,3

43,7

I høj grad

73,5

74,4

35,6

42,2

0,9

19,8

11,9

Tabel 7.2: Gennemsnitsværdier for tilliden til forskellige personer og systemer i de tre undersøgte netværk (n=81).

Generelt er der i de tre netværk stor tillid til personer, mens der især er mindre
tillid til systemer, der er repræsenteret ved politikere og kommunalforvaltningen.
Tilliden til andre foreningsmedlemmer og især til familie og venner, er ganske stor
i de undersøgte netværk. Svendsen & Svendsen (2004) viser, at tilliden til syste-
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merne, forstået som: retssystemet, politiet, den offentlige administration og politikerne, i Danmark er stor, hvor 20, 8 % har en høj grad tillid og 59,1 % har i nogen
grad tillid til disse systemer. I modsætning til fx Polen, hvor der som nævnt i kapitel 2 er mindre tillid. I de tre netværk jeg har undersøgt, har 11 % en høj grad af
tillid og 41 % i nogen grad har tillid til selvsamme systemer: retssystemet, politiet,
den offentlige administration og politikerne. Der er generelt samme grad af tillid
blandt medlemmerne af de tre netværk. Dog har de frivillige i Bjørnebanden en
lavere grad af tillid til den kommunale forvaltning. Det kan muligvis forklares med
den tidligere styring af Farum Kommune. Det ses tydeligt, at det er ansigt til ansigt
tilliden, der blandt alle frivillige er størst, mens de ansigtsløse forpligtigelser har en
lavere tillid. Om alle frivilliges vigende tillid, til systemerne og især politikerne
skyldes en generel mistillid til politikerne og administrationen eller om den er
knyttet til natur og miljøsagen kan jeg ikke sige, men siden 2001 er bevillingerne til
natur og miljø blevet reduceret med ca. 1 mia. kr. (Finansministeriet 2005), hvilket
kan have påvirket tilliden til politikerne. Tilliden er en væsentlig parameter for
social kapitaldannelsen, da den er med til at sikre interaktionen blandt de frivillige
(Coleman 1988). Derudover er tilliden til det politiske system en forudsætning for
at deltage i de demokratiske processer i samfundet (Gundelach & Torpe 1997).
Tilliden til systemerne kan bl.a. opbygges gennem erfaringer og viden og her spiller nyhederne en vigtig rolle i forhold til at give de frivillige informationer, der kan
være medvirkende til at skabe tillid til systemerne. Som det fremgår af figur 7.2
følger de frivillige med i nyhederne og det synes tydeligt at fordelingen af nyhedskilder er varierende fra, hvad Bille et al. (2004) har fundet1.

Nyhedsmedier
Naturplejenetværkene
100
90
80
70
60
% 50
40
30
20
10
0

Bille et al. (2004)

95
84

83
74

63

56

21

Radio

Tv

Avis

25

Internet

Figur 7.2: Nyhedsmedier, der bruges af medlemmerne af de tre naturplejenetværk som gennemsnit og gennemsnitsdanskernes forbrug af nyhedsmedier.

Undersøgelserne af de frivillige i de tre netværk viser, at de har et mere aktivt
medborgerskab end gennemsnitsdanskeren. Når frivillige deltager aktivt i samfundet, hvilket er et udtryk for social kapital blandt medlemmerne i netværkene
(Halpern 2005). Således stemte 98 % af de frivillige ved sidste valg, i modsætning
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til et landsgennemsnit på 86 % (Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2006). Derudover er der ca. 30 % af de frivillige, der deltager i den offentlige debat, gennem
deltagelse i kommunalbestyrelsesmøder, offentlige høringer eller offentlige diskussioner. Jeg har ikke kunnet finde tal, der er direkte sammenlignelige med mine
data. Til sammenligning kan dog nævnes, at ca. 35 % af danskerne deltager aktivt i
samfundet2 (Svendsen & Svendsen 2004). Deltagelsen i samfundet forklares med,
at der er tillid til demokratiet og et udtryk for tilstedeværelsen af social kapital
(Torpe 2003).

De fælles normer
Ofte bruges gensidigheden, der som tidligere nævnt er knyttet til tillidsbegrebet, i
netværket som et udtryk for fælles normer (Field 2003). Narayan & Cassidy (2001)
opfatter en aktørs syn på andre aktører, fx ”om en aktør ser andre aktører som
nogle man kan stole på som eller om man ikke kan være forsigtig nok”, som et
udtryk for fælles normer. Gensidigheden, er som det kan ses i tabel 7.1, i to af de
tre netværk er ganske stor, 63 % i Strøgårdsvang Høslætlaug og 71 % i Naturplejegruppen, mens den i Bjørnebanden kun er på 18 %. Gensidigheden er størst i de
netværk, hvor de frivillige mødes og arbejder sammen om opgaven. Det hænger
sammen med, at aktørerne kender hinanden bedre, når de arbejde sammen og er
fælles om at løse en opgave, i modsætning til dem der ikke er fælles om at løse
opgaven.
I kapitel 5 beskrev jeg Douglas’s (1992) kulturanalyse som en mulig tilgang og
metode til at adressere fælles normer. I analysen, i kapitel 6, af de tre naturplejenetværk og ved den efterfølgende sammenfatning har det vist sig, at der kun er
små forskelle på natursynet og samfundssynet imellem netværkene. Fælles normer
er en vigtig parameter i forhold til social kapitalbegrebet, og det har derfor været
centralt at vurdere om der er fælles normer i de tre undersøgte netværk. Der er i
naturplejenetværkene generelt enighed om, at ”naturen er sårbar og at det er vigtigt
at hver enkelt tager ansvar for at beskytte den”, som der blev spurgt til i spørgsmål 4.c i
spørgeskemaet (jf. Bilag 3). Det kan opfattes som fælles adfærdsregler og værdier i
forhold til naturen, som det er defineret af Giddens (2001). I klassisk sociologi er
der en nær sammenhæng mellem normer og moral, hvor moralske regler har
aspekter af pligt og ønskværdighed (Mortensen 2004). Det betyder, at der er en
grad af fælles normer i naturplejenetværkene. Men da normer som beskrevet i
kapitel 2 er svære at identificere, bl.a. fordi de ikke altid er refleksivt formulerede,
har jeg også brugt Douglas’ (1992) grid/ group teori til at vurdere, om der er fælles
normer i forhold til naturen inden for netværket. Nogle af de frivillige, der har
normer vedrørende naturen, vil formentlig være drevet af en pligtfølelse, der vil
gøre at de engagerer sig i det frivillige arbejde. ”Jeg holder meget af at bruge naturen
og synes det er vigtigt at bevare den så uspoleret som muligt. Globalt set er det vigtigt, at
vi alle deltager for at bevare mulighed for liv på Jorden”(BBF47). Motivationen i citatet,
og der findes flere lignende i mine undersøgelser, passer med to af Clary et al.’s
(1998) motivationsfunktioner. Det er baseret på værdier ud fra en altruistisk opfattelse, men også ud fra funktionen om at være beskyttende og tage ansvar. Begge
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motivationsfunktioner er normativt funderede. Normerne er en central parameter
for tilstedeværelsen og udviklingen af social kapital (Coleman 1988). Ved en sammenligning mellem en landsdækkende undersøgelse gennemført af Kaae & Madsen (2003) og de frivillige fra de tre naturplejenetværk, jeg har undersøgt, ses det
tydeligt, som det som vist i figur 7.3, at der ikke er markant forskel mellem resultaterne fra de to undersøgelser. Det peger på, at de frivillige, der laver naturpleje
ikke har et andet natursyn end den generelle befolkning og at sammensætningen
afspejler den generelle befolknings natursyn.
Natursyn
Gns. for cases

Kaae & Madsen (2003)

70
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40
%
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15
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0

0
Naturen er foranderlig

Naturen er robust inden
for vissse grænser, der
må opretholdes

2

Naturen er robust

Naturen er sårbar og
kræver beskyttelse

Figur 7.3: Natursynet blandt samtlige respondenter i projektet (n=81), der har svaret på spørgeskemaer i dette projekt i forhold til Kaae & Madsens (2003) undersøgelser af danskernes natursyn
(n=1200).

