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Forord
Forskellighed er en styrke – hvis den bruges rigtigt. Formålet 
med denne bog er at give en række redskaber til at styrke det 
samarbejde, der i dag er omdrejningspunktet for det moderne 
beboerdemokrati. Et samarbejde, som på mange måder er ble-
vet vigtigere end nogensinde. 

Med den seneste lovgivning for den almene sektor er vi på vej 
mod en mere dialogpræget og bevægelig styringsform. Evnen 
til at indgå i netværk, udsyn til at sætte tingene ind i en større 
sammenhæng – og ikke mindst åbenhed i de vigtige beslut-
ningsprocesser – bliver nye vilkår for fremtidens bestyrelsesar-
bejde. Vi har fået mere frihed, og dermed også et større ansvar, 
som skal forvaltes – først og fremmest gennem effektive og 
frugtbare samarbejdsrelationer. 

Samarbejde kan dog ofte være en udfordring. Vi har alle for-
skellige måder at gøre tingene på, og de mange forskellige til-
gange til en samarbejdssituation kan være årsag til sammen-
stød. Der kan opstå konflikter og misforståelser, som koster tid 
og energi, og som fjerner fokus fra de fælles mål, vi arbejder for 
at opfylde. Arbejdet i den almene sektor er samtidig et arbejde 
i forandring. Hver dag møder vi nye udfordringer, og til dem er 
der brug for nye værktøjer. 

Denne bog er derfor blevet til i samarbejde med konsulentfir-
maet Implement Consulting Group, der arbejder med NBI®-
hjerneprofilen (”Whole Brain-modellen”). Med denne metode 
præsenterer vi et enkelt og effektivt værktøj til at håndtere så-
vel som forebygge konflikter i de samarbejdssituationer, der in-
volverer mennesker med forskellige måder at gøre tingene på. 
Med afsæt i Whole Brain-tankegangen kan indsigten i andres 
tanke- og handlemønstre vende konflikt til dynamik. De fiktive, 

men illustrative, eksempler på konflikter, vi præsenterer her i 
bogen, er baseret på erfaringerne fra de mange forretningsfø-
rere, forvaltningskonsulenter, driftschefer og ikke mindst be-
boerdemokrater, der har hjulpet med at indsamle og beskrive 
oplevelser fra beboerdemokratiet. 

Vi takker Nykredits Fond for støtte til projektet og Boligkonto-
ret Danmarks udvalg for beboerdemokrati, hvis diskussioner 
har bidraget med inspiration til denne bog. Vi håber, at de tu-
sindvis af beboerdemokrater, der dagligt yder et stort stykke 
frivilligt arbejde for de almene boliger, vil få glæde af den – til 
inspirerende læsning og praktisk brug i fremtidens bestyrelses-
arbejde.

Lisbet Riis 
Michael Demsitz
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Hvad er der 
galt her?
Samarbejde kan være svært. Ofte går tingene ikke helt som for-
ventet – og nogle gange kan de løbe helt af sporet. Men hvorfor 
sker det? Og hvad kan man gøre? Det er blandt andet det, den-
ne bog skal handle om. Vi vil derfor starte med at vise et lille 
uddrag fra et (fiktivt) møde, der ikke går helt som planlagt…. 

(uddrag af referat fra møde den 26/01/2011, afdeling 
1, boligselskabet bakkebo. deltagere: Trine, formand, 
afdeling 1, Pia, næstformand, afdeling 1, Karen, org.for-
mand, Boligselskabet Bakkebo og Niels, formand, afde-
ling 2 (referent), Dagsorden: Møde om projekt ”Leg og 
kreativitet”):

[…] Efter valg af ordstyrer og referent, blev der indled-
ningsvist spurgt til mødets formål, da der var en del 
uklarhed om dette i udsendte mødeindkaldelse. 

Formand for afdeling 1,Trine, kom ikke med nogen decideret 
opklaring af dette spørgsmål, men forklarede, at projektet, 
som hun har navngivet ”Leg og kreativitet” drejer sig om en 
ny legeplads, der skal deles af afdeling 1 og afdeling 2.

Undertegnede gjorde her opmærksom på, at der ved så-
dan en ”sammenlægning” af to områder, der tilhører to 
forskellige afdelinger og i øvrigt er tilknyttet to forskel-
lige forsikringer, rejser sig adskillige uafklarede spørgs-

mål vedr. bl.a. økonomi, ansvarsplacering m.v., som un-
dertegnede henstillede til, først skal undersøges, før der 
kan være tale om et reelt, realiserbart projekt.

[…] Formand for org., Karen fortalte om yderligere en ar-
tikel om den seneste forskning omkring aktiv leg.
[…]Der blev igen spurgt til manglende informations-
grundlag for budgetlægning foruden nødvendig viden 
omkring bl.a. lovgivning og lokalplan, hvis relevans, der 
herskede uenighed om blandt mødedeltagerne. 
[…] Undertegnede måtte her forlade mødet for at undgå 
forsinkelse ifm. andet møde.

Referent: Niels Skou, afdeling 2, Boligselskabet Bakkebo

Der blev ikke taget nogen beslutninger på dette møde. Hvad gik 
der galt? Hvorfor? Og hvordan kunne det være gået helt ander-
ledes? Det kigger vi nærmere på i det følgende.
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Vores værdifulde 
forskelligheder
Hvordan pakker du din kuffert, inden du skal ud at rejse…? Har 
du i god tid lagt dit tøj frem på sengen og systematisk sorteret 
det efter praktisk brug? – eller sker pakningen med lynets hast 
i sidste øjeblik? Og hvad med dit rejsemål? Har du undersøgt 
mulighederne grundigt på nettet og sammenlignet priser og fa-
ciliteter hos forskellige rejsebureauer? Eller har du valgt ste-
det, fordi dine naboer har fortalt, at der er rart at være og en 
fantastisk god stemning? 

Nogle mennesker føler sig godt tilpas med at planlægge tin-
gene nøje og have styr på alle detaljer, mens andre bedst kan 

lide at holde alle muligheder åbne og 
beslutte sig undervejs. Nogle men-
nesker vil typisk træffe beslutninger 
på baggrund af fakta og analysere-
sultater for at få størst muligt ud-
bytte – mens andre først og frem-
mest må mærke efter med maven, 
om noget føles rigtigt. Vi har alle vo-
res foretrukne måder at gøre tinge-
ne på. Ingen måder er mere rigtige 
end andre, vi er bare forskellige vi 
tænker forskelligt, og gør tingene på 
den måde, der falder os mest natur-
ligt. Hvis vi folder hænderne, vil vi 
helt automatisk gøre det på samme 
måde hver gang – med den venstre 

eller den højre tommelfinger øverst. Vi kan sagtens folde hæn-
derne med den modsatte tommelfinger øverst – men det kræ-
ver, at vi lige tænker over det og måske koncentrerer os lidt 

En præ-
ference er 

en persons 
foretrukne 

eller typiske 
måde at 

tænke, føle 
og agere på.
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mere. På samme måde er der en bestemt måde, vi foretrækker 
at gribe tingene an på – en præference – eller en tankestil – 
som vi følger, når vi f.eks. starter nye projekter, når vi løser 
opgaver, når vi holder møder – og i det hele taget, når vi kom-
munikerer med andre mennesker. 

I en samarbejdssituation kan vores forskelligheder være lidt af 
en udfordring. Vi medbringer alle hver vores bestemte forvent-
ninger til et forløb og bliver måske skuffede eller irriterede, når 

vi synes, at de andre i gruppen ikke er 
ordentligt forberedte, ikke kan holde 
sig til mødets dagsorden eller går alt 
for meget op i detaljer. Det kan være 
svært at holde motivationen omkring 
et projekt, hvis man føler, at man er 
den eneste, der har fokus på det vig-
tige, og det kan måske oven i købet 
føre til konflikter med de personer, 
som ligger længst væk fra ens egen 
måde at gøre tingene på. Omvendt 
kan forskellige tankestile være en 
stor gevinst for et samarbejde, hvis 
man er i stand til at bruge forskellene 
konstruktivt. 

Whole Brain-tænkning er et værktøj, 
der er udviklet med henblik på netop 

at synliggøre vores forskellige tankestile, så vi nemmere kan 
drage nytte af dem i de mange samarbejdsrelationer, der fylder 
vores liv og hverdag. Whole Brain-tænkningen har rødder i hjer-
neforskningen og er bygget op omkring den velkendte opdeling 
af hjernen i den højre og den venstre hjernehalvdel. Venstre 
hjernehalvdel er den, der styrer de sproglige evner som at kun-
ne tale, læse og skrive; den husker fakta som navne og datoer 
og arbejder logisk og struktureret med de informationer, der 
kommer ind. Højre hjernehalvdel derimod arbejder i billeder i 

non-verbal

visuel

ikke-lineær/
ustruktureret

musik/digtning/
kunst

holistisk

rumopfattelse

følelsesmæssig

verbal
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matematisk

Venstre versus 
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Whole Brain-
tænkningen 

viser ikke 
vores 
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– men vores 
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Sammenfatning 
af de fire kvadranter

Fleksibel
Nysgerrig
Strategisk
Risikovillig
Spekulerer
Fantasifuld
Kunstnerisk
Undersøger
Visualiserer
Ustruktureret
Eksperimenterer
Søger alternativer
Gør flere ting samtidig
Holistisk/det store billede
Forkærlighed for forandring

Social (en-til-en eller i grupper)
Opmærksom på mennesker
Non-verbal kommunikation
Imødekommende
Gruppearbejde
Samarbejde
Respektfuld
Tilgængelig
Udtryksfuld
Involveret
Berøring
Følsom
Empati
Støtter
Leger 

Velorganiseret/ordentlig
Punktlig/tidsbevidst

Resultatorienteret
Detaljeorienteret

Trinvis tilgang
Vedholdende
Struktureret

Planlægger
Traditionel
Sekventiel

Pålidelig
Tryghed
Grundig

Sirlig

Kritisk
Logisk
Essens

Konkret
Objektiv
Rationel

Realistisk
Kvantitativ

Nøjagtighed
Faktuel hukommelse

Faktuel argumentation
Performanceorienteret

Matematisk/økonomisk
Analyserende (graver dybere)

det rationelle jeg

det eksperimenterende jeg

det praktiske jeg

det relationelle jeg
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stedet for ord; ser og husker tingene som helheder – f.eks. et 
ansigt; har en flerdimensionel rumopfattelse og arbejder krea-
tivt, følelsesmæssigt og intuitivt med tingene. Ud fra denne 
struktur med de to modsætningsfyldte hjernehalvdele har 
Whole Brain-tænkningen skabt sin model med de i alt fire kva-
dranter, der tilsammen udgør en hel cirkel1. Hver af de fire kva-
dranter repræsenterer en tankestil, der som udgangspunkt er 
knyttet til forskellige funktioner i hjernen: den rationelle præ-
ference (blå), den praktiske præference (grøn), den relationelle 
præference (rød) og den eksperimenterende præference (gul). 

er du blå eller grøn, rød eller gul?  
– de fire præferencer i farver
En præference er som nævnt udtryk for den måde, vi foretrækker 
at gøre tingene på. Det er den tankestil, vi møder verden med, og 
siger først og fremmest noget om, hvad det er vi har det bedst 
med. Når vi kan vælge frit, vil vi således umiddelbart vælge det, 
der giver os energi og motiverer os i hverdagen. Der er ikke nogen 
tankestile, der er mere rigtige end andre. De fleste er også i 
stand til at handle og agere inden for andre tankestile end deres 
egen og udføre opgaver, der kræver færdigheder, som typisk er 
forbundet med andre præferencer. Men gør man det for længe ad 
gangen, vil man dog ofte opleve at miste energien og motivatio-
nen og i stedet føle frustration og stress. Whole Brain-tænknin-
gen er på den måde et værktøj, der kan give større selvforståelse 
og således lede én i den rigtige retning, når man står over for et 
valg af f.eks. et job, en opgave eller en rolle i en bestemt sam-
menhæng. Man vil ofte kunne genkende sig selv i mere end én af 
de fire præferencer, men der er sjældent tvivl om, at én eller to 
af præferencerne er dominerende i forhold til den måde, vi gene-
relt tænker og opfører os på.

Overordnet set er den venstre side af Whole 
Brain-cirklen (blå/grøn) præget af en rationel og 
logisk tankegang, mens den højre side (rød/gul) 
er præget af det følelsesmæssige og intuitive. 

I opdelingen på tværs af cirklen har den nedre 
halvdel (grøn/rød) fokus på detaljer og enkelt 
dele, mens den øvre halvdel (blå/gul)ser på tin-
gene i deres helhed. 

Whole brain-cirklen

Venstre

Højre

øvre

Nedre

1Whole brain er oprindelig udviklet af Ned Hermann i 1980 og videreudviklet af professor 
Kobus Neethling i samspil med professor Paul Torrence fra Boston University. Kobus Ne-
ethling startede NBI Solutionsfinding, og i det regi videreudviklede han en lang række 
Whole Brain-instrumenter, heraf 8-dimensionsmodellen.  
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Tænk f.eks. over hvilket af disse fire udsagn, du ville foretrække 
i forbindelse med sætningen:

”Når jeg begynder på et nyt projekt, foretrækker jeg, at…..
1. rådføre mig med pålidelige kilder først
2. lægge vægt på at levere høj kvalitet til tiden
3. gøre det i fællesskab med andre
4. finde frem til nye muligheder  

De fire farver i Whole Brain-modellen repræsenterer fire tanke-
stile, der der hver især har en række typiske karaktertræk. Med 
et indblik i din egen præference er det muligt at forstå, hvordan 
den tankestil, du foretrækker, opfattes af andre. 

De fire ovenstående udsagn svarer til følgende tankestile:  
1: den rationelle, 2: den praktiske, 3: den relationelle og 
4: den eksperimenterende. Hvilken af de fire valgte du?2

blå forholder sig kritisk, objektivt, og rationelt til tingene. Blå 
vil, som i eksemplet med rejsen, gerne basere sine beslutninger 
på faktuelle og veldokumenterede informationer og går efter et 
realistisk og kvantitativt resultat med konkrete og målbare 
fordele. Blå vil gerne ”til sagen”, går efter essensen frem for 
detaljerne, er typisk ret formel i sin stil og sparsom med krops-
sproget.

Grøn er struktureret, systematisk og pragmatisk i sin tilgang 
til tingene. Grøn er god til at planlægge og føre beslutninger ud 
i livet – trin for trin. Regler og tidsplaner overholdes, og alle de-
taljer tages med i overvejelserne. Grøn er pålidelig, grundig og 
sirlig og foretrækker at arbejde efter kendte og veldokumen-
trede metoder. 

rød forholder sig subjektivt til tingene og vil, i modsætning til 
blå, helst basere sine beslutninger på følelser og fornemmel-
ser. Rød er et socialt, imødekommende og empatisk menneske 
og har fokus på de personlige relationer i en gruppe. Rød går ind 
for respekt, involvering og tilgængelighed – og er sårbar i situa-
tioner, hvor disse værdier ikke håndhæves. Rød giver udtryk for 
sine følelser og kommunikerer meget via kropslige udtryk og fy-
sisk berøring.      

Gul tænker i billeder, helheder og sammenhænge og føler sig 
bedst tilpas, når der ikke er for mange begrænsninger. Gul er 
visionær, innovativ og forandringsparat og foretrækker at agere 
i en fleksibel form, hvor reglerne kan ændres undervejs og efter 
behov. Gul er ofte ustruktureret og beskæftiger sig gerne med 
mange ting på én gang. 