Group/ grid analysen kan yderligere bruges til at adressere det samfundssyn, de
frivillige har (Douglas 1992). Af figur 7.4 ses det, at de natursyn og de affødte samfundssyn, som vist af Douglas (1992) er stærkt fællesskabsorienterede. Det er således normen blandt de frivillige i netværkene at være fællesskabsorienterede, men
også at der er visse regler, der er til for at blive overholdt. Hvilket også hænger
meget godt sammen med
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Figur 7.4: Sammenhængen mellem natursyn og samfundssyns illustreres af de to figurer, hvor
den venstre beskriver de fire natursyn Douglas opererer med. og i den højre figur ses det tilknyttede samfundssyn (mod. efter Douglas 1992, s.263).

De frivilliges begrundelser og motivation for at deltage i naturpleje
De frivillige, der laver naturpleje, giver udtryk for forskellige motiver for at lave
frivilligt arbejde. Deres motivation afhænger ikke af de samme parametre, men
alligevel er de frivillige primært, som jeg har vist i kapitel 6, motiverede ud fra to
motivationsfunktioner som beskrevet af Clary et al. (1998). De frivilliges motiver er
knyttet til personlige værdier, der gør, at de må gøre noget for naturen, når den er
sårbar og har behov for hjælp. En frivillig skriver: ”…fordi naturen betyder utrolig
meget for mig, jeg holder meget af at være i naturen. At være i naturen er for mig en betingelse for at have et godt liv. Jeg vil gerne gøre noget aktivt for at bevare naturen” (BBF6).
En undersøgelse foretaget i Canada viser, at udbyttet for frivillige kan være fysisk,
følelsesmæssigt eller psykologisk (Cassie & Halpenny 2003). Det civile engagement
drejer sig ofte om indre følelser af mening og tilhørsforhold fx til en gruppe (Lorentzen 2001). Der er blot færre frivillige i Bjørnebanden, der er opmærksomme på
den sociale dimension. Konkret nævner de frivillige, at de ønsker at gøre en forskel
og give noget videre til kommende generationer (Caissie & Halpenny 2003). Motivationen, der får de frivillige til at lave frivilligt arbejde kommer inde fra (Clary et
al. 1998), ud fra et personligt værdisæt og en opfattelse af hvad man som aktør bør
gøre (Haberman 2001). En aktør formulerer sine motiver for at deltage i frivilligt
arbejde således: ”For at kommende generationer kan leve. Mål: at mine børnebørn kan
blive ved med svømme i havet og svømme i søerne. Spise manden fra jorden, hvor de bor”
(SHL8). Og en anden skriver: ”Jeg holder meget af at bruge naturen og synes det er vigtigt at bevare den så uspoleret som muligt. Globalt set er det vigtigt, at vi alle deltager for
at bevare mulighed for liv på Jorden”(BBF6). Dette kan forklares med Bourdieus habitus begreb, der er et system af varige, men foranderlige dispositioner, der er grundlaget for hvordan aktøren opfatter, bedømmer og handler i verden (Bourdieu &
Wacquant 1996). Den frivilliges habitus bidrager således til, at konstituere ”verden” så den giver mening med værdier, det kan betale sig at efterstræbe for den
frivillige. Hvilket er i tråd med, hvad flere af aktørerne i de tre naturplejenetværk,
jeg har undersøgt udtrykker. Motiverne er som beskrevet i kapitel 4 normativt
funderede og udspringer af altruisme og en tro på, at det betyder noget at engage-
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re sig, fordi så gør man en forskel. De normative motiver kan i forhold til social
kapital opfattes som fælles normer blandt de frivillige. Normer om, at man som
person bør engagere sig i frivilligt arbejde og være med til at ”gøre en forskel”. Det
er motiver, der udspringer af et personligt og ikke nødvendigvist refleksivt formuleret værdisæt (Hustinx & Lammertyn 2003).
I de tre naturplejenetværk jeg har undersøgt er den sociale dimension også en væsentlig motivationsfaktor for de frivillige, hvilket hænger godt sammen med, at de
frivillige generelt er meget fællesskabsorienterede jf. Doulgs’ (1992) grid/ group
analyse fra kapitel 6. Der er dog indbyrdes forskelle mellem netværkene, hvor der
er forholdsvis flere frivillige, i Strøgårdvang, der angiver, at den sociale dimension
er vigtig. Men også i Naturplejegruppen er det sociale samvær i fokus. ”[Det er en]
dejlig oplevelse at være ude i naturen…[og] lave noget sammen med en stor flok mennesker, der også nyder naturen”(SHL32). En anden frivillig udtrykker det således: ”…
sammen med andre som er præget af konkrete handlinger, praktisk arbejde og meningsfyldt
samvær”(BBF43). Tilsvarende har Arai (2000) og Cassie og Halpenny (2003) ved
undersøgelser i Canada at de sociale relationer og fællesskab er en af de største
motivationsfaktorer for at deltage i frivilligt arbejde med naturpleje. I Bjørnebanden er der ikke stor fokus på den sociale dimension i arbejdet som frivillig. EC og
KGH giver i interviewet udtryk for, at de ikke har tænkt så meget over den sociale
dimension, da det er sagen, der er det vigtigste. Jeg tror ikke, at medlemmerne i
Bjørnebanden er mindre interesserede i fællesskabet end de frivillige i de to andre
netværk, hvilket også understøttes af følgende udtalelse: ”På grund af det sociale
samvær, det er lettere at komme af sted når det er aftalt, jeg får rørt mig og får frisk luft, der
bliver færre bjørneklo, men jeg ville ikke finde på at rende rundt med en spade helt alene,
om der så var en skov af Bjørneklo” (BBF30). Organiseringen af opgaverne i netværket
spiller også ind i forhold til den sociale dimension. Det ser således ud til, at de
netværk, hvor de frivillige mødes og udfører det frivillige arbejde i fællesskab, er
der større gensidighed, som det fremgår af tabel 7.1. og dermed bliver det tydeligt,
hvor væsentligt fællesskabet er, både som motivationsfaktor, men også i forhold til
dannelsen af social kapital. Yderligere har Lorentzen & Rogstad (1994 cf. Habermann 2001) vist, at jo stærkere frivillige er motiverede, jo større indsats yder de,
hvilket jeg mener, indikerer vigtigheden af at sikre, at de frivillige forbliver motiverede for det frivillige arbejde, hvis det er målet at netværkene skal fortsætte.

Anvendte metoder
I det følgende diskuteres fordele og ulemper ved de metoder, jeg har valgt at bruge
for at beskrive tilstedeværelsen af social kapital i de undersøgte naturplejenetværk.
Jeg vil diskutere metoderne til spørgeskemaundersøgelse, social kapitalindikatorer, navnegenerator og social netværksanalyse.

Spørgeskemaundersøgelsen
Spørgeskemaundersøgelsen som værktøj til dataindsamling må siges at have fungeret fint, med svarprocenter over 80 %. Den korte svarperiode og de medsendte
svarkuverter har formentlig bidraget væsentligt til den gode respons. Deltagerne
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havde i spørgeskemaet mulighed for at svare på en skala fra 1 – 5, men der har dog
i forbindelse med databehandling rejst sig spørgsmålet, om respondenterne burde
have haft muligheden for at svare ”ved ikke” eller på anden måde tilkendegive, at
de svarer uden for kategori. Hvis en respondent har ønsket at tilkendegive, at vedkommende ikke kunne eller ikke ønskede at svare på et spørgsmål, har der, i den
udformning spørgeskemaet har haft kun været muligt at undlade at svare. Nogle
respondenter har endog muligvis kunnet opfatte svar = 3 som ”ved ikke”.
Der er nogle få spørgsmål, jeg med den viden jeg har nu, kunne have undladt at
stille. Det er spørgsmål 5b og 5c, der handler om man ville spørge sin nabo om
hjælp, hvis man var syg eller havde behov for børnepasning. Spørgsmålene har
været med i mine undersøgelser, da de var en del af de standardspørgsmål, der
kan anvendes til at beskrive social kapitalindikatorer (Narayan & Cassidy 2001). I
forbindelse med databehandlingen er det dog blevet tydeligt for mig, at spørgsmålet ikke umiddelbart passer ind i en dansk kontekst og kultur, hvor jeg tror der er
flere, der naturligt ville spørge deres familie om hjælp i forbindelse med eventuel
sygdom og derfor har jeg også udeladt at bruge dataene i beskrivelsen af de tre
netværk.
En faktor, jeg også bliver nødt til at forholde mig til er, at spørgeskemaet er en selvrapporteringsmetode. Respondenterne rapporterer deres egen adfærd, og det stiller derfor store krav til dem om at svare i overensstemmelse med deres faktiske
adfærd. Respondenterne vil i en spørgeskemaundersøgelse have en tendens til at
overvurdere vigtigheden af frivilligt arbejde og aktivt medborgerskab, fordi de tror
det forventes af dem (Bille et al. 2004). Fx vil der være en tendens til, at respondenterne overvurderer deres indsats i forhold til natur og miljø og deres samfundsengagement. Om det rent faktisk forholder sig sådan blandt respondenterne i mine
undersøgelser, kan jeg ikke vide, men risikoen for overvurdering af egen adfærd
og holdninger er noget man skal være opmærksom på kan forekomme i spørgeskemaundersøgelser.
Det kunne have været interessant at spørge til hvilket parti de frivillige stemte på
ved sidste valg. Det kunne have været en måde at validere mine resultater på, både
i forhold til grid/ group teorien, men også fordi Torpe (2000) har vist, at der er en
sammenhæng mellem tillid, medborgernormer og hvilket parti vælgerne stemmer
på. Det er tydeligt, at der er forskelle i social tillid og hvilket parti man stemmer på,
og denne viden ville kunne bidrage yderligere til at belyse hvem de frivillige naturplejere er.

Social netværksanalyse og navnegeneratormetoden
I dette projekt har jeg kombineret to forskellige metoder til måling af social kapital.
Jeg har brugt social kapitalindikatorer og social netværksanalyse, hvilket har suppleret hinanden godt. Ifølge Waldstrøm (2003) er der ofte svært at finde entydige
sammenhænge, der beskriver tilstedeværelsen af social kapital alene ved brug af
social netværksanalyse. Social kapital indikatormetoden adresserer tilstedeværel-
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sen af social kapital tydeligt. Det har dog været meget brugbart at benytte begge
metoder, da det har social netværksanalyse har kunnet bruges til at validere respondenternes svar, der som tidligere nævnt, ikke er fuldstændigt objektive, men
baserer sig på respondentens oplevelse af virkeligheden (jf. kapitel 5).
Det har været et bevidst valg at benytte lukkede lister med navne, de frivillige
skulle vælge ud fra. Det har helt klart betydet, at de relationer, der måtte være til
andre netværk og samarbejdspartnere, ikke er kommet med. Dermed kan netværkene komme til at fremstå som mere lukkede, end de egentlig er. Jeg har valgt at
benytte én navnegenerator og have den opbygget som en lukket liste over medlemmer af de respektive netværk. Det har den fordel, at det er nemt og ligetil at
lave netværksanalyse på data (Marsden 1990), men ved kun at benytte en navnegenerator udelukkes også at få et fuldstændigt billede af respondentens netværk,
da nogle personer, til hvem respondenten har en forbindelse, bliver glemt (Kirke
1996). Denne problemstilling har jeg forsøgt at undgå ved at have en lukket liste
med personer, som alle respondenter burde kende, da de er medlemmer i det respektive netværk. Flere respondenter har dog, sikkert fordi de er blevet overraskede over hvor få aktører de kendte, skrevet en kommentar i spørgeskemaet, om at
de mener, at de kender flere medlemmer, men at det ikke alene er ud fra navnet.
Derudover er de relationer, aktørerne angiver, ikke et udtryk for reelle forbindelser, men derimod sådan som aktøren opfatter det (Waldstrøm 2003). Det er naturligvis en begrænsning i forhold til mine undersøgelser, at jeg spørger til specifikke
navne. Det har dog vist sig ved analysen af data, at der i Strøgårdsvang Høslætlaug og i Naturplejegruppen fra Lyngby er en stor gensidighed, hvilket betyder, at
medlemmerne trods alt har husket hinanden, når de skulle svare. En ulempe ved
den lukkede navnegeneratorliste er, at respondenterne ikke har mulighed for at
nævne yderligere kontakter udenfor netværket. Forbindelser, der betyder meget
for den tilgængelige sociale kapital (Waldstrøm 2003), bliver således ikke adresseret. Hvis jeg skulle lave en tilsvarende undersøgelse en anden gang ville jeg justere
navnegeneratoren på baggrund af flere af respondenternes kommentarer i forhold
til navnegeneratoren. Respondenterne nævner, at de ikke kender navnene på alle
personerne, men de kender dem når de ser dem. Den lukkede liste med navne har
tilsyneladende været svær, da respondenterne ikke har været sikre, når de blev
bedt om at koble navnene og hvilken relation de havde til vedkommende. Er det
muligt at opbygge navnegeneratoren, så jeg får den nødvendige information? Der
er i andre undersøgelser fx Marsden (1990) og Kirke (1996) nævnt en række andre
navnegeneratormetoder, hvor der fx spørges ”Hvem har du inden for de seneste 6
måneder været i kontakt med, vedrørende dit arbejde?” Det optimale i forhold til den
lukkede liste ville dog være, at der var billeder af alle personerne ved siden af navnet på listen, hvilket dog ville medføre en stor arbejdsopgave med at indsamle
billeder.
Yderligere har jeg spurgt til, hvor godt de enkelte aktører kender hinanden og de
har haft mulighed for at svare på, om de kender de andre aktører ”godt”, ”mindre
godt” ellers ”slet ikke”. Min tanke var, at jeg kunne udtale mig om styrken af rela-
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tioner i netværket på den måde. Det har dog vist sig at være mere kompliceret end
som så og har resulteret i, at jeg har tilladt mig at slå resultaterne fra ”kender godt”
og ”kender mindre godt” sammen i databehandlingen. Det er ikke sikkert at aktørerne, hvis de kun havde haft to valgmuligheder, ville have fordelt forbindelserne
til andre aktører på samme måde som jeg har gjort ved at slå de to kategorier sammen. Jeg er dog af den opfattelse, at de resultater der er kommet ud gennem analyserne, giver et realistisk billede af, hvordan forbindelserne er i de respektive naturplejenetværk.