Mange misforståelser og konflikter opstår, fordi vi i hver tanke-
stil bringer særlige forventninger og antagelser med os. Den 
måde, vi tænker på og forstår verden på, vil vi ofte tage for gi-
vet. Med Whole Brain-tænkningen i baghovedet bliver vi op-
mærksomme på, at vi alle er forskellige. Vi kan nemt og hurtigt 
afkode andres tankestile inden for de fire farver – og ved at 
sætte ord på det, der er anderledes, kan vi bedre forstå og der-
med også drage fordel af, at der er andre forventninger, anta-
gelser og mentale billeder til stede end vores eget. På den måde 
får man muligheden for at anvende og synliggøre den værdi, 
forskelligheden giver. Med indsigt i andres præferencer øger 
man tolerancen over for hinanden. Man får hjælp til at forudse 
andres forventninger og ikke mindst imødekomme deres måde 
at kommunikere på – også selvom den ikke er naturlig for en 
selv.

Whole Brain-modellen kan med andre ord bruges som en for-
ståelsesramme for den måde, vi møder hinanden på, hvor de 
fire farver udgør et fælles sprog, der hurtigt og nemt kan bru-
ges af alle.2Prøv også Whole Brain-testen på side 224
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en holdspiller med 
stærke værdier
personen
Trine er nyvalgt formand for afdelingsbestyrelsen. Hun har boet 
i afdelingen i flere år, og kender næsten alle, der bor i afdelingen. 
Hun er med, når der skal arrangeres sociale aktiviteter, og hun 
involverer sig altid i forhold til andre mennesker. Det er også der-
for, at Trine for nogle år siden kom ind i afdelingsbestyrelsen.

Trine syntes egentlig ikke selv, at hun var den mest oplagte kan-
didat til posten, da der for nylig skulle vælges en ny formand for 
afdelingsbestyrelsen. Hun interesserer sig ikke rigtig for økono-
mien i afdelingen, og hun går ikke op i, om vinduerne bliver malet 
på det rette tidspunkt eller til den rette pris. Der var dog mange, 
der opfordrede Trine til at stille op, og hun havde svært ved at stå 
for presset. Trine talte det hele igennem med et par af sine venin-
der, som opfordrede hende til at bruge sine evner til at få skabt 
gode forhold for beboerne i afdelingen og lade andre tage sig af de 
mere tørre tal og tekniske forhold. Samtalerne med veninderne 
gav Trine en god fornemmelse i maven, og hun besluttede sig for 
at sige ”ja” til at lade sig opstille til formandsvalget, som hun 
vandt stort, da hun er meget vellidt blandt beboerne.

møderne
Som formand lægger Trine en ny stil, når der skal holdes afde-
lingsbestyrelsesmøder. For Trine er det vigtigt, at der bruges 
tid og kræfter på at få afdelingen til at være socialt velfunge-
rende. Den tidligere formand fokuserede meget på økonomien, 
syntes hun  – hvilket ofte betød, at der kun var få af de øvrige 
bestyrelsesmedlemmer, der deltog aktivt på møderne. Ingen 
kunne rigtig kunne følge med i, hvad det var der foregik, og var 
nærmest kun med, når formanden satte forslag til afstemning.

Det er ikke Trines stil. Hun vil gerne have, at alle deltager i arbej-
det med de ressourcer, de har. Der skal være en god stemning, og 
folk skal være lydhøre over for hinandens idéer og også kende 
hinanden på et mere personligt plan. Mødestilen er derfor blevet 
meget mere uformel, og der snakkes mere på kryds og tværs end 
før. Beslutningerne træffes først efter, alle er blevet hørt, for 
det er Trines opfattelse, at hvis man får talt sig til en fælles for-
ståelse, så skaber det bedre og mere holdbare beslutninger.

projekterne
Det første projekt, Trine kaster sig over, er Operation ”Ren af-
deling”. Der har bredt sig en ligegyldighed fra beboernes side i 
forhold til at passe på udearealerne. Der bliver smidt affald, 
blomsterbede og fodhegn bliver trådt ned, og cykler bliver ef-
terladt alle andre steder end der, hvor de hører hjemme. Det er 
en ond cirkel, og området ser værre og værre ud.

Trine rejser problemet på et møde i afdelingsbestyrelsen, og ef-
ter en lang debat får hun de øvrige bestyrelsesmedlemmer med 
på projektet. Der bliver udarbejdet skrivelser til beboerne, om-
tale i beboerbladet, og det bliver aftalt, at alle bestyrelses-
medlemmerne skal gå forrest og samle papir og andet affald 
op, når de færdes ude i afdelingen.

Afdelingens varmemester er noget skeptisk over for projektet. 
Han kender sine beboere, og han ved, at der er nogle af beboerne, 
som det bare ikke kan lade sig gøre at få til at opføre sig ordent-
ligt. Varmemesterens holdning smitter naturligvis af på de øvrige 
ejendomsfunktionærer, så der er ikke rigtig opbakning fra mand-
skabet til projektet. Man vil selvfølgelig arbejde loyalt i forhold til 
afdelingsbestyrelsens beslutninger, men de må så også være klar 
over, at der er andre opgaver, der vil blive nedprioriteret.

Trine påtager sig at tale med varmemesteren. Hun forklarer 
ham, hvorfor de i afdelingsbestyrelsen lægger så stor vægt på 
Operation ”Ren afdeling”, og at de forventer en lang række af-
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smittende, positive gevinster for både afdelingen som helhed, 
beboerne og ikke mindst ejendomsfunktionærernes arbejdsfor-
hold: Der vil gå mindre tid med at rydde op efter beboerne, og 
den sparede tid kan anvendes til mere interessante arbejdsop-
gaver, hvor mandskabet kan bidrage bedre til afdelingens vedli-
geholdelse og dermed også til en bedre økonomi.

konflikterne
Operation ”Ren afdeling” bliver en succes, og når nu området er 
kommet i orden skal afdelingens legeplads sættes i stand. Det 
er en hjertesag for Trine, for hun ved gennem sine mange sam-
taler med børnefamilierne, at det er et stort ønske. En hyggelig 
og velfungerende legeplads vil skabe mulighed for, at børnefa-
milierne kan mødes, og det vil helt sikkert styrke netværket 
blandt beboerne i afdelingen og dermed sikre, at de ressour-
cestærke beboere bliver boende.

Trine får mobiliseret en kreds af børnefamilier, der gerne vil gå ind 
i en projektgruppe, der skal komme med forslag til indretning af 
legepladsen. Undervejs får de også involveret en række beboere 
fra naboafdelingen, der også ønsker bedre legeforhold for deres 
børn, og Trine arbejder videre med idéen om at slå de to afdelin-
gers gamle legepladser sammen til ét nyt fælles lege- og være-
område for de to afdelinger. Trine bliver den naturlige tovholder 
for projektet, der får navnet Projekt ”Leg og kreativitet”. Der bliver 
arrangeret ekskursioner til andre boligområder for at få inspirati-
on og erfaring fra lignende projekter. Arbejdsgruppen vælger at 
indkalde både en pædagog og en konsulent fra et landskabsarki-
tektfirma som eksperter i forhold til valg og indretning af lege-
pladsen, og der gennemføres en brugerundersøgelse blandt afde-
lingens børnefamilier. Projektet vokser, og ønsker og krav til 
indretningen af legepladsen begynder at blive modsatrettede. Ti-
den går, og økonomien overskrider langt det første budget.

Afdelingsbestyrelsen følger projektet fra sidelinjen, men det er 
åbenlyst, at det er løbet ind i problemer, for processen skrider 

ikke frem. Trine fremlægger et nyt og større budget for afde-
lingsbestyrelsen, men det viser sig hurtigt, at der ikke er op-
bakning. Flere mener, at der mangler for mange vigtige infor-
mationer i de fremlagte planer og synes desuden, at projektet 
er løbet af sporet, ved at alt for mange er blevet inddraget. 

Trine vælger at sætte hårdt mod hårdt. Det er hendes projekt, 
det er hende, der har lagt arbejde i det, og hun ved, at hun har ret 
med hensyn til de værdier og den målsætning, hun har for afde-
lingen. Det bliver derfor til et spørgsmål om enten-eller. Hvis 
ikke afdelingsbestyrelsen vil godkende det nye projekt til fore-
læggelse på afdelingsmødet, så trækker hun sig som formand.

kommentar:
Trine er overvejende rød i sin tankestil. Hun er meget socialt 
anlagt og er først og fremmest drevet af sine ambitioner om-
kring fællesskabet i afdelingen. Hun rådfører sig med sine 
omgivelser, inden hun tager en beslutning og vælger først og 
fremmest ud fra en god mavefornemmelse og med fokus på 
subjektive værdier og følelser. Som formand er hun konsen-
sussøgende og involverende i sin ledelsesstil og vil gerne 
høre alles mening og give feedback. Hun vælger dialog frem 
for kritik. I situationen med varmemesteren prøver hun såle-
des at forklare og derigennem motivere til, at mandskabet 
slutter positivt op og selv tager ansvar for projektet.

Konflikten mellem Trine og de øvrige bestyrelsesmedlemmer be-
står i hendes manglende grønne og blå præferencer med øje for 
udførelse, afslutning, deadlines og budget. Hun er så fokuseret 
på involveringsdelen og værdiforøgelsen i forhold til at skabe 
større glæde for børnefamilierne, at formålet og de relevante in-
teressenter, der skal give opbakning til projektet ryger. Hun la-
der sig opsluge i processen og mangler det kølige overblik.
Når Trine til sidstvælger at lade sit formandsskab blive et 
spørgsmål om enten eller, er det fordi, hun hverken kan eller 
vil gå på kompromis med sine værdier.
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en realist med 
styr på tallene
personen
Pia er næstformand i afdelingsbestyrelsen. Lige siden hun blev 
valgt ind i bestyrelsen, har det været hendes opgave at tage sig 
af økonomien. Når administrationen fremsender udkast til næ-
ste års budget er det Pia, der går i gang med den kritiske gen-
nemlæsning af budgetforslaget. Formålet med gennemgangen 
er først og fremmest at finde besparelser, så huslejen kan hol-
des mest muligt i ro. Pia er god til at argumentere for sin sag, 
når der er budgetforhandlinger med administrationen, og det er 
sket flere gange, at hun med sit talent for tal har kunnet påvise 
mulige besparelser og alternative løsninger, så afdelingen har 
fået en mindre huslejestigning end den, administrationen kom 
med i første omgang.

møderne
Pias tilbundsgående analysearbejde har gjort, at hun er meget 
værdsat af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Til møderne giver 
hun klart udtryk for, at hun gerne vil til sagen og helst ikke have 
for meget udenomssnak og privateri. Bestyrelsesmødet er ikke en 
social sammenkomst, men et forum, hvor det udelukkende hand-
ler om, at nå de mål, der er opstillet for afdelingen. Pia vil gerne 
træffe beslutningerne hurtigt ud fra de foreliggende fakta, og det 
er hendes opfattelse, at bestyrelsesarbejdet fungerer bedst, hvis 
man deler opgaverne ud, så man hver især har ansvar for egne om-
råder i forhold til at få sagerne løst. Så ved man også, hvor man 
skal rejse kritik, når der ikke er fremgang i de enkelte sager. 
 
projekterne
I de sidste par år har der været mange individuelle råderetssa-
ger, hvor beboerne især har fået udskiftet deres køkkener. Et 

forslag om en samlet køkkenudskiftning i afdelingen var blevet 
nedstemt på et afdelingsmøde med en meget lille margen. 
Mange af de beboere, der havde stemt for køkkenudskiftnin-
gen, benyttede sig derfor af deres individuelle råderet til at få 
et nyt køkken finansieret med en individuel huslejestigning. I 
den forbindelse blev der til hver beboer udarbejdet et husleje-
budget, der indeholdt alle udgifterne til det nye køkken. Der var 
mange forskellige løsninger, og derfor blev huslejestigningerne 
også meget forskellige.  
 
Pia indsamlede på eget initiativ disse budgetter på køkkenud-
skiftningerne, og hun tastede dem ind i et stort regneark for at 
kunne sammenligne de enkelte poster. Hun fik hermed skabt et 
overblik, og fandt frem til, at der ikke var nogen stringent pris-
struktur på den rådgivning, som administrationen krævede ho-
norar for. Der var ingen logisk sammenhæng i den måde, ydel-
serne var prissat på, og Pias analyse medførte, at flere af 
beboerne fik udbetalt kompensation for det, de havde betalt 
for meget.

konflikterne
Selvom Pias arbejde på den måde har ført til nogle meget kon-
tante gevinster for afdelingens beboere, betyder hendes meget 
konkrete og rationelle arbejdsmåde også, at hun kommer på 
kant med nogle af de andre bestyrelsesmedlemmer.

På et bestyrelsesmøde bliver der stillet forslag om at renove-
re legepladsen i bebyggelsen. Der skal blandt andet udarbej-
des et budget, der kan danne grundlag for den endelige be-
slutning på afdelingsmødet. Afdelingsbestyrelsen nedsætter 
en arbejdsgruppe, som Pia tilmelder sig, og hun går på egen 
hånd i gang med at undersøge forskellige priser på nettet. Her 
finder hun hurtigt ud af, at der er mange regler og anvisninger 
i forhold til sikkerheden på legepladser og efter en grundig re-
search, hvor både funktion, pris og kvalitet er sat i forhold til 
hinanden, kommer hun med forslag om en ny legeplads på før-
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ste møde i arbejdsgruppen. For Pia drejer det sig om at opstil-
le forskellige muligheder, og så træffe en beslutning på bag-
grund af de konkrete facts, så de får bedst mulig kvalitet for 
pengene. 

Mødet i arbejdsgruppen forløber dog ikke helt, som Pia havde 
forestillet sig. De andre i gruppen kan godt anerkende, at Pia 
har gjort et godt forarbejde, men de mener, at der er mange an-
dre forhold, der spiller ind. Legepladsen skal være interessant 
for børnene, som derfor først skal spørges til råds. Den skal 
indrettes, så forældrene får mulighed for at mødes, når de er i 
gården med deres børn, og den skal passe ind i bebyggelsens 
stil. Nogle mener, den skal være miljørigtig, og diskussionen 
går på kryds og tværs på mødet. Pia foreslår til sidst, at der bli-
ver gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt beboerne 
omkring de overordnede forventninger til legepladsen. Så får 
man en objektiv baggrund at træffe beslutning på.

Undersøgelsen bliver gennemført, og Pia ser et helt klart resul-
tat, der kan bruges. Diskussionen i arbejdsgruppen viser dog 
ikke den samme klarhed. De mange følelsesmæssige holdnin-
ger bliver trukket frem igen af de andre medlemmer af arbejds-
gruppen. De finder hver især belæg for deres synspunkter og 
mener, at man må udsætte beslutningen. De andre bliver enige 
om, at der skal lægges flere forskellige forslag ud til en høring 
hos børneforældrene, så man kan få en mere omfattende dis-
kussion i gang. I mellemtiden er naboafdelingen også blevet in-
volveret i projektet, hvilket slet ikke var med i projektets for-
mål fra starten. Pia bliver irriteret over den måde, arbejdet i 
gruppen foregår på, og er slet ikke enig med de andre og de 
mange holdninger til projektet. Hun mener selv, at hun har gre-
bet det fornuftigt an, men alligevel bliver hun marginaliseret i 
arbejdsgruppen, og ingen lytter til hende. Det ender med, at 
hun melder sig ud af gruppen, og hun overvejer helt at stoppe 
med arbejdet i afdelingsbestyrelsen.  

kommentar:
Med sin overvejende blå tankestil arbejder Pia ud fra en ana-
lyserende, logisk og rationel metode, hvor beslutninger træf-
fes udfra neutral og logisk argumentation. Hun ser det ikke 
som specielt vigtigt at involvere andres synspunkter og hold-
ninger i beslutningsprocesserne, men foretrækker at tage be-
slutninger på baggrund af resultaterne fra objektive analy-
ser. Derfor ser hun det heller ikke som nødvendigt at høre 
beboernes mening om renoveringen af legepladsen, da hun jo 
selv har regnet ud, hvad der kan betale sig. 