Social kapital som teoretisk ramme til at beskrive frivilligt arbejde
Anvendelsen af social kapitalteori ud fra Bourdieus og Colemans begrebsdannelser
til beskrivelse af udbyttet af frivilligt arbejde i naturplejen har generelt været brugbar i dette projekt. Jeg har dog ved operationaliseringen og analysen opdaget nogle
styrker og svagheder ved social kapitalteorien i forhold til det undersøgte felt og
jeg vil i det følgende redegøre for disse styrker og svagheder ved social kapitalteorien.
Social kapitalteoriens stærke side er, at den beskriver betydningen af delelementerne: netværk, normer og tillid på de frivillige, samtidig med, at den inkluderer
den synergi, der opstår i kraft af delelementerne, når frivillige indgår i netværk.
Det virker umiddelbart logisk at delelementerne påvirker hinanden og det argumenteres der også flittigt for i litteraturen, fx Torpe (2003), Field (2003) og Halpern
(2005). I dette projekt har det været nødvendigt med en teoretisk ramme, der kunne adressere udbyttet – positivt og negativt – af det frivillige arbejde, og det mener
jeg, social kapitalteorien har været brugbar til. Fordelen ved social kapitalteorien
er, at den giver en teoretisk forståelsesramme, der indeholder de væsentligste parametre til at beskrive, hvad der er styrende, når frivillige indgår i netværk og den
giver således en solid teoretisk forståelsesramme, i forhold til vigtigheden og betydningen af forbindelser til andre aktører og hvad udbytte af disse forbindelser er,
fx adgangen til ressourcer man ellers ikke havde afgang til.
Jeg mener, at svagheden ved social kapitalbegrebet er, at når det er lykkedes at
adressere tilstedeværelsen af social kapital i et netværk, er det svært at anvende
resultatet. For hvad betyder det? Det er ikke et eksakt mål, for værdien af netværket, der bliver adresseret. Det er et potentiale, der ikke er kvantificerbart. Jeg mener
ligeledes, at hovedproblemet med social kapitalbegrebet er selve kapitalbegrebet
og social kapitaliseringen. Det skal forstås på den måde, at kapital er noget, der
kan tjenes, udveksles mod andre ydelser og ikke mindst opspares. Kapital kan
gøres op, kvantificeres og kernen ved kapital er værditilvækst. Dette er blot langt
sværere med social kapital end andre kapitalformer som økonomisk og human
kapital. Som det udtrykkes af Solow (2000): ”Just what is social capital a stock of? Any
stock of capital is a cumulation of past flows of investment, with past flows of depreciation
netted out. What are those past investments in social capital? How could an accountant
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measure them and cumulate them in principle?” (Solow 2000 s. 7, cf. Svendsen 2003).
Begrænsningen ved anvendelsen af social kapitalbegrebet er således, at det ikke er
muligt at sætte tal på, at frivillig A har så og så meget social kapital, hvilket besværliggør sammenligninger med andre undersøgelser. Derimod beskriver social
kapitalteorien godt, hvorledes frivillige gennem deres engagement i et netværk
påvirker hinanden og social kapitalteorien adresserer på et teoretisk plan betydningen af netværk, normer og tillid for aktørerne, der indgår i netværk.

Har frivillige en berettigelse i dansk naturpleje?
Når kun 1 % af alle frivillig i Danmark ifølge Socialforskningsinstituttet (2004) er
aktive inden for natur og miljø og 50 % af danskerne mener, at man som individ
selv kan bidrage til at løse problemerne inden for natur og miljøområdet (Kaae &
Madsen 2003) og 16 % af danskerne ville deltage i spontant opståede miljøaktiviteter (Bruun 2000) kunne det se ud til, at der er muligt at engagere flere frivillige i
dansk natur- og miljøarbejde. De respondenter, der har svaret i de undersøgelser
nævnt ovenfor har formentlig ikke forbundet deres svar med frivilligt arbejde, da
det i en dansk kontekst er en ganske ny måde at tænke på. I de tre naturplejenetværk mener 48 % af samtlige respondenter, at det ikke kun er det offentliges ansvar at lave naturpleje og 80 % angiver, at det er en god idé at involvere frivillige i
naturpleje. Hvilket ikke er overraskende, da de selv er aktive som frivillige!
Som det er nu, er den danske naturpleje opbygget så den primært er baseret på, at
det er en samfundsmæssig opgave at lave naturpleje. Der er dog en række initiativer, hvor landmænd kan og opfordres til at søge tilskud til at lave naturpleje på
deres ejendom fx gennem Direktoratet for Fødevareerhverv. Der er imidlertid ikke
initiativer fra dem, der traditionelt udfører naturpleje for at engagere frivillige,
hvilket kan undre! Der har været ad hoc projekter, hvor frivillige engageres, men
det har typisk kun været for én dag ad gangen fx som markeringen af en ny skovplantning, hvor lokale inviteres til at være med til at plante træer. De arrangementer, hvor lokale inviteres til at være med, er mere af symbolsk karakter. Der er dog
nogle få, der er gået lidt længere fx Københavns Statsskovdistrikt, der i 2004 inviterede til arbejdsdag i Engstrup mose, der var ved at gro til i buskads. Der blev inviteret til to arbejdsdage i mosen med henblik på at få fjernet den uønskede opvækst
(Miljøministeriet 2004). De frivillige skulle møde op og tilbyde deres arbejdskraft,
og som tak for indsatsen fik de, udover glæde ved at få love til at være med, gratis
flis, som de selv havde lavet af de buske, der blev fjernet i mosen, med hjem til
haven. Storstrøms Amt har lavet en pulje, hvor lokale frivillige kan søge penge til
at restaurere det lokale gadekær. Projektet tager udgangspunkt i at opgaven skal
løses af frivillige og kun med støtte fra amtet. Støtten består i faglig og økonomisk
støtte (Hviid & Malmborg u.å).
Jeg har vist at der er mennesker, der gerne vil være frivillige og indgå i frivilligt
arbejde. Alle de 81 respondenter i mine tre cases har lyst til at engagere sig i arbejde for en bedre natur og et renere miljø. De frivillige har organiseret sig i netværk,
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der er mere eller mindre traditionelt opbygget med bestyrelse og traditionelle beslutningsorganer. Det er kun i Strøgårdsvang Høslætlaug, at medlemskabet af
foreningen er afløst af en egentlig løs organisering. Arbejdet i de tre netværk er
opstået blandt ildsjæle, hvilket minder om tankegangen, der ligger bag Landcare
Australia, hvor de frivillige selv definerer deres projekt og sætter det i gang (Landcare Australia 2005). Succesen i Australien er stor, og omkring 50 % af australierne
er medlem af en Landcaregruppe.
Jeg mener, det er relevant for samfundet at overveje mulighederne ved, at frivillige
indgår i naturplejen. Med veldefinerede og afgrænsede opgaver vil det være muligt at engagere frivillige i projekter, der vil gavne naturen. 16 % af de adspurgte i
en undersøgelse af Bruun (2000) har givet udtryk for at de gerne ville deltage i
spontant opståede natur og miljøaktiviteter. Det betyder blot, at det er væsentligt,
hvordan opgaverne og projekterne tilrettelægges, således at de appellerer til kommende frivillige. Jeg har i kapitel 6 vist, at aktørerne i de tre naturpleje netværk
ligesom befolkningen generelt ikke har stor tillid til myndighederne (Svendsen &
Svendsen 2004) og derfor vil det være relevant at overveje, hvordan opgaverne
udbydes. Det kunne fx være med inspiration fra BTCV, den private engelske organisation, der udbyder opgaver til frivillige og støtter dem til at få oprettet lokale
grupper, der skal arbejde med bl.a. natur og miljøopgaver, men med henblik på at
styrke lokalsamfundet. Det øgede engagement og flere frivillige vil gennem naturplejeopgaver kunne bidrage til fx integration af indvandrere, tidligere kriminelle
og andre marginaliserede grupper. Men derudover vil arbejdet også bidrage til et
mere fleksibelt samfund, hvor man har tillid til hinanden, hvor man føler sig sikker
og deltager i demokratiet (Gundelach & Torpe 1997). Alt sammen som en sidegevinst til den frivillige naturpleje.
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“I must admit that I personally measure success in
terms of the contributions an individual makes to
her or his fellow human beings”.
Margaret Mead

KAPITEL 8.
KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING
Konklusion
Målet med mit projekt har været at besvare følgende hypoteser om social kapital
og motivation i frivillige naturplejenetværk:
•

Der er et udbytte af frivilligt arbejde i tre udvalgte nordsjællandske naturplejefællesskaber, som kan gøres op i form af social kapital forstået ud fra
Pierre Bourdieus og James Colemans begrebsdannelser.

•

De frivillige i naturplejefællesskaber har forskellige motiver for at deltage i
frivillig naturpleje.

De resultater, der er kommet frem gennem diskussionen, viser, at der er social
kapital, fælles motiver i frivillige naturplejenetværk, og der er samfundsengagement i form af deltagelse i samfundet, gennem debatter, ved at stemme når der er
valg og ved at følge med i nyhederne hos de frivillige i netværkene.
Der er social kapital i de tre undersøgte frivillige naturplejenetværk, og dermed er
der også basis for, at de frivillige, der allerede er engagerede i de tre naturplejenetværk. Den sociale kapital kommer til udtryk i form af netværk, hvor de frivillige er
tæt forbundne, og hvor der er gensidighed. Der er dog forskel i gensidigheden
afhængig af, hvorledes opgaven er organiseret. Det ses tydeligt, at de Strøgårdsvang Høslætlaug og Naturplejegruppen i Lyngby, der fungerer som arbejdsfællesskaber, har en højere grad af gensidighed, og dermed større sammenhængskraft, end Bjørnebanden, hvor de frivillige ikke udfører opgaven i fællesskab. Der
er en tendens til, at netværkene er tæt sluttede, og de derfor kan forekomme ekskluderende for nye frivillige, idet det vil være svært at komme ind i de lukkede
fællesskaber. Derudover er der blandt de frivillige i de tre netværk en høj grad af
tillid til andre mennesker, mens tilliden til systemerne og især de politiskstyrede
systemer er markant lavere. De fælles normer i de frivillige netværk er knyttet til
fælles opfattelser af naturens sårbarhed, og de frivillige mener, at naturen er sårbar, og at det er den enkeltes ansvar at beskytte den. De frivillige er, som jeg har
vist, meget engagerede i samfundet, de følger med i nyhederne og de deltager, når
der er folkeafstemninger og deltager i den offentlige debat.
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Selvom motiverne for at engagere sig i frivillig naturpleje er forskellige blandt de
frivillige, er der generelt to overordnede motiver blandt de frivillige, jeg har undersøgt. Der er sagen, der kommer til udtryk ved altruistiske motiver, og der er
fællesskabet i form af det sociale samvær, der kommer til udtryk som behovet for og
glæden ved at være sammen med andre frivillige. Altruismen i forhold til naturen,
hvor kærligheden til naturen, opfattelsen af dens sårbarhed og behovet for pleje,
får mange til engagere sig. De frivillige motiveres af en indre drivkraft, der overbeviser dem om, at sagen er vigtig, og at de frivillige gør en forskel, når de laver
naturpleje. Den anden store motivationsfaktor er fællesskabet gennem det sociale
samvær, med andre, der er en vigtig motivationsfaktor for de frivillige. Der er dog
forskelle mellem de frivillige netværk afhængig af, hvordan opgaverne, der laves i
naturplejenetværket, er organiseret.

Perspektiver
I det følgende redegøres der for, hvilke spørgsmål, der kunne være interessante at
få besvaret med den viden, der er blevet tilvejebragt gennem dette projekt. Derudover redegøres for, hvilke muligheder, der udspringer af dette projekt ud fra de
erfaringer, jeg har gjort mig undervejs i processen med projektet. I projektet har jeg
undersøgt om der er og vist at der er social kapital i frivillige naturplejenetværk.
Derudover har jeg demonstreret, at social kapitalteorien kan bruges som forklaring
på udbyttet af det frivillige arbejde i naturpleje. Da der ikke tidligere har været
fokus på frivilligt arbejde i dansk naturpleje, rejser der sig med udgangspunkt i
min undersøgelse en række muligheder for videre undersøgelser og spørgsmål,
der kunne være relevante at få besvaret. Yderligere åbner mulighederne sig for at
arbejde videre med en række rent praktiske og håndgribelige indsatser i forhold til
frivillighedstanken og naturpleje i en dansk kontekst.

De frivillige, der laver naturpleje – hvem er de, og hvorfor gør de det?
To af de tre undersøgte netværk er etableret i tilknytning til eksisterende foreninger, men der er dog flere af de frivillige, der ikke er medlemmer af den forening,
hvoraf det frivillige projekt udsprang. Omkring 1 % af alle de frivillige i Danmark
er ifølge Socialforskningsinstituttet (2004) engagerede i frivilligt arbejde i tilknytning natur og miljø. Der er, i de tre netværk jeg har undersøgt, en stor repræsentation af frivillige over 40 år, men til gengæld et markant fravær af unge mennesker
og småbørnsfamilier. Er det et tilfælde, eller forholder det sig altid sådan? Baggrunden for at deltage i arbejdet er forskellig, men der synes, som vist, at være en
grad af fælles normer i forhold til opfattelsen af natur og miljø. Alligevel har det
ikke været muligt ud fra tre cases, svarende til knap 81 respondenter at give et
entydigt billede af, hvem de danske frivillige er. I udlandet hvor der er større erfaringer med at engagere frivillige i naturpleje, er der en række undersøgelser, der
har belyst, hvem de frivillige er, og hvilke motiver de har for at engagere sig. Se fx
Grese et al.(2000), Arai (2000) og Clary et al. (1998). Men da Danmark i er kulturelt
og samfundsmæssigt forskelligt fra USA og Canada, ville det være relevant at få
belyst, hvem de danske frivillige er, og hvad deres motiver for deltagelse i frivilligt
arbejde er.
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Støtte af eksisterende netværk
Jeg har vist, at der er udbytte af de frivillige netværk, der udfører naturpleje. Det er
et udbytte i form af social kapital med dertilhørende økonomisk vækst i samfundet. De netværk, der blev undersøgt i dette projekt, var alle etableret med det formål alene at udføre naturpleje på et afgrænset område, hvor de havde fået tilladelse til at udføre naturpleje af ejeren af arealet. Netværkene er opstået, fordi en enkelt person eller ganske få ildsjæle har brændt for en sag og fået andre med på
ideen, men det er ikke alle steder, der er sådanne ildsjæle, der kan starte et netværk
fra bunden. Det kunne derfor være interessant at finde ud af, om der ville være
ræson i at støtte det frivillige engagement i naturplejen, og hvordan støtten skulle
være. Skal det være faglig støtte og oplæring af frivillige til at udføre naturpleje,
som det fx gøres af Danmarks Sportsfiskerforbund? Er det økonomisk støtte fx i
form af puljer, der er behov for, eller er det færdige projekter, der styres af professionelle?

Dansk frivillighedsprogram for naturpleje
Der er kun sporadiske erfaringer med frivillige i dansk naturpleje, men det virker
tilsyneladende, som om det er muligt at mobilisere frivillige med det formål at lave
naturpleje. Busck (2004) har vist, at der er mange små projekter rundt omkring i
Danmark. Det forbliver dog i Busck (2004) og i nærværende projekt ubesvaret,
hvad udbyttet og perspektiverne er for deltagerne såvel som samfundet, ved at
sætte naturplejen i system og etablere et program, der arbejder for at engagere
frivillige i naturplejeopgaver. Det ville være spændende at finde ud af, hvilke muligheder, der er i at involvere frivillige, både for de frivillige men også for samfundet. Udfordringen består dog i at få kvantificeret udbyttet, da den danske viden,
der foreligger nu, er af mere teoretisk karakter.
Den nuværende situation for det frivillige arbejde i forhold til naturen er, at engagementet kommer fra neden, og at det er lokale ildsjæle, der sætter arbejde i gang
rundt omkring. Med inspiration fra Landcare i Australien, Naturen Conservancy i
Canada og BTCV fra Storbritannien mener jeg, at det kunne være muligt at etablere et dansk nationalt program. Erfaringerne fra BTCV har vist, at det er muligt at
etablere et frivilligt program, der har til formål at løse flere samfundsmæssige opgaver samtidig. Inddragelsen af frivillige har flere steder til formål at etablere netværk blandt socialt udsatte og marginaliserede grupper som tidligere kriminelle
eller indvandrere. Fra det australske Landcare program kan der hentes inspiration
til, hvordan eksterne samarbejdspartnere kan involveres, men også hvorledes opgaverne udbydes. Når der i udlandet er etableret nationale frivillige naturplejeprogrammer, kunne det være relevant at se på, om det i en dansk kontekst ville være
mulighed for at få etableret noget tilsvarende. I forbindelse med overvejelserne om
et dansk frivillighedsprogram er det relevant at forholde sig til, med hvilket formål
et sådant program skulle etableres? Hvilke perspektiver er der ved at oprette et
nationalt program for frivillig naturpleje i Danmark? Er det for at lave naturpleje,
så pengene kan spares på det offentlige budget, eller er det, fordi det kan bruges
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som metode til at få marginaliserede grupper fx indvandrere, tidligere kriminelle
og hjemløse integreret i samfundet?
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NOTER
Kapitel 1. – Indledning
1.