Til trods for, at Pia gennemfører en brugerundersøgelse 
blandt beboerne, møder hun modstand fra de andre, fordi hun 
ikke har øje for spørgeskemaernes begrænsninger. Hun er 
ikke villig til at involvere de andre aktivt i processen. De får 
derfor ikke ejerskab for beslutningen, men føler sig overset 
og ikke hørt. 

Pia har svært ved at acceptere det, hvis hun ikke får medhold 
i sin beslutning eller argumentation, da det i hendes tankestil 
vil medføre tab af status og prestige. Dette kan også være 
svaret på, hvorfor Pia overvejer at melde sig ud. 
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en ildsjæl med 
orden i sagerne
personen
Niels har været medlem af afdelingsbestyrelsen i mange år – de 
seneste femten år som formand. Han har gjort en kæmpeindsats 
for boligafdelingen – han er afdelingen over for beboere, tilflytte-
re, boligadministration, ejendomsfunktionærer og håndværkere. 

Det er Niels, der tager imod klager over nabostøj eller klager 
over manglende renholdelse. Han holder et ugentligt møde med 
ejendomsmesteren og er ofte med til at give ejendomsmeste-
ren og viceværterne opgaver. På afdelingsbestyrelsens kontor 
har Niels sørget for, at bestyrelsens A4 mapper er i et aflåst 
skab. Post til bestyrelsen, referater, budgetter og vedligehol-
delsesplaner har hver sin mappe. Det har hjulpet afdelingsbe-
styrelsen mange gange, når den skulle have fat i gamle sager 
og se, hvad der i sin tid blev besluttet.

Hvert år, når afdelingsbestyrelsen får årsregnskabet til god-
kendelse, bliver det nøje studeret. Et år fandt Niels en poste-
ring, der slet ikke tilhørte afdelingen. Han klagede til admini-
strationen og forlangte, at revisionen redegjorde for, hvordan 
det kunne forekomme. Siden er regnskaber og budgetter gen-
nemgået ekstra omhyggeligt. Budgettet bliver under budget-
forhandlingen med administrationen jævnligt rettet, fordi Niels 
følger med i de aktuelle tal for det indeværende års forbrug og 
kan pege på poster, der bygger på forældede tal. 

møderne
Niels’ forberedelse til afdelingsbestyrelsens møder er eksem-
plarisk. Inden hvert møde gennemgår han de igangværende 
driftssager med ejendomsmesteren og får en udskrift af afde-

lingens driftskonti, som han omhyggeligt tjekker. Indkaldelse 
og dagsorden omdeler han en uge inden mødet, og er der mate-
riale til større arbejder, kopierer han det og deler det med ud. 
Han gør det selv, så han er sikker på, at alle har fået det hele.
Niels er altid parat til at starte til tiden og styrer møderne, så 
de sjældent varer mere end to timer.

Dagsordenen har en række faste punkter. Efter godkendelse af 
dagsorden og referatet er der opfølgning på beslutningerne i refe-
ratet. Husordensager er også et af de faste punkter. Niels frem-
lægger sagerne for resten af bestyrelsen og sender sagerne videre 
til administrationen, der står for korrespondancen med beboerne.

På de fleste møder er der ikke den store debat eller snak. Niels’ 
grundige redegørelser bliver mange gange blot taget til efter-
retning. Tingene fungerer. Niels kan godt blive utålmodig, hvis 
andre snakker for meget og kommer med urealistiske forslag, 
som ikke kan omsættes til praksis. Som f.eks. da to i bestyrel-
sen fik den idé, at beboerne skulle være med til at bestemme 
over de grønne områder og selv pleje dem – men uden at have 
gjort sig tanker om, hvem der skulle have lov at beslutte indret-
ningen, og hvem der skulle købe ind og skaffe haveredskaber. 
Afdelingens lille havetraktor kunne beboerne heller ikke bruge 
– de var jo ikke dækket af forsikringen, hvis noget gik galt. Den 
slags skal der være styr på, hvis Niels skal engagere sig. 

projekterne
Niels interesserer sig meget for afdelingens drift. Da han fandt 
ud af, at afdelingens gamle låse ikke var dirkefri og sikre nok, var 
han med til at planlægge udskiftningen med et helt nyt nøglesy-
stem. Alle beboere skulle aflevere nøgler på ejendomskontoret. 
Niels hjalp sin ejendomsmester med registreringen og gik rundt 
om aftenen og rykke de beboere, der ikke havde afleveret. Bebo-
erne skulle have mulighed for at få fat i deres nye nøgle efter 
arbejde, og nøglen kunne hentes hos Niels på afdelingsbesty-
relsens kontor, efter ejendomskontoret var lukket.
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Udskiftningen forløb smertefrit på trods af dem, der glemte at 
aflevere nøglen til tiden. På efterårets afdelingsmøde fik Niels 
og afdelingsbestyrelsen stor ros for forløbet, og Niels blev gen-
valgt med klapsalver. 

konflikterne
På afdelingsmødet stiller en yngre beboer forslag om, at afde-
lingen får oprettet en hjemmeside. Beboeren argumenterer 
med, at det vil gøre det meget nemmere at finde informationer, 
f.eks. kan referaterne fra bestyrelsens møder, der plejer at blive 
hængt op i opgangene, lægges på hjemmesiden, og man kan 
kontakte ejendomskontoret via hjemmesiden. Beboerne kan 
også følge med i afdelingens liv, debattere og få vist fotos fra 
fastelavn på hjemmesiden, som kan oprettes i et gratis system 
og med ganske beskedne udgifter til køb af domæne, m.m. 

Niels kan bestemt se fordelen ved en hjemmeside, men er alligevel 
meget skeptisk. Han bruger selv både mail og internet, skriver i 
Word, men foretrækker at printe alt ud – når han skal arbejde med 
en sag, skal han kunne sidde i ro og mag med papirerne. CMS-sy-
stemer, fotobehandling, Facebook, osv. ved han intet om. Hvem 
skal stå for afdelingens hjemmeside og bestemme indholdet? Den 
yngre beboer tilbyder at stå for alt det praktiske omkring hjemme-
siden. Niels er ikke tryg ved løsningen, men accepterer nødtvun-
gent at støtte løsningen, når nu der er så stor tilslutning til idéen.

Samtidig har en gruppe på fem børnefamilier stillet forslag om at 
få udskiftet afdelingens nedslidte legepladser med moderne lege-
pladser, der kan udfordre børnene. De er blevet opfordret af bebo-
erne inde i naboafdelingen, heriblandt den nye formand, Trine, 
som har fået idéen om et fælles projekt mellem de to bebyggelser. 
Nu lægges der op til at starte en proces, hvor begge afdelingers 
børneforældre mødes og kan komme med ønsker til legepladsen. 
Projektet skal hedde ”Leg og kreativitet”, og den nye hjemmeside 
kan netop være forum for projektets udbredelse.
Niels er stærkt imod forslaget. Der står intet i vedligeholdel-

sesplanerne om en renovering af legepladsen, og der er ikke sat 
penge af. De andre taler om at kontakte to legepladsfirmaer og 
sammen se på, hvad det er muligt at købe for et rimeligt beløb. 
Trods Niels’ protester bliver forslaget vedtaget. 

Afdelingens hjemmeside får en flot start, efter at afdelingsbesty-
relsen har hjulpet med informationer og godkendt indholdet på si-
den. Fotos og grafik gør siden levende, og de første beboere kom-
menterer på debatbloggen det gode initiativ. Flere af de unge 
opfordrer afdelingsbestyrelsen til at tænke fremsynet og investe-
re i gode forhold for børnefamilierne. Indlæg Niels kort besvarer 
med, at afdelingens forhold bliver afgjort på afdelingsmøderne. I et 
indlæg fra projektgruppen, der også omfatter beboere fra naboaf-
delingen, bliver det antydet, at afdelingsbestyrelsen modarbejder 
projekt ”Leg og kreativitet”. 

kommentar:
Med sin overvejende grønne tankestil er Niels kendetegnet ved 
loyalitet og vedholdenhed over for sine opgaver, med vægt på 
planlægning og struktur og med fokus på detaljer. Han arbejder 
ud fra et velorganiseret og erfaringsbaseret grundlag og kan 
have svært ved at indføre nye metoder og arbejdsgange, han ikke 
har prøvet før. Han træffer beslutninger ud fra praktiske foran-
staltninger og kan bedst forholde sig til de ting, som er lige til at 
gå til – konkrete opgaver, som kan løses inden for de givne ram-
mer. I enkelte situationer foretrækker han direkte at gøre tin-
gene selv, da han mener, det bedre kan betale sig end at vente 
på, at andre gør det og derefter skulle tjekke opgaverne efter.

Han er en handlingens mand, som man kan regne med, han udfø-
rer sine opgaver til punkt og prikke, og man kan altid stole på, at 
han får afsluttet de ting, han sætter i gang. Niels foretrækker 
det velkendte og har derfor en tendens til at være kritisk over 
for nye og uafprøvede metoder. Ukendte og ukontrollerede idéer 
gør ham utryg og kan få ham til at stille sig på hælene og blive 
meget stædig i sine samarbejdsrelationer.
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en strateg med 
drive og visioner
personen
Der er som regel fart over feltet og brainstorm på programmet, 
når Karen folder sig ud. Hun er usædvanlig – også blandt bebo-
erdemokraterne. Den unge, moderne, innovative kvinde, der gør 
politisk karriere. Både som lokalpolitiker og som formand for 
organisationsbestyrelsen gør hun en god figur i lokalsamfun-
det, i pressen og over for byrådet. Hun elsker forandringer og 
nye udfordringer og er selv en igangsætter med masser af idéer. 
Hun har mange jern i ilden og er god til at improvisere og ud-
nytte de muligheder, der byder sig. Også på det langsigtede 
plan er hun initiativrig – sætter sig nogle overordnede mål og 
udtænker strategier til at opfylde dem. Da en af boligselska-
bets afdelinger får økonomiske problemer, med mange tomme 
boliger og dårligt ry, aftaler hun straks møder med borgmeste-
ren og administrationen. – Vi skal fortælle dem, hvad vi gør, si-
ger hun til sin forretningsfører. Karen er generelt meget åben 
og melder gerne ud om sine planer til omverden.

møderne
Karen er meget fleksibelt anlagt. Hun kan være temmelig 
ustruktureret og har derfor ofte lidt problemer med at overhol-
de mødetider, dagsordener og lignende. Hun kommer som regel 
uforberedt – har enten haft for travlt til at læse det udsendte 
materiale eller er blevet optaget af noget nyt på sin vej. Til gen-
gæld dukker der tit et par ekstra punkter op, som hun gerne vil 
tilføje mødet undervejs. Karen befinder sig bedst, når ordet er 
frit, så man kan følge de tanketråde og idéer, der opstår under 
diskussionerne i bestyrelsen. Derfor benytter hun sig også af 
sin rolle som formand til at se bort fra ordstyrerens pegefinger 
og bryder gerne ind i talerækken, når hun har noget på hjerte. 

Hun bliver nemt begejstret for nye forslag, går meget entusia-
stisk og engageret ind i diskussionerne og er derfor også tit år-
sag til, at mødetiden overskrides. Omvendt keder hun sig me-
get hurtigt, hvis der dvæles for længe ved detaljer og 
udspecificerede tidsplaner. 

projekterne
Hun er god til at inspirere og få folk med sig. Hun taler i billeder 
og opridser idéer til projekter i visuelle og sammenhængende 
scenarier, som andre kan forholde sig til. Ved en fusion af flere 
små boligafdelinger aftaler hun et møde med afdelingsbesty-
relserne, hvor de skal tale frit om deres drømme for boligafde-
lingerne. Ikke noget med at pakke folk ind i regler, og de sæd-
vanlige begrænsninger som: ”Det kan alligevel ikke lade sig 
gøre økonomisk, juridisk, osv.” Kritik og skepsis er noget, der 
må komme senere – så kreativiteten ikke begrænses fra star-
ten. Det praktiske er noget, hendes administration bagefter må 
udrede – de må se på, hvad der reelt kan lade sig gøre, hvordan 
det stemmer overens med reglerne osv.

Karen får nye idéer hvert andet minut. Hun vil gerne være kendt 
som en nytænkende, initiativrig og visionær kvinde. Hun vil ud-
rede trådene, vende skuden og få styr på boligforeningen. Den 
har i mange år fungeret på en lidt gammeldags og træg måde, 
men nu er Karen her med sine idéer og visioner. 

konflikterne
Hendes forretningsfører og driftsleder kan slet ikke følge med i 
de henvendelser, der ustandseligt tikker ind. ”Nu har jeg gjort 
sådan og sådan….”, skriver Karen. Og så får forretningsføreren 
endnu en uortodoks opgave, hvor han ikke helt er på hjemme-
bane. Nogle af de andre i organisationsbestyrelsen kan heller 
ikke følge med og kan ikke se formålet med mange af de projek-
ter, der bliver sat i gang. De føler, at det går lidt for stærkt, at 
der mangler faste rammer for arbejdsgangene og er bekymrede 
for den økonomiske belastning, de mange idéer vil medføre. De 
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har heller ikke tid til at få spredt informationerne ud i resten af 
boligforeningen, inden projekterne letter. Men Karen vil ikke 
bruge tid på den slags. Hun vil ikke være afhængig af den kon-
takt, de har til beboerne og afdelingsbestyrelserne. Hvis bare 
administrationen kan finde ud af tingene med afdelingsbesty-
relserne, vil hun ikke blande sig. Der er helt frie tøjler, så længe 
hun ikke bliver præsenteret for problemer eller konflikter. Helt 
undgås kan de ikke, men hun stoler på, at folk selv kan finde en 
løsning, da det jo ofte blot er et par detaljer, der er opstået 
uenighed om. 

Karen bliver indkaldt til møde i en af boligselskabets afdelinger. 
Her vil afdelingsbestyrelsesformanden fremlægge en idé om en 
ny legeplads i afdelingen. Legepladsen skal være fælles med 
naboafdelingen, hvis formand derfor også er indkaldt til mødet. 
Karen synes, det lyder meget spændende med en ny legeplads. 
Hun ved, at det er et produktområde, der er inde i en rivende ud-
vikling og ser straks muligheden for at skabe en legeplads, der 
med en helt særlig og banebrydende karakter vil kunne profi-
lere hele boligforeningen i lokalområdet og over for kommunen. 
Der kan tænkes både hjerneforskning og kunstudstillinger ind i 
et sådant projekt – idéer, som Karen taler længe og meget en-
tusiastisk om til mødet.

De tilstedeværende deler tydeligvis ikke Karens begejstring og 
kan ikke følge hendes højtflyvende visioner. Der er komplikatio-
ner nok tilstede her og nu, nede på jorden, inden projekt ”Leg og 
kreativitet” overhovedet er blevet vedtaget, og dem vil de øv-
rige mødedeltagere hellere forsøge at få bragt i orden. Samar-
bejdet er gået i hårdknude fra starten, og de involverede parter 
har ikke brug for vilde idéer, men for at få løst de interne kon-
flikter.

Karen føler ikke nogen trang til at imødekomme deres forvent-
ninger – hverken om at træffe afgørelse for projektet eller at 
løse de personlige konflikter. Hun ærgrer sig over den negative 

og pessimistiske stemning og håber, at de finder ud af det hele, 
så profileringsmulighederne i legepladsprojektet kan blive rea-
liseret på et senere tidspunkt.

kommentar:
Karen er overvejende gul i sin tankestil. Hun ser muligheder i 
alt, tænker i store sammenhænge drevet mod fremtiden og er 
hurtig på aftrækkeren. Hun er et inspirerende bekendtskab og 
kan motivere andre til at ville mere. Hun er drevet af sine vi-
sioner og lysten til at udtænke og afprøve nye muligheder, 
men kan engang i mellem glemme de mennesker, der skal ud-
føre opgaverne. Det er heller ikke altid, at hun får overholdt 
alle aftaler eller får fulgt op på tingene. Karen er derfor god 
til at uddelegere og gør det ofte, da hun hurtigt kommer til at 
kede sig, hvis hun skal gennemføre projekterne selv. Hun 
brænder på ingen måde for at arbejde nede på detaljeplan og 
kan ikke forholde sig til de små decimaler. Hun bryder sig ikke 
om de begrænsninger, der ligger i at have helt faste rammer 
for et arbejde, men foretrækker at tage tingene som de kom-
mer og lade intuitionen råde.