Civilsamfundet forstås som frivillige, private foreninger og organisationer, fra grundejerforeninger, interessegrupper til mere filantropiske foretagender af enhver slags (Foley & Edwards
1996).

Kapitel 2. – Social kapital
1.

Marx betragtes, sammen med Comte, Durkheim og Weber, som en af de ypperligste bidragsydere til den moderne sociologi. Den Marxistiske sociologi og dermed Marxs bidrag til moderne vestlig sociologi har været opfattelsen af dynamikken og sammenholdet i samfundsordnen, der forstås i et konfliktperspektiv dette er en modsætning til de andre klassiske teoretikere, der i stedet pointerer et konsensusperspektiv. Dette bidrager således til forståelsen af
samfundets klassedeling. Den marxistiske sociologi er som oftest gående på tværs af samfundsvidenskabelige traditioner og inkluderer både sociologi, økonomi og politologi (Den
Store Danske Encyklopædi 1999).

2.

Marxistisk sociologi er oftest betragtet som en sociologisk tradition, der baserer sig på en opfattelse af et samfunds sociale orden og dynamik. Det betyder, at den sociale udvikling i et
samfund bliver forstået som resultatet af en dialektik imellem produktionsforhold og produktive klasser, og hvor stabilitet og forandringer bliver fortolket som resultatet af en kamp mellem forskellige klasser. Denne opfattelse er dog i moderne vestlig sociologi blevet anset for at
være for ”mekanisk” i sin historieforståelse.

3.

System forstås som en samling af elementer, der tilsammen udgør et hele. Eksempler på systemer er fx lokalsamfund, der konstitueres af børneinstitutioner, borgere, indkøbsmuligheder mv. eller, civilsamfund, der konstitueres af foreninger og oranisationer.

4.

”Hvor der er tillid, er der flere muligheder for oplevelser og handlen, stiger kompleksiteten i det sociale
system dvs. antallet af muligheder, der strukturelt kan forenes, fordi der er tillid som er en virksom
måde at reducere kompleksitet på” (egen oversættelse).

Kapitel 3. – Erfaringer med frivillige og naturpleje
1.

Pretty og Wards (2001) typologi ligner på mange måder Tuckmans (1965) model, der beskriver en sekventiel udvikling af små grupper. I Tuckmans model er der fire faser, forming, storming, norming og performig, en gruppe skal i igennem før den er fuldt etableret og er selvkørende. I de forskellige faser har gruppen behov for forskellige grader af støtte. I Pretty og
Wards (2001) typologi, der beskriver udviklingen af grupper i 3 trin og ud fra 15 kriterier, er
der i hvert af de tre trin forskellige behov for støtte af gruppen. Hos Pretty og Ward (2001) er
det ligesom hos Tuckamn (1965) behovet for støtte af gruppen i forhold til gruppens udvikling, der er omdrejningspunktet.

2.

Johns Hopkinsundersøgelsen af frivillighedssektoren er en del af en verdensomspændende
undersøgelse af frivilligt arbejde, der tager udgangspunkt i den samme metode, der gør det
muligt at sammenligne frivilligsektorerne på tværs af lande. Målet med undersøgelsen er at få
en bedre forståelse af det frivillige arbejdes muligheder og begrænsninger. Der er allerede
gennemført sådanne undersøgelser i en lang række lande, i Skandinavien er det bl.a. Sverige,
Norge og Finland. Der er en undersøgelse i gang af den danske frivillighedssektor. Undersøgelsen forventes afsluttet i 2006 (Socialforskningsinstituttet 2004).

Kapitel 4. - Frivillige og frivillighed
1.

Filantropi forstås som velgørenhed, der udføres af en ”menneskeven” og er ofte knyttet til
noget kirkeligt.

2.

Altruisme kan defineres som noget uegennyttigt eller menneskekærligt dvs. en uselvisk
handling, der kommer andre til gode frem for én selv.
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3.

Den funktionalistiske tradition har inden for psykologien en lang og anerkendt tradition.
Vægten i den funktionalistiske psykologi er individets adaptive og meningsfyldte stræben efter personlige og sociale mål (Clary et al. 1998).

Kapitel 5. – Undersøgelsesdesign og metodebeskrivelser
1.

De centrale personer har i de tre netværk været de netværksansvarlige, der betragtes som
kontaktperson for netværket.

2.

Gensidighed (reciprocitet) er forventningen om, at når aktør A gør noget for aktør B, vil aktør B
på et senere tidspunkt gengælde handlingen ved at gøre noget for aktør A (Coleman 1998).

3.

Densitet er et udtryk for hvor stor en del af alle mulige forbindelser i et netværk, der er tilstede i netværket og opfattes, derfor som for komplet et netværk er (Scott 2000).

4.

Eigenvector er et udtryk for afstanden til andre aktører. En høj eigenvectorværdi er et udtryk
for den korteste afstand til andre aktører i netværket og dermed en central placering (Hanneman 2001).

5.

Bonacichs power index er et udtryk for, mange forbindelser en aktør A har og hvor centralt forbundet en aktør A er til andre aktører i et netværk, hvor det også medregnes hvor, hvor forbundet de andre aktører er til netværket. En aktør A’s centrale placering er proportional med
summen af, hvor central de aktører A er forbundet til er. Det vil sige, at jo flere forbindelser
de aktører som aktør A er forbundet til jo mere central er aktør A. Det benævnes et power index fordi, jo bedre forbundet en aktør er til netværket, des større muligheder er der for at påvirke netværket (Hanneman 2001).

Kapitel 6. - Social kapital i tre naturplejeprojekter
1.

Carson, R. (1962): Det tavse forår. Gyldendal. Biologen Rachel Carson (1907-1964) skrev Det
tavse forår, hvori hun offentliggjorde sine naturvidenskabelige undersøgelser om farerne ved
brug af kemiske pesticider. Carson tilskrives ofte æren for at have katalyseret den moderne
miljøbevægelse med sit ønske om, at landbruget, industrien og regeringen skulle se naturen
på en anderledes måde.

Kapitel 7. - Diskussion
1.

Tallene fra undersøgelserne i dette projekt bliver sammenlignet med resultaterne fra Bille et
al. (2004). Jeg har spurgt til, hvor respondenterne har deres primære nyhedskilde, mens Bille
et al. (2004) har spurgt respondenterne om de var interesserede i nyheder fra hhv. TV, avis,
radio eller Internet. Der er således forskel på, hvad der er spurgt om, men jeg mener dog
godt, at tallene fra de to undersøgelser kan sammenlignes, blot man er opmærksom på, at
spørgsmålene i de to undersøgelser ikke er identiske.

2.

Det aktive medborgerskab dækker deltagelse ved valg, deltagelse i den offentlige debat gennem læserbreve, velgørenhedsarbejde mv. Alt sammen handlinger, der bidrager til social kapital. Det aktive medborgerskab er blevet adresseret gennem 13 underspørgsmål og tallet, 35
%, er et gennemsnitstal for alle ”ja’er”.
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BILAG 1.
SOCIAL KAPITAL DEFINITIONER
Bourdieu 1986

“… the aggregate of the actual or potential resources which are linked to
possession of a durable network of more or less institutionalised relationships
of mutual acquaintance or recognition.”

Coleman 1988

“Social capital is defined by its function. It is not a single entity but a
variety of different entities, with two elements in common: the all consist of
some aspect of social structures, and the facilitate certain actions of actors –
whether persons or corporate actors – within that structure. Like other forms
of capital, social capital is productive, making possible the achievement of
certain ends that in its absence would not be possible.”