Karen er derfor heller ikke indstillet på at involvere sig i afde-
lingsbestyrelsernes interne skærmydsler og bidrager slet 
ikke til den konkrete proces, som konfliktpersonerne befinder 
sig midt i. 
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et møde med 
sammenstød
Tidligere i denne bog så vi et uddrag af et mødereferat. Mødet 
– der handlede om opstarten på et projekt med en ny legeplads  – 
gik ikke så godt. Med til mødet var repræsentanter fra de to be-
rørte afdelinger – trine (formand), pia (næstformand), Niels 
(formand for naboafdelingen) samt karen (formand for organi-
sationsbestyrelsen). Men hvad gik der galt? Det vil vi kigge på 
nu – med brug af farverne fra Whole Brain-modellen. 

konflikt

det rationelle jeg

det eksperimenterende jeg

det praktiske jeg det relationelle jeg

pia

trine

karen

Niels
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Før mødet
”Skal vi ikke gøre noget for beboerne?”, 

spørger Trine, der er nyvalgt bestyrelsesformand for afdeling 1 
i Boligselskabet Bakkebo.

Spørgsmålet udgør overskriften på den mødeindkaldelse, hun 
sender ud til Pia, Niels og Karen, der alle er beboerdemokrater 
tilknyttet Boligselskabet Bakkebo. Som ny formand har Trine 
været rundt og tale med beboerne i sin afdeling. Det har været 
meget inspirerende for hende, og specielt børnefamilierne har 
givet hende stof til eftertanke. Afdelingens legeplads er gam-
mel og slidt, og mange mener, at et nyt og moderne legeområde 
både vil kunne aktivere afdelingens børn og unge og styrke fæl-
lesskabet i afdelingen.

Beboerne i den tilstødende naboafdeling har vist sig at have 
lignende fremtidsønsker, og Trine vil derfor nu stille forslag om 
et fælles legepladsprojekt – en sammenlægning af de to afde-
lingers områder vil give større råderum og være til glæde for 
alle. I sin mødeindkaldelse giver Trine følelserne frit spil og be-
skriver, hvor dejligt og hyggeligt det hele kan blive, hvis forsla-
get bliver vedtaget.

Reaktionerne på mødeindkaldelsen er dog noget mere afdæm-
pede, end hun har forventet. Pia accepterer indkaldelsen med 
et ukommenteret klik på OK-knappen i den digitale kalender, 
mens Niels melder tilbage, at de først og fremmest må se på, 
hvad der kan lade sig gøre. Kun Karen virker positiv, da hun da-
gen før mødet accepterer indkaldelsen med tilføjelsen: ”Lyder 
spændende!”. 

Fire forventninger til 
et legepladsprojekt

1 Klart formål
2 Valid dokumentation
3 Budget
4 Et godt tilbud
5 Valuta for pengene
6 En legeplads der giver prestige

3 Detaljeret dagsorden
3 Tidsplan
3 Information om 
 sikkerhedskrav
3 Rollefordeling
3 Styr på vedlige-
 holdelse og drift
3  Området skal deles op 
 og indhegnes, så man 
 kan se hvad der er hvad
3  En god, gammeldags 
 legeplads

Spændende projekt

Utallige muligheder

Energi-legeplads

Intelligent legeplads

Kunst
En banebrydende legeplads

Æstetik

En lege-
plads til alle

Værdi for beboerne
Socialt mødested

Hyggebænke

Et fælles projekt
Grill-plads

Naboskab

pia

trine

karen

Niels
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mødet
Trine har gjort klar til mødet i boligafdelingens fællesrum. Her 
har bestyrelsen et lille mødelokale, som Trine personligt har 
indrettet til et hyggeligt rum med billeder på væggene, dug på 
bordet, grønne planter og musik i baggrunden. Trine har dækket 
op med kaffe og hjemmebagt kage. Hun er der i god tid, så hun 
kan tage imod sine gæster fra naboafdelingen og organisati-
onsbestyrelsen. Hun håber på, at de kommer i god tid, så der 
også bliver mulighed for at starte med en snak over kaffen. 

Den første, der ankommer til mødet, er Niels fra naboafdelin-
gen. Han ankommer lidt før tid, hilser på Trine og gør opmærk-
som på, at han også har et møde senere, som han skal nå. Her-
efter benytter han sig af de ekstra minutter til at finde sin 
plads og gøre sig klar med kuglepen og notepapir. Pia ankom-
mer umiddelbart efter. Hun giver Trine og Niels hånden, takker 
kortfattet for den kop kaffe, hun får serveret, og finder sin 
plads ved bordet. Hun benytter sig af ventetiden til at tjekke 
sin mobiltelefon for beskeder. 

Karen er endnu ikke dukket op, men Niels foreslår, at de går i gang 
med mødet, da det på grund af det andet møde er vigtigt for ham, 
at de kan afslutte til tiden. Han foreslår Trine som ordstyrer og sig 
selv som referant. Pia spørger til mødets formål. Skal de tage be-
slutning om noget i dag eller blot diskutere de forskellige vinkler 
på idéen? Trine giver sig selv ordet og fremlægger sine tanker om-
kring projekt ”Leg og kreativitet” – en titel hun har valgt at give 
projektet, fordi det både rummer legeplads-idéen og samtidig 
lægger op til, at alle her får et sted, hvor de kan dyrke forskellige 
interesser og sociale relationer. Trine vil gerne høre, hvilke ord de 
andre vil sætte på de ønsker og behov, som er til stede i afdelin-
gen. Selv forestiller hun sig også, at der kan blive plads til et hyg-
geområde med borde, bænke og grillplads.

Niels får ordet og starter med at understrege, at det i hans øjne 
er alt for tidligt at udtale sig om de specifikke ønsker til projek-

tet. I første omgang er der brug for at se på, om det overhove-
det kan lade sig gøre at lave den form for sammenlægning. 
Hvordan skal den beboerdemokratiske proces være med to af-
delinger involveret? Hvem skal have ansvaret for vedligeholdel-
sen? Hvordan skal udgifterne fordeles, og hvem skal styre øko-
nomien? Og hvad med forsikring i forbindelse med f.eks. 
hærværk eller ulykker? Der er ingen klar rollefordeling i projek-
tet og heller ikke nogen lokalplan at kigge på. Umiddelbart kan 
han ikke se, hvordan de kan komme videre med mødet på nuvæ-
rende tidspunkt.

Pia er enig. Hun har som medlem af projektgruppen forsøgt at 
lægge et budget, men projektets størrelse og retning er hele 
tiden blevet ændret, og den seneste idé om at involvere nabo-
afdelingen betyder, at ingen af de eksisterende udregninger 
længere kan bruges. Karen ankommer til mødet med syv minut-
ters forsinkelse og hilser straks på Trine med et knus og er ivrig 
efter at komme i gang. Niels er tydeligt irriteret over forstyrrel-
sen.

Pia fortsætter sin forklaring omkring budgetlægningen og fore-
slår, at der bliver fremskaffet noget dokumentation omkring 
forskellige legepladstyper, priskatagorier og alle relevante 
nøgletal. Hun stiller en række kritiske spørgsmål til det arbej-
de, der er gået forud for mødet, men bliver afbrudt af Karen, der 
ærgrer sig over den negative attitude og det manglende per-
spektiv på projektet som helhed. Hun har masser af idéer til et 
legepladsprojekt, der virkelig vil kunne skabe opmærksomhed i 
lokalområdet – måske nærmest blive en ny seværdighed for 
kommunens borgere – en historie, der også kunne blive interes-
sant for pressen. Hun fortæller om en interessant artikel, hun 
har læst for nylig om ”intelligente legepladser”, der er konstru-
eret til at stimulere barnets forskellige hjernefunktioner og om 
en anden artikel, der talte om fremtidens muligheder med 
”energigenererende legepladser” – f.eks. et dansegulv med 
sensorer. Man kunne måske få noget støtte til den slags. Ten-
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densen i øjeblikket, forklarer Karen, er desuden, at man blander 
leg med kunst og laver interaktive udstillinger og installationer 
i helt almindelige boligområder – et nyt fænomen, som Karen 
finder utrolig spændende.

Pia og Niels viser tydelige tegn på irritation over Karens forkla-
ringer – diskussionen er røget af sporet, synes de, og der er in-
gen grund til at holde møde om fantasier og luftkasteller. Trine 
fornemmer den anspændte stemning og forsøger at opbløde si-
tuationen. Herefter tager hun igen ordet og fortæller, at det er 
vigtigt, at alle selvfølgelig bliver hørt ved mødet her, men at 
det også er vigtigt, at alle i afdelingen bliver hørt, og at man har 
forståelse for hinandens synspunkter. Diskussionen går lidt 
frem og tilbage, om at det ikke er muligt at gå videre i proces-
sen på så mangelfuldt et grundlag, de mange ubekendte i for-
hold til økonomien og den manglende viden omkring lovgivnin-
gen, lokalplanen osv. Ingen af mødedeltagerne føler sig godt 
tilpas, og alle undrer de sig hver især over, at ingen af de andre 
fokuserer på det vigtige i den proces, der er sat i gang. 

Pia foreslår igen, at de prøver at vende tilbage til sagens kerne, 
og Niels vil gerne vide, hvad han skal skrive i referatet som 
”næste skridt”, da han snart er nødt til at gå.

Der bliver ikke truffet nogen beslutninger på dette møde. Niels 
forlader rummet med sin notesbog og et løfte om at renskrive 
referatet. Pia giver hånd til farvel, men tilføjer, at hun skal have 
mere fakta og information, hvis hun skal komme igen en anden 
gang. Karen ærgrer sig lidt over de mange spildte muligheder, 
og vender tilbage til gengivelsen af en af de artikler, hun talte 
om tidligere på mødet. Trine har dog lidt svært ved at høre ef-
ter. Hun er ked af det – intet gik, som hun havde forventet, og 
hun frygter, at de sociale relationer mellem de mennesker, hun 
har involveret i projektet, nu har taget skade. Bliver der mon 
overhovedet et nyt møde?

kommentar:
Mødet her opsummerer nogle af de typiske ting, der kan gå 
galt i en samarbejdssituation mellem mennesker, der har 
vidt forskellige tankestile. De fire personer har hver især de-
res måde at gå til opgaven på – de starter fra hver deres vin-
kel på det aktuelle emne. Ingen af vinklerne er mere rigtige 
end andre – men alligevel føles det for hver enkelt af dem, 
som om at de andre slet ikke har fokus på det, det hele hand-
ler om. Derfor er alle hver især både irriterede og føler sig 
misforståede.   

Hvad kan man gøre?
Konflikter mellem mennesker med forskellige præferencer 
handler ofte om, at vi hver især har nogle forventninger, der 
ikke bliver indfriet. Derfor er det først og fremmest dem, man 
kan komme i møde. Ved at afstemme de forventninger, man har 
til hinanden og forberede sin kommunikation, så man også taler 
de andre farvers ”sprog” kan man meget nemmere undgå at 
tale forbi hinanden eller støde hinanden.

Når man på den måde er blevet bevidst om de forskellige præ-
ferencer, der er repræsenteret i et givent samarbejde, og man 
har anerkendt hinandens måde at tænke på, kan præferencerne 
bruges konstruktivt. Man kan supplere hinanden og netop op-
veje hinandens svagheder – skabe synergi mellem farverne i 
stedet for konfrontation. På den måde bliver de konfliktfyldte 
modsætninger mellem parterne til værdifulde forskelligheder. 
Sammenstød bliver til samarbejde. Konflikt bliver til dynamik.

Løsningen: Brug hinandens præferencer.
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et møde med 
samarbejde
I selve mødesituationen vil man konkret kunne banen vejen for 
god synergi ved at forberede mødet målrettet mod de fire far-
ver. Det kræver forberedelse at invitere til konstruktiv dialog, 
og her kan den, der indkalder til mødet, gøre meget for at skabe 
den bedst mulige situation. 

For at forberedelsesarbejdet ikke bliver uoverskueligt, kan man 
bede en af bestyrelseskollegerne om hjælp til den opgave, der 
passer godt til netop denne persons præference. For eksempel 
kunne Trine have bedt Niels om hjælp til at fremskaffe en lokal-
plan før mødet. Niels kunne også have hjulpet til med at få et 
overblik over, hvilke regler legepladsprojektet skulle forholde 
sig til – det ville give ham større tillid til projektet og ejerskabs-
følelse til det møde, Trine er ved at forberede. 

Samarbejde

 det rationelle jeg

 det eksperimenterende jeg

det praktiske jeg

det relationelle jeg

pia

trine

karen

Niels
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de fire farver kan tænkes ind i mødet sådan her:

blå
I en mødesituation er den blå præference optaget af mødets 
formål. Formålet skal være velbegrundet og logisk. Blå bliver 
utålmodig, hvis der er for meget udenomssnak og vil gerne til 
sagen med det samme. Blå vil gerne træffe beslutningerne hur-
tigt og helst på et faktuelt og objektivt informationsgrundlag.

• Gør formålet med mødet tydeligt 
 – er det f.eks. et indledende inspirationsmøde, hvor man gerne  
 vil lufte en idé og stikke en finger i jorden – eller er der lagt op  
 til, at mødet skal ende med en beslutning.

• Medbring dokumentation, statistikker, fakta og lign., hvis der 
 skal præsenteres et nyt tiltag. Vis, at det ikke er et tilfældigt  
 indfald, men et seriøst forslag. 

• Vær klar i din kommunikation. Hvad vil du opnå med dit for-
 slag? Hvad er fordelene, og hvad er ulemperne?  

• Undgå for mange afstikkere i diskussionen. Bliv ved emnet el-
 ler forklar, hvad formålet er med dine eksempler/sidehistorier.

• Vær tydelig omkring beslutningsformen.

Grøn
Den grønne præference vil gerne have detaljeret information 
inden selve mødet – hvor mange punkter skal vi igennem, hvem 
tager referat, og hvordan bliver der fulgt op på mødet?  – og 
bryder sig ikke om, at der brydes med dagsordenen. Grøn kan 
være kritisk over for nye idéer og foretrækker selv de velafprø-
vede metoder. 

• Indkald til mødet i god tid, og altid inden for de vedtagne regler.

• Lav en detaljeret mødeindkaldelse med dagsorden. Prøv at få 
 alle punkter med, så der ikke skal tilføjes nye til mødet. 

• Lægges der op til kreativ brainstorm, skal den være sat ind i 
 en vis ramme – f.eks. på tid eller med bestemte regler.

• Medbring en foreløbig plan for det projekt, der stilles forslag 
 om. Vis, at der er tænkt over den praktiske side af sagen.

• Udsend materiale eller information på forhånd, så den grønne 
 præference har mulighed for at forberede sig.
  
• Fordel klare roller blandt mødets deltagere: mødeleder, tids-
 holder, referent. 
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rød
Den røde præference vil ofte gerne tale om oplevelser, holdnin-
ger og følelser, inden mødet starter. Tiden er ikke så afgørende 
på mødet, så længe der er en god stemning. Mødet skal være en 
behagelig proces, som en åben og uformel samtale, hvor alle 
bliver hørt. Man skal lytte til hinanden.

• Skriv i mødeindkaldelsen, hvem der er inviteret til mødet. Vær 
 ikke for formel – der er tale om en glædelig begivenhed, når  
 der indkaldes til møde. Det er en mulighed for at få talt om  
 mange spændende og vigtige emner. 

• Gør det tydeligt, at de indkaldtes mening tæller, og at der ikke 
 er nogen skjulte dagsordener. Konsensus og fair beslutnings- 
 proces er vigtigt.

• Lav plads til det sociale aspekt i mødet. Sørg for hyggelige 
 rammer, og sæt tid af til at tage en runde, hvor man fortæller  
 lidt om, hvordan det går.  

• Vær opmærksom på, at alle skal høres i diskussionen, og at 
 ingen føler sig overset.

Gul
Den gule præference går ikke op i de formelle regler omkring mø-
det. Gul bliver nemt meget entusiastisk og motiveres i høj grad 
af de diskussioner, der åbner for noget nyt og spændende. Til 
gengæld keder gul sig hurtigt, hvis diskussionen kun befinder sig 
på detaljeplan med gennemgang af planer og regnskaber.

• Stil ikke for mange krav til forberedelsen til mødet. 

• Sæt plads og tid af til lidt fri udfoldelse og kreativitet – f.eks. 
 en brainstorm. 

• Vær lydhør over for nye idéer – også de lidt svævende. De kan 
 være starten på noget, der senere kan udmønte sig i konkrete  
 værdier. 

• Vis åbenhed over for udvikling af de nye muligheder.

• Skab variation i mødet og mulighed for sjov.

Som nævnt opstår konflikterne, fordi vi i hver tankestil bringer 
særlige forventninger og antagelser med os. Den måde vi tæn-
ker på og forstår verden på vil vi ofte tage for givet. Ved at væn-
ne sig til at afkode andres tankestile inden for de fire præferen-
cer kan man bestræbe sig på at tale samme sprog, som den der 
lytter. På den måde kan man kommunikere målrettet efter at 
drage fordel af en gruppes forskelligheder i stedet for at op-
sætte barrierer for hinanden.
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GrøN        Gul 

KENDTE METODER           EKSPERIMENTERENDE TILGANG

VEDHOLDENDE           FLEKSIBEL

AFSLUTNING           OPSTART

SYSTEMATISK           USTRUKTURERET

blå           rød 

FAKTA           PERSONLIGE VÆRDIER

DATA           SOCIALE PROCESSER

PRÆSTATION           SAMARBEJDE

KRITISK           EMPATISK

rød        Gul 

FØLSOM           SPEKULATIV

STØTTENDE           STRATEGISK

PERSONLIG PRIS           UDVIKLING

RESPEKTFULD           EKSPERIMENTERENDE

GrøN        rød 

RESULTATORIENTERET           KONSENSUSSØGENDE

DISCIPLINERET           LEGENDE

UDDELEGERING           INVOLVERING

PROCEDURER           SUBJEKTIVE BEHOV

blå        GrøN 

TEORI           HANDLING

FOKUS På ESSENS           FOKUS På TID

OVERORDNEDE KONCEPTER           DETALJEREDE METODER

UNDERSØGE           BESLUTTE

blå        Gul 

SKABE RESULTATER           UDVIKLE IDÉER 

ANALYTISK FORANKRET           RISIKOVILLIG

REALISME           FANTASI

DET KORREKTE           DE MANGE MULIGHEDER

typiske konfliktmønstre
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SådaN 
bru-

Ger du 
WHole 
braIN

Der er ikke regler for alt. Derfor kan man ofte få brug for 
andre værktøjer end husorden og lovgivning, når der opstår 
en konflikt. I de følgende fem eksempler kigger vi på typiske 
konfliktsituationer i samarbejdet omkring en boligorganisation 
og dens afdelinger og giver råd og inspiration til, hvordan 
Whole Brain-tænkningen kan bruges aktivt. Eksemplerne 
er konstruerede, men inspireret af virkelighedens daglige 
situationer.

Sådan bruger du Whole brain
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konflikt 1
GrøN        Gul

afdelingsformanden og varmemesteren 
– hvor går grænsen?

FørSte ekSempel
Nikolaj er lige blevet valgt til formand for afdelingsbestyrel-
sen. Han synes, at afdelingen og beboerne skal tænke på kli-
maet, spare på energien og indføre affaldssortering. Der skal 
også ske noget på de store, kedelige græsplæner. Beboerne i 
stuelejlighederne kan få en lille have, og de der vil, kan være 
med til at indrette resten af det grønne område og bestemme 
indretningen af legepladserne. Beboerne i hver blok får en pose 
penge og kan bestemme over deres eget område.  Idéer Nikolaj 
fremlagde på afdelingsmødet, og som beboernes syntes godt 
om.

kommentar: 
Idéerne vælter ud af Nikolaj, der med sin gule præference el-
sker at få iværksat sine visioner og afprøve nye måder at gøre 
tingene på. Beboerne mærker med det samme, at de har fået 
en ny formand, som er initiativrig og gerne vil skabe foran-
dringer i afdelingen. 

Nikolaj holder møde med kaj, varmemesteren, og fortæller om 
alle sine planer. Hvad med at Kaj starter med at få undersøgt 
om nye køleskabe kan nedsætte elforbruget? Og hvad med at få 
udskiftet pærerne i udendørsbelysningen til de nye LED pærer? 
Det er jo fremtidens belysning.

Det er august måned, og Kaj svarer, at det må vente, for han har 
travlt. I øjeblikket skal han slå græsset hver uge, og affalds-

containerne skal stå klar til renovationsfolkene, samtidig med 
at han er alene om det – Børge (gårdmanden) er stadig på ferie. 
Der er også to flyttelejligheder til den 1., der skal synes, og han 
skal bestille maler og en gulvafhøvler.

kommentar: 
Kaj er med sin grønne præference ikke lige så begejstret som 
Nikolaj for de nye idéer. Kaj har igennem en lang periode fået 
opbygget et fast system og en rutine i sit arbejde, som er vig-
tig for ham at bevare. Kaj er optaget af driftsmæssige opga-
ver, som for ham har højere prioritet end at igangsætte nye 
initiativer, der ikke er indlagt tid til. Han tænker meget på ti-
den og på at løse de opgaver, han plejer at gøre. Nikolajs idéer 
kommer i konflikt med Kajs arbejdsgange, hvis der skal laves 
om på hans normale arbejdsrutiner.

Nikolaj synes, at det er vigtigt at få skiftet hurtigt til sparepæ-
rer, og græsset kan vel godt springes over en gang i mellem.  – 
Men du må selvfølgelig passe det ind. Det finder du bare ud af, 
siger han til Kaj.

kommentar: 
Nikolaj igangsætter opgaven uden at være tydelig i sin kom-
munikation omkring, hvordan det skal løses. En sætning som 
”Det finder du bare ud af” skærer i ørene på Kaj, der er vant til 
faste rutineopgaver og kontinuitet i sine arbejdsgange. Han  
foretrækker tydelige og klare instruktioner. 

aNdet ekSempel
På afdelingsmødet bliver det besluttet at få en prøveordning 
med affaldssortering og kompostering af det grønne affald. Ni-
kolaj har fået hjælp af en kontakt i en miljøforening og fået ind-
købt fire kompostkasser af genbrugsplast, der er sat op af to 
fra afdelingsbestyrelsen. Kompostkasserne bliver indviet med 
champagne, og i beboerbladet står, hvordan de skal bruges.  
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Efter en måneds tid viser det sig, at der alligevel bliver smidt 
lidt ispapir og enkelte reklamer i komposten.

Nikolaj beder Kaj om lige at tage et kig på komposten, når han 
kommer forbi, så han lige kan fjerne papiret. Kaj har ikke været 
involveret i kompostforsøget og siger, at han ikke har tid til at 
tage sig af kompostkasserne. Han synes i det hele taget, at der 
er ved at blive sat mange nye ting i gang. Hvis han ikke får tid til 
at køre med fejemaskinen hober skidtet sig op, og der bliver 
klaget. 

Det er nu oktober og to af beboernes grønne udvalg vil gerne 
plante buske og små træer til hyggekroge, så forældrene næste 
sommer kan sidde i læ ved legepladserne og følge børnene. Be-
boerne taler med Nikolaj, der siger, at de bare kan bede Kaj be-
stille planterne og den spagnum, de skal bruge.

Nu synes Kaj, at den nye afdelingsformand er kommet for godt 
i gang og kontakter sin driftschef Henrik. Det skal han nok tage 
sig af, siger han. Kaj skal selvfølgelig holde sig til de ting, der er 
aftalt med administrationen, og Henrik aftaler et møde med Ni-
kolaj og Kaj om bebyggelsens drift.

Til mødet med Henrik starter Nikolaj med at sige, at han gerne 
vil have sat gang i afmærkningen af de private haver til stuelej-
lighederne. Beboerne har henvendt sig, efter det blev drøftet 
på afdelingsmødet. Han så også gerne, at de gode idéer med 
klimarigtig drift fik luft under vingerne. En moderne boligadmi-
nistration må være med på klimaområdet og tænke fremadret-
tet. 

Stop en halv, siger Henrik. Kommunen skal godkende haverne, 
fordi det er en ændring af bebyggelsen, som den oprindeligt 
blev godkendt af kommunen. Det vil han tale med sin forret-
ningsfører om.

træNGer VI Ikke 

tIl eN lIlle kaFFepauSe?

jo! det VIlle da Være dejlIGt. 

Så kaN jeG lIGe FINde deN der 

artIkel tIl jer.

der er Ikke tId tIl pauSe. 

mødet Skal jo Slutte 

om eN HalV tIme.

kender du det?
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De nye opgaver til Kaj kan ikke passes ind uden videre. Kaj skal 
holde sig til arbejdsplanerne, og ændringer skal aftales med 
Henrik og forretningsføreren. Det er administrationen, der sty-
rer driften i bebyggelsen. Nikolaj mener, at Henrik og admini-
strationen ikke er tilstrækkeligt fleksible og fremsynede. Det 
er jo kun en fordel, at beboerdemokratiet presser på – og admi-
nistrationen må følge udviklingen inden for klimaområdet. Det 
er helt afgørende, at der lokalt bliver sat grønne aktiviteter i 
gang. Det vil Nikolaj tage op med selskabets formand og de an-
dre afdelingsformænd.
– Vi må have sat gang i selskabets udvikling, understreger han.

kommentar:
Nikolaj er orienteret mod fremtiden og er en initiativrig for-
mand, der gerne vil have sat skub i nogle nye projekter, hvor 
der sker en udvikling. Han møder dog modstand dels fra Kaj, 
men også fra driftschefen Henrik, der ikke deler Nikolajs præ-
ferencer. De ser helst, at man holder sig til planen og lader 
ikke Nikolaj komme igennem med alle mulige idéer, der ikke er 
beskrevet i arbejdsplanerne. De bliver tydeligt irriterede over 
Nikolajs forsøg på at bryde med de gængse arbejdsplaner og 
velorganiserede måde at løse opgaverne på. Omvendt bliver 
Nikolaj irriteret over den manglende vilje til at støtte op om 
en nødvendig udviklingsproces, der skal styre boligselskabet 
ind i fremtiden. 

Hvad kan man gøre?
Hvis Nikolaj ønsker en realisering af sine gode idéer over for 
Kaj, er det vigtigt at være opmærksom på følgende:

•  I stedet for at kaste omkring sig med nye initiativer og idé- 
 er er det vigtigt, at Nikolaj først forbereder og gennem- 
 tænker sine idéer grundigt. Han skal tænke meget mere  
 over, hvordan han præsenterer sine idéer for Kaj, der har  
 behov for en klar plan for at kunne forholde sig til og igang- 
 sætte nye tiltag. 

•  Planen skal være detaljeret og grundigt beskrevet – step  
 by step – så Kaj bliver overbevist om idéens realiserbarhed.  
 Kaj vil typisk være optaget af spørgsmål som ”Er det her  
 velbegrundet? Er det praktisk muligt at gennemføre? Har  
 vi tid til det?”. Kaj er meget opmærksom på, at han har  
 travlt, og det skal Nikolaj huske at tage højde for. Kaj har  
 brug for klare retningslinjer fra Nikolaj for, hvordan tiden  
 skal prioriteres i forhold til de nye opgaver, så han ikke bli- 
 ver tvunget til at slække på kvaliteten i de faste opgaver,  
 han løser. 

• Nikolaj kunne med fordel invitere Kaj med ind i sine tanker  
 og visioner for den fremtidige drift, så Kaj ikke først hører  
 om idéerne, når de er blevet til opgaver, han skal løse. På  
 den måde vil Kaj få lidt mere tid til at vænne sig til tanken  
 og kan evt. hjælpe med at udarbejde de nye procedurer  
 – herved vil han også føle mere ejerskab til de ændringer,  
 der skal foretages. 
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konflikt 2
blå           rød  

afdelingsformanden styrer bebyggelsen

FørSte ekSempel
poul, der er formand for afdelingsbestyrelsen, har en finger med 
i det meste. Indkøb, beboerblad og andre aktiviteter, som afde-
lingens penge skal bruges til, sætter han i værk. Økonomien skal 
styres – planen er at optimere indkøb, gøre brug af penge fra dis-
positionsfonden og Landsbyggefonden, søge projektmidler og 
benytte offentlige ordninger til at overholde budgettet. 

Poul er blevet opmærksom på, at der kan være betydelige pen-
ge at spare ved at gå over til elektronisk styring af varmecen-
tralen, og har bedt driftschefen Thorkild om at indhente tilbud 
og foretage beregninger på de fremtidige besparelser. De andre 
i afdelingsbestyrelsen kan ikke rigtig følge med i økonomien, så 
Poul tænkte, at det smarteste var bare at sætte investeringen 
i værk. Det er til alles fordel.

For nylig var Poul oppe på kommunen for at tale om at få en ar-
bejdsløs i arbejdsprøvning i afdelingen. Det vil spare afløserti-
mer i løbet af året. Det lykkedes at få en bindende aftale med 
kommunen om, at afdelingen får unge i jobtræning med efter-
følgende vurdering af, om de unge er egnede til at forblive på 
arbejdsmarkedet. Kommunen sender aftalen til administratio-
nen, og driftschefen er noget forundret, da han som den sidste 
får at vide, at der er ansat en ung i jobtræning. 

kommentar:
Poul har med sin blå præference fokus på økonomi og bespa-
relser. Han kan lide at træffe beslutninger alene og ikke invol-

vere andre i sine logisk rationelle overvejelser. Han har derfor 
egenrådigt fået en aftale om unge i jobtræning i hus – en be-
slutning, han tog, fordi han kunne se en økonomisk fordel i, at 
have unge medhjælpere i afdelingen. 

aNdet ekSempel
På afdelingsbestyrelsesmøderne går størstedelen af tiden 
med, at Poul informerer de øvrige bestyrelsesmedlemmer om 
nye tiltag. Han præsenterer beregninger af afdelingens økono-
mi, som han sammenholder med nøgletal fra administrationens 
statistik for alle boligafdelinger. Poul har netop købt nye stole 
og borde ind til den nye cafe i beboerhuset. Efter at have gen-
nemgået et stort antal netbutikker fandt han et særligt favora-
belt tilbud med de helt rigtige, holdbare møbler. 

kommentar:
Poul tøver ikke med at bruge den formelle magt, han er blevet 
tildelt. Det handler om at slå til nu og her, og han ser det ikke 
nødvendigt at involvere andre i sin beslutningstagen, hvis 
han allerede har regnet ud, at noget vil være gunstigt for for-
eningen.  