Bourdieu & Wacquant 1992

” Social capital is the sum of resources, actual or virtual, that accrue to an
individual or a group by virtue of possessing a durable network of more of
less institutionalized relationships of mutual acquaintance and recognition
Acknowledging that capital can take a variety of forms is indispensable to
explain the structure and dynamics of differentiated societies”.

Putnam 1995

Social capital represents ”… features of social life –networks, norms and
trust – that enable participants to act together more effectively to persue
shared objectives… Social capital, in short, refers to social connections and
the attendant norms and trust.”

World Bank 1999

“Social capital refers to the institutions, relationships and norms that shape
the quality and quantity of a society’s social interactions. Increasing
evidence shows that social cohesion is critical for societies to prosper
economically and for development to be sustainable. Social capital is not just
the sum of the institutions that underpin a society – it is the glue that holds
the together.”

Lin, N. 1999

“Social capital can be defined as resurces embedded in a social structure
which are accessed and / or mobilized in purposive actions.”

Fukuyama, F. 2000

“Social Capital…. As an instantiated set of informal values or norms shared
among members of a group that permits them to cooperate with one another.
If members of the group come to expect that others will behave reliably and
honestly, then they will come to trust one another. Trust is acts like a
lubricant that makes any group or organisation run more efficiently.”

Siranni, Carmen and Lewis
2001

Social capital refers to:”… stocks of trust, norms and networks that people
can draw upon in order to solve common problems.”

OECD 2001

”Social capital is networks together with shares norms, values and
understandings that facilitate co-operation within or among groups.”

Farr, J. 2004

“Social capital is complexly conceptualised as the network of associations,
activities, or relations that bind people together as a community via certain
norms and psychological capacities, notably trust, which are essential for
civil society and productive of future collective action or goods, in the
manner of other forms of social capital.”
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BILAG 2.
INTERVIEWGUIDE
Note: Husk løbende at validere for at sikre, at der er enighed om, hvad der er blevet sagt!
”Som jeg hører det du siger, …”, ”Er det korrekt opfattet at…?”
Indledning:
Formålet er at få interviewet godt i gang ved at få skabt en god stemning, få fortalt om
projektet, få aftalt med respondenten, at interviewet optages på bånd samt få snakket om
anonymitet.
•
•

•
•
•

Hvem er jeg - (Speciale studerende fra Landbohøjskolen på Frederiksberg)
Hvad er det for et projekt – (Det handler om at belyse hvilket udbytte, der er af at
frivillige deltager i naturpleje. Både for de frivillige, men også for samfundet som
sådan…)
Det tager ca. 1 time
Optage interviewet på bånd – (Så jeg lettere kan huske, hvad det er vi har talt om.
Er det i orden med dig?)
Bare for en ordens skyld, vil du ikke sige dit navn så det kan komme med på
båndet.

Hvad er det for et projekt der arbejdes med:
Få afdækket, hvad det er for et projekt netværket har arbejdet med, og hvordan arbejdet er
forløbet.
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeg ved I har lavet naturpleje, men kan du ikke prøve at fortælle lidt om jeres
projekt, og hvad det er for opgaver I arbejder med?
Hvor er det præcist I har udført jeres projekt/ -er?
Hvordan er arbejdet gået? – måske der har været forhindringer undervejs, hvilke?
Hvad med økonomien i projektet, hvem betaler og hvordan er det kommet i
orden?
Hvad er drivkraften for jer?
Hvad er udbyttet, som frivillig, af at deltage i arbejdet?
Hvad er baggrunden for jeres arbejde? Hvordan kom projektet i stand?
Arbejder I både politisk og praktisk – altså med skovl og spade, og med papir og
blyant?

Organisering af projektet:
Få afdækket, hvorledes netværket er sammensat, hvordan folk er kommet med i netværket,
og hvordan de har organiseret sig.
•

•
•
•
•

En af de ting jeg kigger på i mit projekt er, hvordan I frivillige har organiseret jer.
Så jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om hvordan I rent praktisk organiserer
jeres og opgaver… er der en egentlig leder/ chef, hvordan fungerer jeres
beslutningsprocesser?
Hvordan finder I ud af, hvad der skal ske som det næste?
Er der sket en udvikling med gruppen siden I gik i gang og hvilken?
Hvem er medlem af et netværk som jeres? – er det en bestemt type mennesker?
Gør I noget for at rekruttere nye medlemmer? – hvis ja, hvad?

Samarbejdsrelationer:
I sådan et projekt som jeres kunne man forestille sig, at der var samarbejdsrelationer f.eks.
med myndigheder, lodsejere, andre foreninger osv.
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•

•
•
•

Har I samarbejdet med folk uden for det, man kunne kalde det primære
naturplejenetværk? … hvis ja, hvem er det så? (fx lign. netværk, myndigheder,
lodsejere…)
Hvad var baggrunden for at samarbejde med dem?
Hvordan har I oplevet disse samarbejdsrelationer?
Hvad har været den største udfordring i forhold til at samarbejde med andre fx
myndighederne?

Fremtiden:
Storm P sagde engang – ”Det er svært at spå, især om fremtiden”, men alligevel…
•
•

Hvad er fremtidsplanerne for netværket, er der nye projekter under opsejling eller
hvordan står det til?
Hvad mener du om udmeldingen fra Miljøministeren om at ”naturpleje ikke kun
er statens ansvar, men også ens eget ud fra kærlighed til naturen?”
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BILAG 3.
FØLGEBREV OG SPØRGESKEMA

KVL den 30. september 2005

Kære «Fornavn»
Hvad får frivillige ud af at lave frivillig naturpleje? Det er jeg er interesseret i at finde ud af som en
del af mit speciale på Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole. Derfor henvender jeg mig til dig,
der er medlem af Strøgårdsvang Høslætlaug. Jeg arbejder med at beskrive og opgøre værdien og
udbyttet af frivilligt engagement i naturplejeprojekter. Og det er jo netop det, I arbejder med.
Du sidder med dette brev fordi du er nuværende eller tidligere medlem af Strøgårdsvang
Høslætlaug og fordi Henrik ”Oldermand” Jørgensen har givet mig din adresse.
I de senere år har der været øget fokus på, at flere og flere er begyndt at lave frivilligt arbejde til
gavn for natur og miljø. Der er mange tilgangsvinkler til frivilligt arbejde, og jeg arbejder med den
ikke-økonomiske værdi, der handler om, hvad du som frivillig får ud af at deltage i Strøgårdsvang
Høslætlaug. Derfor er jeg interesseret i dig som nuværende eller tidligere medlem af et frivilligt
”naturplejenetværk”.
Jeg håber, du vil bruge de ca. 10-15 minutter, det tager at svare på nedenstående spørgeskema.
Svarene fra spørgeskemaet bliver gjort anonyme, og det vil ikke være muligt at genkende dig som
person i opgørelsen af data. Spørgeskemaet er bygget op af 6 dele, der i alt indeholder 40
spørgsmål. De enkelte dele handler om foreningsmedlemskaber, om din deltagelse i Strøgårdsvang
Høslætlaug, hvordan jeres netværk ser ud, natursyn, samfundssyn og samfundsengagement.
Værdien af min undersøgelse bliver størst, hvis du svarer på alle spørgsmålene!
Jeg håber du vil sende spørgeskemaet retur senest den 10. oktober. Der er vedlagt en frankeret
svarkuvert.
Hvis du har spørgsmål i forbindelse med spørgeskemaet er du meget velkommen til at kontakte mig
på e-mail: kisendal@dsr.kvl.dk eller telefon: 26 70 63 88.
Med venlig hilsen

Morten Kisendal Fabricius
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0.

Generelt
«Kode»

a.

Kvinde:

b.

Alder:

c.

Uddannelse:

d.

Beskæftigelse:

1.

Mand:

Foreningsengagement

a.

Hvor mange foreninger er du medlem af?
Det kan være sportsklub, jagtforening, fagforening, kirkeklub, frimærkeklub e. lign.

Antal:

b.

Hvor meget betaler du samlet i kontingent pr. år til dine foreninger?