Før næste bestyrelsesmøde ser afdelingsbestyrelsen de nye 
møbler, og Ulla stiller sig kritisk til stolene. Hun mener, at den 
brune farve er alt for kedelig og spørger hvorfor Poul ikke har 
bestilt dem i forskellige farver, så de kunne få nogle flotte far-
vekombinationer. Mere sker der ikke, selv om ulla og lisbet er 
godt irriterede over, at Poul ikke har indkaldt café-udvalget i 
forbindelse med købet. Lisbet føler sig faktisk tit overset på 
møderne i afdelingsbestyrelsen og har overvejet helt at droppe 
bestyrelsesarbejdet, har hun fortalt sin veninde. Møderne dre-
jer sig kun om drift og økonomi, og hun tier stille undervejs for 
ikke at udstille sin uvidenhed om den slags. 
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tredje ekSempel
Ulla og Lisbet har foreslået, at afdelingsbestyrelsen gør en ind-
sats for at få gang i det motionshold, de tidligere havde i afde-
lingen, og med at holde liv i spiseklubben, så den kan fortsætte 
i den nye café. Det afviser Poul. De må prioritere de store opga-
ver i afdelingen, Landsbyggefondssagen og de andre opgaver, 
så de kan spare og undgå huslejeforhøjelser.

kommentar:
Ulla og Lisbet har med deres røde præference fokus på helt 
andre områder af livet i afdelingen. De er begge gået ind i be-
styrelsesarbejdet, fordi de gerne vil gøre en forskel for bebo-
erne og skabe de bedste rammer for et godt og stærkt fælles-
skab. Derfor er de langsomt ved at miste gejsten, da ingen af 
deres forslag får medhold af formanden. De føler sig tilside-
sat og kan ikke se meningen med den måde, bestyrelsen ar-
bejder på.  
 
Poul kører selv den store Landsbyggefondssag med støtte til et 
nyt beboerhus og midler til de sociale aktiviteter. Det har han 
henvendt sig til Stiftstidende om og fået flot omtale af de øko-
nomiske fordele ved projektet. Det er ikke kun til gavn for afde-
lingens beboere, men også til selskabets fordel med den positive 
omtale, synes han. ”Der er lavvande i selskabets dispositions-
fond, og Skovvænget i udkanten af byen trænger også til støtte”, 
citerer Stiftstidende ham for.
 
I organisationsbestyrelsen er man ikke tilfreds med, at Poul ud-
taler sig på selskabets vegne.  Formanden Nina og resten af or-
ganisationsbestyrelsen mener, at det er styrkelsen af beboer-
nes netværk og de sociale aktiviteter, som er vigtige at 
fortælle pressen om. Bestyrelsen ved, at Poul har meget stor 
indflydelse i afdelingen, og de kender til sagen, hvor han fik 
kommunen til at fremsende ansættelseskontrakten om en ar-
bejdsløs i jobtræning, så administrationen så sig nødsaget til at 
underskrive den. Med interviewet i Stiftstidende er bægeret 

fuldt. Organisationsbestyrelsen begynder at interessere sig 
for, hvordan tingene foregår i afdelingen og beder administra-
tionen om en redegørelse. 

Driftschefen Jesper deltager derfor på et afdelingsbestyrelses-
møde, og spørger ind til købet af den elektroniske varmesty-
ring, ansættelsen af den unge arbejdsløse og indkøbet af møb-
ler. Ulla og Lisbet føler endelig, at der er mulighed for at lufte 
deres utilfredshed uden at blive rendt over ende af Poul. 
 
Næste dag igangsætter administrationen efter aftale med for-
manden Nina en gennemgang af indkøb i afdelingen, og det vi-
ser sig, at Poul egenhændigt har indkøbt software og kamera til 
produktionen af beboerbladet. Et dyrt kamera, han kun selv 
bruger, og også tager med på ferie og sine ture, når han ser ef-
ter fugle.Administrationen holder møde med afdelingsbesty-
relsen om undersøgelsens resultat, der udløser en kraftig kritik 
og irettesættelse af den måde, som Poul har handlet på. En ny-
hed, der hurtigt spredes i afdelingen.

På afdelingsmødet to måneder senere står Poul til at blive væl-
tet som formand. Poul forstår ikke kritikken. I mere end otte år 
har han gjort en kæmpeindsats for afdelingen, ikke mindst for 
at forbedre afdelingens skrantende økonomi.

kommentar:
Poul tager sine beslutninger ud fra økonomiske og investe-
ringsmæssige forhold og involverer ikke følelser og bløde 
værdier i sine overvejelser. Han vægter de økonomiske forde-
le ved projekter frem for at trække de sociale muligheder om-
kring fællesskabet frem i lyset. Hans bestyrelseskolleger fø-
ler sig uden for indflydelse, fordi han tager egenrådige 
beslutninger ud fra sine egne prioriteringer.
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Hvad kan man gøre?
Poul er ikke nødvendigvis klar over, at hans egenrådige beslut-
ningsprocesser har taget overhånd. Han føler, at han handler 
på foreningens vegne og til alles bedste – han er ikke naturligt 
optaget af involvering, samarbejde og beslutningstagen ud fra 
subjektive holdninger. For at Poul kan være en god formand for 
bestyrelsen, er det derfor vigtigt at afstemme alle forventnin-
ger til samarbejdet. 

• Poul kunne med fordel have allieret sig med en person med  
 en mere rød præference, der ville have mere fokus på inte- 
 ressenthåndtering, og som for eksempel kunne lave en  
 mindre smagsanalyse på de møbler, der skulle indkøbes til  
 caféen. Der skulle altså være stillet større krav om invol- 
 veringsdelen i hans formandspost, hvis han skulle lykke- 
 des. 

• Ulla og Lisbeth kunne have fremlagt et klart formuleret  
 formål med motions- og madklubben og evt. et budgetfor- 
 slag, så deres idéer stod frem i et større perspektiv end  
 deres personlige følelser. De skulle have holdt Poul fast på  
 den demokratiske procedure i stedet for at tage hans 
 egenrådighed personligt. 

• Alle omkring en bestyrelse skal grundliggende være klar  
 over, hvordan beslutningsprocesserne i et beboerdemo- 
 krati fungerer og være indstillet på, at de bliver overholdt.  
 Beslutningsprocessen skal være et almindeligt og åbent  
 samtaleemne, der jævnligt bliver evalueret på møderne.  

• Man må insistere på dialog omkring opgaver eller aktivite- 
 ter, der skal falde en afgørelse om, så man undgår, at en- 
 kelte bestyrelsesdeltagere føler, at de har mandat til at  
 handle på egen hånd. 

 

konflikt 3 
GrøN        rød 

Samarbejdet mellem afdelingsbestyrelsen, 
ejendomsmesteren og administrationen

FørSte ekSempel
Niels og bent er formand og næstformand i afdelingsbestyrel-
sen, og begge er netop gået på efterløn. De er enige om, at der 
har været for meget slinger i valsen med driften af afdelingen. 
Ikke alt bliver løst til den aftalte tid, de synes ikke at renholdel-
sen er god nok. Rent administrativt er opfølgningen på budget-
tet heller ikke god nok, mener de. De to formænd aftaler et 
ugentligt møde med ejendomsmesteren Finn for at gennemgå 
den kommende uges arbejdsopgaver uanset, at de godt ved, at 
det er driftschefen Christian i administrationen, der er arbejds-
leder for Finn og medarbejderne. 

Finn er en erfaren ejendomsmester. Han får tingene til at fun-
gere og har et godt forhold til sine ejendomsfunktionærer. Han 
er tit rundt i bebyggelsen og er meget vellidt blandt beboerne, 
som han tit sludrer med.

kommentar:
Finn er med sin røde præference optaget af at have et godt 
samarbejde og gode relationer med både ejendomsfunktionæ-
rerne og beboerne. Han er optaget af at hjælpe andre menne-
sker med, hvad der nu end lige trænger, og sætter altid men-
nesket først. Han sætter pris på en uformel snak med beboerne 
i afdelingen, så de gode relationer hele tiden holdes ved lige. 

Man kan hurtigt få ordnet små reparationer i lejlighederne, når 
man henvender sig til Finn. Andre opgaver bliver passet ind og 
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ordnet lidt ad gangen, når der er tid. Som for eksempel at få 
ryddet ud i kældergangene og ordnet de store buskadser bag 
parkeringspladsen.  

På de ugentlige møder mellem Niels, Bent og Finn foretager Niels 
en detaljeret registrering af alle opgaverne. Opgaver fra sidste 
uge, der er ikke udført, bliver nøje gennemgået, og Finn skal for-
klare, hvorfor ejendomsfunktionærerne ikke har nået det.  

kommentar:
Niels og Bent foretrækker med deres grønne præference at føre 
detaljeret referat og er vedholdende med de opgaveplaner, som 
de mener ikke er gennemført tilfredsstillende. De har en syste-
matisk arbejdsproces med stort fokus på udførelsen af opga-
verne. Den gentagne, ugentlige procedure med gennemgang af 
ugentlige opgaver opleves af Finn som kontrollerende og over-
vågende. 

Af og til spørger Bent eller Niels til andre opgaver, som de har 
opdaget i ugens løb og mener burde være løst. Finn føler sig i 
stigende grad behandlet som en underordnet, der modtager or-
drer, og oplever yderligere mistillid fra Niels og Bent, da de på 
skift begynder at kontakte driftschefen Christian om opgaver, 
der ikke er blevet løst.  

Christian tager en snak med Finn om problemerne, og det er 
ikke alle opgaver, Finn kan genkende fra formændenes liste. 
Han gør også opmærksom på, at de for tiden er underbemandet, 
da man har skilt sig af med en funktionær, der ikke fungerede 
optimalt. Det kostede afdelingen en bod ud over det almindeli-
ge opsigelsesvarsel, i alt en opsigelsesperiode på otte måne-
der. Alligevel mente de to formænd, at den pågældende funk-
tionær ikke skulle vise sig i afdelingen, og han blev derfor 
fritstillet, selvom Finn var stærkt imod.

Christian tager en runde i bebyggelsen – det ser fornuftigt ud 
–den bliver holdt godt, synes han. Der har ikke før været klager 
over Finn, så det må være fordi, de to parter er kommet helt 
skævt ind på hinanden, tænker han.

Christian beder om et møde med formand og næstformand, 
hvor de sammen med Finn skal drøfte samarbejdet og foretage 
en gennemgang af området. Niels og Bent retter på mødet kri-
tik af ejendomsfunktionærernes indsats. Christian foreslår, at 
arbejdsplanerne for ejendomsfunktionærernes ugentlige opga-
ver bliver gået efter og justeret. 

Niels og Bent ønsker også, at funktionærerne dagligt udfylder 
timesedler, så de kan se, hvilke opgaver der bliver løst. 

kommentar:
Niels og Bent foretrækker tjeklister i form af timesedler, så 
de kan overvåge opgaveløsningen på en nem og systematisk 
måde. De vil generelt gerne tjekke op på opgaver, der er ble-
vet beskrevet detaljeret i planer og sikre sig, at de løses til 
den rette tid. 

Christian gør opmærksom på, at det er ham og ikke afdelings-
bestyrelsen, der er arbejdsleder for funktionærerne. Bent siger, 
at det er beboernes penge, det drejer sig om, og afdelingsbe-
styrelsen varetager beboernes interesser. Christian indvilger 
nødtvungent i, at der skal føres timesedler i en forsøgsperiode 
for ikke  at komme i åben konflikt med formændene.

aNdet ekSempel
Ved godkendelsen af årets regnskab opdager Niels og Bent to 
fejlposteringer med regninger, der ikke vedrører deres afdeling. 
Da de senere modtager budgetforslaget for næste år, gennem-
går de alle poster og sammenligner med regnskabet. Posterne 
for vandforbrug og renovation stiger uforklarligt meget, og til 
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budgetforhandlingen kan administrationens budget- og regn-
skabsmedarbejder kun delvist forklare stigningerne. Det viser 
sig siden, at stigningerne skyldes ændringer i kommunens opgø-
relsesmetode.

Forretningsføreren, Susanne Nielsen, er nu blevet gjort opmærk-
som på problemerne og aftaler et møde med de to formænd. På 
mødet får hun indledningsvis en snak med dem om deres fortid 
som henholdsvis lokofører og trafikkontrollør i DSB, hvor hun 
selv har arbejdet. Så går hun til sagen med regnskabet og den 
uforklarlige stigning i budgettet. Hun beklager den fejl, der kan 
være opstået og vil tale med regnskabsafdelingen. Hun vil des-
uden indkalde Christian og Finn til et møde, så de kan tale tin-
gene igennem med dem, og få løst sagerne ude i afdelingen. De 
må alle hjælpes ad, så de ikke taler forbi hinanden.

Niels og Bent er alligevel blevet meget skeptiske over for admi-
nistrationen, og forholdet til Finn og ejendomsfunktionærerne 
er gået i hårdknude. 

kommentar:
Konflikten med Niels og Bent på den ene side og Finn, Christian 
og resten af administrationen på den anden side opstår ved, at 
Niels og Bent udelukkende er fokuseret på detaljer, overhol-
delse af planer og er meget vedholdende i deres samarbejdsstil 
i forbindelse med de krav, de gerne vil have gennemført. Hvis 
de ikke føler, at kravene bliver indfriet, følger de op med time-
sedler og overvågning af opgaverne, så blandt andre Finn føler 
sig kontrolleret og begrænset i sit handlerum. 

Hvad kan man gøre?
Finn ønsker i stedet for timesedler, planer og detailstyring 
hellere et dialogbaseret samarbejde, hvor man i fællesskab af-
taler en ny arbejdsproces omkring løsning af opgaverne. Der 
skal ros og anerkendelse til med fokus på det enkelte menne-
ske snarere end opgaven.

• Administrationen kan desuden skabe overblik og klarhed  
 over løsningen af opgaverne i afdelingen ved at foreslå, at 
 der skal udarbejdes aktivitetslister. Dels for at gøre  
 status på, hvordan sagerne skrider fremad, dels for at  
 præcisere, hvem der er ansvarlig for næste initiativ i  
 sagerne. 

• Niels og Bent kan invitere administrationen til et møde,  
 hvor de fremlægger deres bekymring, så de i fællesskab  
 med administrationen kan udarbejde forslag til nye ar- 
 bejdsplaner for funktionærerne, der kan imødekomme og  
 nedbringe den høje fejlprocent. På den måde vil alle involve- 
 rede også føle ejerskab og motivation til at forbedre  
 situationen, uden at samarbejdet bliver præget af dårlige  
 relationer og mistillid. 
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konflikt 4
GrøN        Gul /rød

Formand og politibetjent i én og samme person

FørSte ekSempel
Det er juni måned, fredag aften, stadig lyst og luften er endnu 
varm. john er lige gået ned for at stoppe drengenes fodbold-
kamp på den lille grusbane i bebyggelsen. Råbene og de ustand-
selige dumpe drøn, når de sparker til bolden, bliver kastet lige 
op mod lejlighederne med de sydvendte altaner. John påpeger 
at klokken er lige over 21, og ifølge husordenen må der ikke 
være boldspil efter det tidspunkt.  

To af forældrene, Johnny og Ivan, tager straks drengene i for-
svar. – Det er fredag, det kan ikke være meningen, at børnene 
ikke må have lov at more sig lidt, inden det bliver mørkt. De 
skal ikke i skole i morgen, og de spiller helt stille uden at råbe, 
argumenterer de.

Men John siger nej. Der er en grund til, at reglen er lavet. Der 
skal være ro nu, så alle andre også kan nyde aftenen. Ellers kan 
det jo være lige meget med regler. John står fast, og fædrene 
bliver mere højrøstede og irriterede på ham. Der opstår et stør-
re skænderi med formanden, der fortrækker, mens børnene 
mere afdæmpet fortsætter spillet.

På næste møde i afdelingsbestyrelsen vil John have uddelt 
advarsler til drengenes familier. Hans bestyrelseskolleger, 
Gertrud og jakob, er ikke meget for det. De har selv børn og 
ved, hvor svært det er at holde børnene inde på en sommer-
aften.

– Du må tage hensyn til situationen. Sig til børnene, at de ikke 
må være højrøstede, og så løser det sig stille og roligt, når det 
bliver lidt mørkt, mener Jakob.

John er helt uforstående.
– Så er det omsonst med regler, hvis de ikke skal overholdes. 
Det må børnene lære, og det gør de kun ved, at vi håndhæver 
reglerne.
 
Gertrud er helt uenig.
– Vi må indrette banen, så børnene kan være der. Hvad med den 
bløde belægning, der bruges som faldunderlag. Vi må ned og se 
i sportsbutikken, det kan være, at vi kan få en softball – måske 
kan vi få børnene til at vælge et helt andet spil. 

kommentar:
John  er med sin grønne præference optaget af, at regler først 
og fremmest skal overholdes, og at de gældende procedurer, 
der hersker i beboerforeningen, skal følges. 

Gertrud og Jakob, med deres henholdsvis gule og røde præfe-
rencer, vil hellere prøve andre metoder end skriftlige advars-
ler, som de mener er en alt for uforsonlig måde at kommuni-
kere på.

Hvad kan man gøre?
I stedet for de skriftlige advarsler kunne John gøre brug af 
den røde præference i bestyrelsen og sende Jakob hen og få 
en fredelig snak med familierne.

Fire familier modtager en skriftlig klage fra John over, at deres 
børn har overtrådt husordenen. Brevene er skrevet i afdelings-
bestyrelsens navn, og Jakob og Gertrud oplever efterfølgende 
spidse bemærkninger og hånende blikke, når de går igennem 
bebyggelsen.
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aNdet ekSempel
Det store vaskeri i kælderen er afdelingens samlingspunkt. Det 
er meget brugt og alligevel rent og velfungerende. For John er 
det en nydelse, når han er nede at se til det, men der er én ting, 
der irriterer ham. Når man har brugt tørretumbleren, skal filte-
ret renses for støv og fnug fra tøjet, og det glemmer mange. 
John ser en kvindelig beboer, der tømmer tumbleren og skal til 
at gå. 

– Hov, du skal rense filteret. 
Hun kigger demonstrativt på ham og renser filteret uden at sige 
et ord.

kommentar:
John kan godt lide orden og velordnede omgivelser og påpeger 
det også over for de andre beboere, når der kommer uorden i 
hans systemer. Den form for kvalitetssikring er vigtig for John 
for at have et velfungerende samlingsrum, og det støder ham, 
hvis det ikke overholdes.

John vil gerne have nogle ekstra opslag sat op. ”Husk altid at 
rense tørretumblerens filter, når du er færdig.” Det tager han op 
på afdelingsbestyrelsesmødet.

– Det, ved jeg ikke, om er nødvendigt, indvender Gertrud, men 
har en idé til, hvad de kan gøre med det store tomme rum, lige 
når man kommer ind i vaskeriet. – Vi kan lave en lille genbrugs-
central med tøj og bøger og andre ting, man ikke skal bruge 
mere. Vi kan også hænge plakater op, så vi har noget flot at se 
på og får vores eget lille galleri.

Det synes Jakob er en rigtig god idé. – Vi kan få nogle billige sti-
gereoler, og hvis vi også får stillet flere borde op og lægger vo-
res gamle blade og magasiner ned, kan man sidde og hygge sig 
og få en kop kaffe. Det har jeg tit savnet, når jeg venter, mens 
jeg tørrer tøjet. Så har man også et sted at sidde, når man skal 

slå en sludder af med andre, der vasker. Men vi skal ikke have 
flere forbudssedler op. Så får man ikke lyst til at være der.

kommentar:
Gertrud kan godt lide at komme med nye idéer og initiativer. Hun 
er ikke optaget af detaljerne, men af nye muligheder og bedre 
måder at gøre tingene på – for eksempel at anvende et tomt rum, 
der står ubrugt hen. Jakob er enig med Gertrud – blandt andet 
fordi hendes forslag vil gøre noget for beboerne og fællesskabet. 
Det bliver mere hyggeligt at vaske og nemmere at komme hinan-
den ved. De fokuserer begge mere på, at der skal være en beha-
gelig atmosfære og stemning i lokalet, end at der er styr på de 
praktiske detaljer.
  
– Hvem skal holde orden på tøjreolerne og gøre rent på borde-
ne?, spørger John. – Det er der ingen, der gør af sig selv. Skal vi 
betale vores gårdmand for det?  Det kommer aldrig til at fun-
gere uden, at der er én, der hver dag er nede og passe det.

– Det skal nok gå, siger Gertrud, og Jakob lover at holde øje og 
rydde op på reolerne, når han er nede at vaske. 

John er fortvivlet over den vending, sagen har taget, og det 
værste er, at hans to faste støtter i bestyrelsen, Tove og Leif, 
synes det er fornuftigt, at der er et sted, hvor man kan sidde og 
læse og nyde en kop kaffe, mens man vasker.

Vi mister vores pæne vaskeri. Folk skal bare sørge for at rense 
tørretumblerne, og jeg kan under ingen omstændigheder stå 
inde for at ændre vaskeriet til et sted, hvor børnene også vil 
sidde og hænge om aftenen. Det kommer til at se herrens ud. 

Afdelingsbestyrelsen skilles uden en løsning, og stemningen er 
anspændt.
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kommentar:
Denne type konflikt opstår typisk omkring små konkrete pro-
blemer, hvor de forskellige tankestile har fokus vidt forskel-
lige steder. Ingen af de involverede forstår, hvordan deres 
vinkler på det pågældende emne kan være så forskellige, og 
derfor gør de ikke en indsats for at præsentere deres sag ud 
fra en anden optik end deres egen.

Hvad kan man gøre?
Ingen af parterne ønsker, at konflikten optrappes yderligere. 
Hvis Jakob og Gertrud vil igangsætte de nye initiativer, skal 
de være forberedt på, at John kan være kritisk over for nye 
idéer og finde fejl og svagheder. Derfor er det vigtigt at forbe-
rede sig på, hvordan de vil kommunikere deres budskab om 
indretningen af det tomme rum, så de appellerer til Johns 
grønne præference. 

De kan: 

• Lave en handlingsplan for, hvordan de praktisk vil gennem- 
 føre indretningen af vaskeriet.

• Vise at de har gennemtænkt reglerne for, hvordan man må  
 opføre sig i rummet etc.

• Involvere John i selve planlægningen og forsikre ham om,  
 at der stadig vil blive håndhævet nogle standarder for god  
 opførsel, og at der er iværksat en plan for det praktiske i  
 forhold til rengøring etc.

 

konflikt 5
GrøN        rød 

Formanden for organisationsbestyrelsen 
sidder på magten

FørSte ekSempel
peter har været formand for boligforeningen i 20 år. Siden han 
for en del år siden blev pensioneret, har han brugt sit liv på bo-
ligforeningen. Hver tirsdag og torsdag sidder han på forenin-
gens kontor ved siden af administrationen. De første par timer 
bruger han sammen med forretningsføreren til at vende alle sa-
ger i foreningen, og Peter laver selv en del af sagsbehandlingen. 

I kontortiden kommer beboerne med deres problemer og ønsker. Pe-
ter giver gerne beboerne lov til at modernisere i deres bolig og fører 
råderetssagerne på sin liste. Trækker det ind igennem vinduet, eller 
kan en beboer ikke holde varmen i stuen, bliver det noteret, og Peter 
sørger for at tilkalde en håndværker for at få løst problemet.

kommentar:
Peter er med sin grønne præference en vedholdende og hand-
lekraftig person, som har et loyalt forhold til boligforeningen. 
Han finder det trygt og stabilt at have været det samme sted 
i mange år og at have nogle stabile og faste procedurer – her 
i form af den samme rutine med at gennemgå alle sager i for-
eningen hver tirsdag og torsdag.

Bytte og fremleje ordner Peter også, hvis man har kontrakterne 
med og udfylder de nødvendige papirer. Er der en ledig bolig, der 
er svær at udleje, går Peter ned i Brugsen og sætter en annonce 
op eller henvender sig til dem i byen, han har hørt er interesse-
rede i en bolig. 
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Peter har også sin daglige gang i afdelingerne. Han kender ejen-
domsfunktionærerne og giver besked om, hvilke ting beboerne 
har henvendt sig om. Han er ikke bleg for selv at tage fat, hvis 
en af ejendomsfunktionærerne skal have en hjælpende hånd.

kommentar:
Peter kan også lide selv at være en del af den praktiske opga-
veløsning. Han sætter sin lid til handling og til fremdrift og 
afslutning i forhold til de forskellige opgaver, der skal løses. 

I de senere år er der dog opstået en del konflikter omkring Pe-
ters håndtering af formandsposten. Da bestyrelsen skulle be-
slutte fordelingen af penge til boligafdelingerne fra selskabets 
trækningsret i Landsbyggefonden, foreslog Søren og louise fra 
bestyrelsen, at der blev nedsat et udvalg. Udvalget skulle tale 
med afdelingsbestyrelserne for at inddrage deres ønsker i for-
delingen. Men Peter var imod og henviste til, at de altid har for-
delt trækningsretten, ved at formanden og forretningsføreren i 
foreningen har lavet en liste. Det har fungeret fint, så hvorfor 
lave om på det, spørger han.  

kommentar:
Søren og Louise søger med deres røde præference mod mere 
involvering, bredde og konsensus i beslutningsprocesserne i 
foreningen ved at nedsætte et beslutningsudvalg. Peter fore-
trækker de faste og velafprøvede metoder, som han ved 
virker. Han laver ikke bare noget om for at lave om. Ifølge Pe-
ter er der tradition for, at fordelingen af trækningsretten af-
gøres af formanden og forretningsføreren – en tradition, som, 
ifølge Peter, fungerer optimalt, og som han derfor gerne vil 
beholde.

aNdet ekSempel
Forberedelsen af bestyrelsesmøderne er stramt styret af Peter 
og forretningsføreren, der på skift fremlægger de ting, der skal 
træffes beslutning om.  Møderne fungerer derfor i realiteten 
som et formelt godkendelsesforum.

Søren og Louise er trætte af, at det kun er Peter, der sidder inde 
med de informationer, der skal bruges i beslutningsprocessen. 

– Vi må have noget skriftlig information, så vi ved hvad det drejer 
sig om, når vi skal træffe beslutning om et punkt. Det bedste er, at 
vi har et forretningsudvalg, der kan forberede bestyrelsesmøderne. 

kommentar:
Søren og Louise lægger vægt på, at alle skal vide, hvad det dre-
jer sig om, inden der træffes beslutning om noget. Lige behand-
ling og lige informationsgrundlag er vigtige værdier for dem.

Flere afdelingsbestyrelser har over for både Søren og Louise givet 
udtryk for utilfredshed med, at Peter giver tilladelse til modernise-
ringer, som ikke er besluttet på et afdelingsmøde. Søren fremlægger 
kritikken på et bestyrelsesmøde og foreslår, at forretningsføreren 
indkalder alle afdelingsformænd til et møde med organisationsbe-
styrelsen, så der kan blive enighed om, hvordan man gør.

– Nej, når vi holder møder, er det altid med en enkelt afdelings-
bestyrelse om et konkret projekt i afdelingen. Alt andet er spild 
af tid. Hvis vi skal tale generelt om moderniseringer, må det ske 
på vores ordinære repræsentantskabsmøde. Det er jo netop 
det, vi har møderne til, siger Peter.

kommentar:
Igen er Søren konsensussøgende og ønsker den bredest mu-
lige involvering frem til beslutningsprocesserne, mens Peter 
har fokus på det, som ”vi plejer at gøre” og om der er tid til 
det. Der skal være effektivitet og ikke tidsspilde. 
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På næste repræsentantskabsmøde foreslår Søren efter for-
mandens beretning, at mødet beslutter, at der indkaldes til et 
møde om moderniseringer i afdelingerne. Det har stor tilslut-
ning, men Peter bliver vred og går på talerstolen og siger:

– Søren går bag ryggen på bestyrelsen, når han fremsætter det 
her forslag uden, at han har fortalt os det på et bestyrelses-
møde. Sådan kan man ikke arbejde sammen. Men når der er tale 
om et egentligt forslag, er det ikke noget, vi kan beslutte under 
diskussionen af min beretning. Det skulle være indleveret 
skriftligt som et forslag 14 dage inden mødet. Det siger ved-
tægterne klart.

Søren bliver ilde berørt, og tager ordet og siger, at han på ingen 
måde ville optræde illoyalt. – Det var blot for at snakke om tin-
gene og få løst op for et problem, mange har givet udtryk for.

Straks efter er der en afdelingsformand, der beder om ordet til 
forretningsordenen. Han stiller mistillidsvotum til formanden, 
som han kritiserer for magtarrogance. Søren forsøger at afvær-
ge en afstemning, men løbet er kørt.

Peter bliver væltet som formand, og der skal indkaldes til nyt 
møde med valg af formand og bestyrelse som eneste punkt på 
dagsordenen.

kommentar:
Søren føler, at han taler på mange beboeres vegne. Han vil 
gerne tage hånd om dem og ønsker at skabe mere involvering, 
bredde og konsensusdannelse i beslutningsprocesserne. Pe-
ter, derimod, ønsker at bevare de procedurer og metoder, som 
har eksisteret i boligforeningen de sidste mange år, og som 
gør, at han kan føle, at han har kontrol over tingene og vide, 
at alt bliver gjort med den kvalitet og effektivitet, som han 
ønsker.

Hvad kan man gøre?
I samarbejdet med Peter er det vigtigt, at Søren:

• Dokumenterer skriftligt de forbedringer, som han ønsker 
 ændret i forhold til beslutningsprocessen og viser, hvad  
 fordelene ved forbedringen er med en uddybende og detal- 
 jeret kommunikation.

• Er klar over, at den grønne præference ikke kan lide over- 
 raskelser. Peter skal varsles i god tid og Søren skal infor- 
 mere ham om idéerne til forbedringer tidligt i processen,  
 så Peter kan få tid til at tænke over idéen i stedet for  
 straks at forkaste den. Når idéer bliver luftet på repræ- 
 sentantskabsmødet uden varsling, vil Peters grønne præ- 
 ference have tendens til at være i opposition. 

Peter skal omvendt have følgende for øje i samarbejdet med 
Søren:

• Være lydhør over for hans idéer og anerkende hans engage- 
 ment i arbejdet i boligforeningen

• Være sensitiv over for, at Søren rent faktisk har en stor be- 
 røringsflade af relationer i organisationen, og drage nytte  
 af dem. Søren vil være en god ambassadør for bestyrelsen,  
 og det vil være nemmere at få gennemført fremtidige be- 
 slutninger, hvis Søren er med på idéerne. 

• Hvis Peter ikke vil imødekomme nogle af Sørens krav, er  
 det vigtigt, at han målretter sin kommunikation, så det  
 ikke bliver åbne konfrontationer mellem dem. Han kunne  
 med fordel indkalde Søren til et møde, hvor de sammen  
 drøftede deres indbyrdes uenigheder og nå frem til en form  
 for forlig.
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Alle kan komme i en situation i bestyrelsesarbejdet, hvor man 
støder mod en barriere. Samarbejdet fungerer ikke optimalt, 
og det slider på energien og lysten til at fortsætte. Man er 
måske også løbet tør for idéer til at løse de problemstillinger, 
der fastlåser bestyrelsesarbejdet.

Ved hjælp af Whole Brain-modellen har vi nu fået en indsigt i, 
hvordan forskellige mennesker griber tingene forskelligt an. 
Vi vil nu kigge på en række kortere eksempler på konflikter, 
der nemt kan opstå i bestyrelsesarbejdet. Til det har vi samlet 
en række typiske oplevelser fra den daglige praksis og vil 
sammen med dem præsentere nogle bud på, hvordan du og 
bestyrelsen kan løse op for situationen. 
  

kender du situationen?
–  konflikter og løsninger i bestyrelsesarbejdet
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din formand har 
monopol på viden
Formanden i din afdelingsbestyrelse eller organisationsbesty-
relse modtager posten fra boligadministrationen og fra for-
eningens forskellige samarbejdspartnere: breve, indbydelser, 
budgetter, oversigter over vedligeholdelsen i afdelingen. Men 
til jeres møder fortæller han kun nogle gange, hvad han har 
modtaget, og videregiver sjældent materiale.