Kr.:
Ja

c.

Er du medlem af natur eller miljøforeninger?

d.

Hvis Ja, hvilke natur- og miljøforeningsmedlemskaber
har du?
Sæt gerne mere end et X

Danmarks Sportsfiskerforbund
Dansk Amatørfiskerforening
Dansk Fritidsfiskerforbund
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk forening
Danmarks Jægerforbund
WWF
Andre:

Sjældent

e.

Nej

Hver gang

Hvor ofte deltager du i foreningsaktiviteter?
1

- 110 -

2

3

4

5

2.

De følgende spørgsmål handler kun om Strøgårdsvang Høslætlaug
Sjældent

a.

Hvor ofte deltager du i beslutningsprocesser
1

b.

Ofte

Når du tænker på medlemmerne af høslætlauget,
ville du så sige de primært er fra samme:
Sæt gerne mere end et X

c.

Hvor mange år har du været med i Strøgårdsvang
Høslætlaug?

d.

Hvorfor deltager du i frivilligt arbejde i naturen?

2

3

4

1. Nabolag eller lokalområde
2. Familie eller venner
3. Uddannelses- /indkomstmæssige baggrund
4. Køn
5. Samme politiske overbevisning
6. Andet:

År:
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5

3.

Formålet med de næste 3 spørgsmål er at få indblik i, hvordan et frivilligt netværk er
sammensat og hvordan relationer kommer til udtryk i netværket. Jeg vil bede dig svare på,
hvor godt du føler du kender de enkelte medlemmer i Strøgårdsvang Høslætlaug.
Igen vil jeg minde om, at dine svar bliver anonymiseret.
Kender
godt

a.
Sæt venligst X
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
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Kender
mindre
godt

Kender ikke

b.

Hvem er efter din opfattelse de 3 – 5 største ressourcepersoner i
Strøgårdsvang Høslætlaug?
Skriv gerne fulde navn

1.
2.
3.
4.
5.

c.

Hvis du havde behov for at diskutere emner i forbindelse med arbejdet i
Strøgårdsvang Høslætlaug, hvilke 3 personer ville være de første du
kontaktede?
Skriv gerne fulde navn

1.
2.
3.

4.
a.

Tag venligst stilling til nedenstående udsagn, der handler om syn på naturen
Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i?
Sæt kun ét X

Naturen er foranderlig

Naturen er robust inden
for visse grænser, der må
opretholdes


Naturen er robust


Naturen er sårbar og
kræver beskyttelse





Helt uenig

b.

Helt enig

Det er i orden at smide affald i naturen
1

2

3

4

Helt uenig

c.

Naturen er sårbar og det er vigtigt, at hver enkelt
person tager ansvar for at beskytte den

1

Helt enig
2

3

4

Helt uenig

c.

Det er alene det offentliges ansvar at udføre
naturpleje

1

Det er en god idé, at involvere frivillige i arbejdet for
en bedre natur og et renere miljø
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1

5
Helt enig

2

3

4

Helt uenig

d.

5

5

Helt enig
2

3

4

5

Tryghed og tillid
Lokalsamfund, naboskab, familie og venner

5.

Som et
sted hvor
man
kender
hinanden

Som et
sted, hvor
man ikke
kender
hinanden

a.

Hvordan oplever du generelt dit nabolag/
lokalsamfund

1

2

3

4

Nej
absolut
ikke

b.

Hvis du havde behov for børnepasning, ville du så
spørge din nabo?

1

Ja
selvfølgelig

2

3

4

Hvis du var syg, ville du så bede din nabo om hjælp?
1

2

3

4

Meget
usikkert

d.

Hvor sikkert er dit nabolag set i forhold til
kriminalitet?

1

Hvor sikker føler du dig når du går rundt i gaderne
om aftenen og natten?

1

2

3

4

g.

Generelt set, ville du så sige, at man ikke kan være
forsigtig nok når man omgås mennesker, eller at
mennesker generelt er til at stole på?
Generelt set ville du så sige, at mennesker det
meste af tiden er sig selv nærmest, eller at de er
hjælpsomme?

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

Absolut i
høj grad

2

3

4

5
Absolut i
høj grad

Slet
ikke/kun
ganske lidt

Har du tillid til dine venner?
1

2

3

4

5
Absolut i
høj grad

Slet
ikke/kun
ganske lidt

j.

5

Har du tillid til din familie?
1

i.

5

Er
hjælpsomm
e

Slet
ikke/kun
ganske lidt

h.

5
De fleste
mennesker
er til at
stole på

Er sig selv
nærmest

1

5
Meget
sikker

Man kan
ikke være
forsigtig
nok

f.

5
Meget
sikkert

Meget
usikker

e.

5
Ja
selvfølgelig

Nej
absolut
ikke

c.

5

Har du tillid til dine naboer og folk fra lokalområdet?
1
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2

3

4

5

Slet
ikke/kun
ganske lidt

k.

Har du tillid til de andre medlemmer af de foreninger
du er med i?

1

Absolut i
høj grad

2

3

4

Absolut i
høj grad

Slet
ikke/kun
ganske lidt

l.

5

Har du tillid til folketingspolitikerne?
1

2

3

4

Absolut i
høj grad

Slet
ikke/kun
ganske lidt

m.

Har du tillid til politi og det juridiske system?
1

2

3

4

Har du tillid til den kommunale forvaltning?
1

6.

2

3

4

5

Ja

Nej

Brug af nyheder og samfundsengagement

a.

Følger du med i ”nyhederne”?
Det kan fx være i radio, TV, avis eller på Internettet

b.

Hvis ja, hvad er din primære nyhedskilde?
Sæt gerne mere end et X

Radio
TV
Avis
Internet
Ja

c.

5
Absolut i
høj grad

Slet
ikke/kun
ganske lidt

n.

5

Nej

Havde ikke
stemmeret

Ja

Nej

Stemte du ved sidste valg?

d.

Kender du navnet på borgmesteren i din kommune

e.

I løbet af det sidste år, hvor mange gange har du da:

Antal
gange

Deltaget i kommunalbestyrelsesmøde,
offentlig høring eller offentlig diskussion
Sendt brev eller på anden måde kontaktet
en lokalpolitiker

Mange tak for din hjælp!

- 115 -

- 116 -

BILAG 4.
SOCIOGRAMMER

Figur. 6.2: Sociogram, der viser Strøgårdsvang Høslætlaug. Q er mænd, mensS er kvinder. Hvor
indflydelsesrig en frivillig er, er den forholdsmæssige størrelse på noden. De centralt placerede
personer, med mange kontakter ses i midten af netværket.
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Figur 6.3:  er de 5 ressourcepersoner, der er blevet udpeget af de øvrige frivillige i Strøgårdsvang
Høslætlaug, som dem der anses for at være de største ressourcer i høslætlauget.
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Figur 6.6.: Sociogram, der viser Naturplejegruppen i Lyngby. Q er mænd, mensS er kvinder. Hvor stor indflydelse
(Bonacich Powerindex) en aktør har, er den forholdsmæssige størrelse på noden. Det ses at der er fire lige centralt
placerede frivillige, men der er en der ud fra hvor godt vedkommende kender de andre kommer til at stå uden for det
centrale netværk

Figur 6.7:  er de mest indflydelsesrige medlemmer af netværket, som er udpeget af de frivillige i netværket.
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Figur 6. 11: Sociogram, der illustrerer, hvorledes Bjørnebanden som netværk ser ud. Q er mænd og S er
kvinder. Størrelsen af noden er proportional med den indflydelse den enkelte aktør har i netværket.
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Figur 6.12:  er ressourcepersonerne udpeget af de frivillige af netværket. Ressourcepersonerne er markeret
med sorte kvadrater og de enkelte frivillige er angivet med røde cirkler.
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Figur 6.13:  er diskussionspartnere udpeget af de frivillige i Bjørnebanden. Diskussionspartnerne er dem de
frivillige i netværket har peget på som diskussionspartnere, hvis der er behov for at diskutere emner i forhold til
netværket.
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