Det er også ham, der kontakter jeres driftschef eller ejendoms-
funktionær, når der skal laves noget i afdelingen eller organisa-
tionen. Men i bestyrelsen kan I ikke følge med i, hvad der afta-
les.

Du har forsøgt at få ham til at tage den modtagne post med og 
fortælle, hvad han aftaler. Svaret er en mumlen, udenomssnak 
eller en vred afvisning om, at du ikke har tillid til ham.

Hvad gør du?
Kan du få flere i din bestyrelse med på at debattere, at for-
manden skal informere om post og aftaler på jeres møde, kan 
det være et stærkt signal om, at han skal ændre sin adfærd.

Der skal være en forretningsorden for bestyrelsens arbejde 
med et punkt om formandens post- og oplysningspligt, dvs. 
han skal fremlægge al post og orientere om aftaler på jeres 
møder. En forretningsorden skal netop bruges, når der er 
uenighed om, hvordan samarbejdet skal foregå. 

Sidder du i en afdelingsbestyrelse kan du henvende dig til for-
manden for din boligorganisation. Hun kan tale med din for-
mand, og fortælle ham, hvordan samarbejdet skal foregå. Du 
kan også ringe til din forretningsfører og få råd, men han kan 
normalt ikke løse konflikten for dig.

Sådan er det
En formand vil naturligt være hurtigere og bedre informeret end 
den øvrige bestyrelse. Kunsten er at dele oplysningerne med 
den øvrige bestyrelse.

I eksemplet med afdelingsbestyrelsesformanden, der sty-
rer hele bebyggelsen, kan du på side 76-80 hente inspira-
tion fra brugen af Whole Brain i en tilsvarende situation.
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afdelingsbestyrelsen 
opfanger ikke kritik 
fra beboere 
En gruppe beboere er utilfredse med forslaget til en ny lege-
plads. Det er ikke rimeligt med så stor en investering til så få 
børnefamilier, siger de. Men lige så vigtigt er det, at legeplad-
sen ligger tæt op af flere ældres boliger.

For afdelingsbestyrelsen og dig som formand kommer det som 
en stor overraskelse. Du forestiller dig, at bestyrelsen ved at 
ændre projektet og spare rutchebanen væk, kan få støtte fra 
alle til den noget kostbare legeplads. I virkeligheden vil de æl-
dre beboere have legepladsen flyttet længere væk og er ved at 
samle modstandere til at møde frem og stemme imod forslaget 
på afdelingsmødet. 

Hvad gør du og afdelingsbestyrelsen?
Jo mere fysiske ændringer berører beboernes hverdag, jo vig-
tigere er processen med at høre alle synspunkter. Nedsæt et 
udvalg, hvor beboerne kan blive inddraget i planlægningen af 
legepladsen.

En mulighed kan være en urafstemning om legepladsen, så 
alle får lejlighed til at tage stilling til den uden at skulle gå til 
beboermøde.

Tag hensyn og prøv at komme mindretallet i møde. Alle skal 
leve med legepladsen – og de, der bor lige op af den og påvir-
kes mest, kan have særligt stærke meninger om projektet.

Sådan er det
At bemærke eller forudse beboernes holdninger inden et møde 
kræver politisk næse. Er der uenighed om et forslag, skal afde-
lingsbestyrelsen kunne foretage en samlet afvejning, for at fin-
de en afbalanceret løsning, der også kan accepteres af mindre-
tallet. Det kræver erfaring og forståelse for modparten at 
forstå det ”politiske” spil.
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afdelingsbestyrelsen 
vil selv
Afdelingsbestyrelsen og organisationsbestyrelsen er blevet 
uenige om, hvem der bestemmer og tegner udviklingen i afde-
lingen.

Uenigheden manifesterer sig f.eks., når der skal vælges hånd-
værkere. Afdelingsbestyrelsen er af den klare opfattelse, at 
det er afdelingen selv, der bestemmer, hvem der skal benyttes. 
Det samme gælder, hvilke opgaver ejendomsfunktionærerne 
skal udføre, og hvorvidt opgaverne er udført tilfredsstillende. 
Afdelingsbestyrelsen kræver fyring af en ejendomsfunktionær, 
selv om det giver afdelingen – og dermed beboerne – en større 
arbejdsretlig bod, der skal betales.

Organisationsbestyrelsen er ikke tilfreds med de håndværkere, 
afdelingsbestyrelsen vælger. De er for dyre og udfører ikke ar-
bejdet med en tilstrækkelig kvalitet. Det er nu organisations-
bestyrelsens opfattelse, at der skal holdes igen med huslejeud-
viklingen og ser uvilligt på moderniseringssager, som beboerne 
får finansieret over huslejen. 

Der er skabt en konflikt om, hvem der bestemmer i den gråzone 
af sager, hvor organisationsbestyrelsen ifølge loven bestem-
mer, men hvor afdelingsbestyrelsen i praksis har langt større 
indflydelse end lovens paragraffer fortæller.

Hvad gør organisationsbestyrelsen?
Afdelingsbestyrelsen og organisationsbestyrelsen kan i fæl-
lesskab udarbejde skriftlige aftaler, der fastsætter rammer-
ne for afdelingsbestyrelsens kompetence. Det kan være en 
håndværkerliste eller arbejdsplaner for ejendomsfunktionæ-
rerne, der fastlægger, hvilke opgaver der skal løses, etc.
 

Organisationsbestyrelsen kan vælge at skabe åbenhed om 
konflikten ved at bringe spørgsmålet op på et afdelingsmøde, 
eller emnet kan omtales i beboerbladet. 

Organisationsbestyrelsen kan vælge at ”køre efter bogen”. 
Det vil sige, at der fastlægges forretningsgange over for af-
delingsbestyrelsen, der meget minutiøst følger den kompe-
tencefordeling, der fastlægges i loven.
 
Sådan er det
Mange afdelingsbestyrelser har et naturligt fokus på, at bebyg-
gelsen er veldrevet, og har i praksis en større indflydelse end be-
skrevet i loven. Men når afdelingsbestyrelser bruger mange res-
sourcer på at bestemme i detaljer, hvad der skal ske i driften, 
opstår der et potentiale for konflikt. Boligadministrationen og 
driftschefen skal sammen med ejendomsfunktionærerne sikre, 
at driften sker på professionel vis. Når afdelingsbestyrelsen har 
stor indflydelse på driften, må den respektere de grænser, der 
bliver sat fra medarbejdernes side. I loven er afdelingsbestyrel-
sens rolle mere overordnet.

lov om almene boliger
§ 39. Afdelingsbestyrelsen påser, at der er god orden i afdelin-
gen. Afdelingsbestyrelsen skal orienteres om ledelsens ansæt-
telse og afskedigelse af ejendomsfunktionærer.
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organisationsbestyrelsen 
vil bestemme
Afdelingsbestyrelsen og organisationsbestyrelsen er blevet 
uenige om afdelingens håndværkere. Organisationsbestyrelsen 
bestemmer suverænt, men afdelingsbestyrelsen mener, at 
elektrikeren er alt for dyr. Der skrives f.eks. kørsel på flere gan-
ge, selvom der er flere opgaver i afdelingen samme dag, og bud-
gettet er igen overskredet. 

Afdelingsformanden henvender sig til driftschefen for at få en 
anden elektriker. Driftschefen taler med organisationsforman-
den, og sammen modsætter de sig, at afdelingen skifter elek-
triker. Det er en fordel at bruge den samme lokale elektriker, 
der kender alle boligafdelingerne, og det er organisationen der 
har ansvaret for valg af håndværkeren. 

Efter dette svar mister afdelingsbestyrelsen tilliden til organi-
sationsformanden og administrationen. 

Hvad gør afdelingsbestyrelsen?
Afdelingsbestyrelsen går til organisationsbestyrelsen eller 
foreslår på repræsentantskabsmødet, at der udarbejdes en 
fælles liste af håndværkere, som er godkendt af begge parter. 

Bed administrationen om at sætte arbejdet i udbud, og tag 
det op på beboermødet.

Er boligforeningen uvillig til at finde en løsning, kan afde-
lingsbestyrelsen henvende sig til tilsynsmyndigheden – kom-
munen – om boligforeningens brug af håndværkere. 

Sådan er det
Boligforeningen skal ifølge lovgivningen om forvaltningsrevisi-
on udvise sparsommelighed i driften. Ved brug af håndværkere 
skal administrationen sikre, at opgaverne bliver løst til konkur-
rencedygtige priser.

møderne trækker ud 
– det er umuligt at træffe 
en beslutning
Nu har I diskuteret en hel time om, hvad I skal gøre ved proble-
met med de biler, der fylder afdelingens P-pladser – for bor 
ejerne af bilerne overhovedet i jeres afdeling? Diskussionen 
springer fra øst til vest. Hvad koster det, hvis CarPark skal over-
tage opsynet; skal I uddele særlige sedler, beboerne skal lægge 
i bilen?

Du har flere gange sagt, at nu skal I vælge, om I skal sætte sedler 
under vinduesviskerne, kontakte jeres boligselskab eller først tale 
med viceværten, om han ved, hvem bilerne tilhører. Da din for-
mand, der leder mødet, endelig skal opsummere jeres beslutning, 
er det umuligt at finde ud af, hvad det er I skal gøre, og hvad der 
skal ske først.

Hvad gør du?
Foreslå, at der nedsættes et udvalg til at forberede beslut-
ningen og gennemtænke en løsning. Nogle problemstillinger 
kræver mere forberedelse og flere oplysninger. 

Foreslå, en anden end formanden som ordstyrer. Bed alle om 
at holde sig til emnet og fatte sig i korthed. Bed om at få en 
afstemning, hvis der er et eller flere klare forslag, bestyrel-
sen kan forholde sig til. 

Bed administrationen om hjælp til at finde en afklaring og 
forslag til løsninger.

Sådan er det
Enhver bestyrelse oplever situationer, hvor det er svært at 
træffe beslutninger.
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Formanden for bolig-
organisationen opfattes 
som administrationens 
forlængede arm
Boligorganisationens formand har siddet på posten gennem 
længere tid, og formanden og forretningsføreren har oparbej-
det en høj grad af fortrolighed.

Inden bestyrelsesmøderne holder forretningsføreren og for-
manden formøder, hvor dagsordenen fastlægges, og de enkelte 
dagsordenpunkter drøftes. Forretningsføreren har en tendens 
til at brede sig ind over de politiske afgørelser, og det er ofte, at 
forretningsføreren får overbevist formanden om, hvordan en 
sag skal ”skæres”.

Det er de øvrige bestyrelsesmedlemmers opfattelse, at det ef-
terhånden er forretningsføreren, der lægger den politiske linje i 
selskabet, og det er de øvrige bestyrelsesmedlemmer ikke til-
fredse med.

Hvad gør bestyrelsesmedlemmerne?
Foreslå, at der nedsættes et forretningsudvalg eller et formand-
skab, der forbereder bestyrelsesmøderne. De mere løse og ram-
mesættende drøftelser i forretningsudvalget danner udgangs-
punkt for de skriftlige oplæg, som bestyrelsen skal behandle.

Foreslå, at de skriftlige oplæg til bestyrelsesmøderne, så 
vidt det er muligt, skal indeholde en grundig beskrivelse af 
baggrunden og forudsætningen for de beslutninger, der skal 
træffes. I de tilfælde, hvor det er muligt, skal der opstilles al-
ternative indstillinger.

Foreslå, at der foretages en årlig evaluering af bestyrelsesar-
bejdet, og at der i denne sammenhæng sættes fokus på pro-
blemet. 

Sådan er det
Mange års samarbejde mellem formand og forretningsfører gi-
ver typisk en gensidig tillid, der kan være meget konstruktiv for 
bestyrelsesarbejdet og drive boligorganisationen i en positiv 
retning.

Fortroligheden rummer samtidig den fare, at den sunde skepsis 
bliver tilsidesat, og de nødvendige spørgsmål ikke bliver stillet.

Se også illustrationen i forbindelse med ”Det idéelle punkt for 
gensidig tillid” på side 185.
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din formand er også 
politibetjent i afdelingen
I har altid ”ro og orden” som punkt på dagsordenen. Din for-
mand har lige været nede at tale med forældrene til en dreng, 
der har ødelagt en rose, da han spurtede efter en bold ind i be-
det. Og hun er tit henne og sige til børnene, at de ikke må lege 
efter kl. 21. De larmer og generer de beboere, der vil nyde som-
meraftenen på altanen i fred og ro.

I sidder og behandler en klage over en beboer, der sammen med 
sine gæster har spillet høj musik, hylet og skreget af latter og 
larmet rundt i lejligheden til over midnat fredag aften. Din for-
mand foreslår, at I som sædvanlig giver en advarsel til beboe-
ren, som hun afleverer med besked om, at næste gang er det 
alvor.

Du er nervøs for, at formanden – og med hende hele bestyrelsen 
– bliver rigtig upopulære hos mange beboere.

Hvad gør du?
Bed om, at få sat på dagsordenen, hvordan husordensager 
skal behandles, herunder hvem, der gør hvad. Normalt be-
handler administrationen klager og orienterer bestyrelsen.

Bed administrationen komme til stede på afdelingsbestyrel-
sesmødet og være med til behandlingen af husordensager.

I særlige tilfælde kan det aftales, at en repræsentant fra ad-
ministrationen og bestyrelsen tager ud sammen og taler med 
de stridende parter. 

Sådan er det
Lovgivningen angiver, at det er afdelingsbestyrelsens opgave 
at holde øje med, om der er god ro og orden i afdelingen. Allige-
vel har administrationen en central funktion med at sikre en 
rigtig sagsgang i klagesager om overtrædelse af husordenen.

I beskrivelsen af afdelingsformanden, der på én og samme 
tid er formand og politibetjent, kan du på side 87 og side 
90 læse forslag til, hvordan bestyrelsen kan løse sager om 
husordenen med en Whole Brain-inspireret tankegang.
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afdelingsbestyrelsen 
overhører beboerne
(Hov stop, det træ skal 
ikke fældes!)
Afdelingens piletræer langs stierne er vokset til – store og flot-
te hængepile. Nu viser det sig imidlertid, at rødderne fra flere 
træer trænger ind i kloakkerne og allerede har betydet første 
reparation af ødelagte rør.

På afdelingsmødet i september fortæller formanden i bestyrel-
sens beretning, at man bliver nødt til at fælde nogle af træerne. 
Det skaber lidt debat og nogen ærgrelse – sådan er det.

15. november dukker gartnerne op med ladvogne, taljer og kæde-
save og nedlægger under en øredøvende larm træerne ét efter 
ét. 12 træer bliver fældet, og mange beboere kommer ud og ser 
forskrækket på. En enkelt af dem overfalder viceværten verbalt. 
Hvorfor skal de alle sammen fældes? Er det nødvendigt? Hvem 
har bestemt det? Afdelingsbestyrelsen? Er det ham?

Du og formanden bliver opsøgt om aftenen af et par frustrerede 
beboere. 

– Det er helt utilstedeligt at fælde træerne uden information. 
Det var da kun træerne lige ved kloakken, der skulle fældes. Et 
træ er jo generationer om at vokse op – kun de allermest nød-
vendige skulle fældes. 

Hvad gør du og afdelingsbestyrelsen?
Har man taget beslutning om større arbejder, der griber væ-
sentligt ind i beboernes hverdag og de fysiske forhold i afde-
lingen, skal der informeres omhyggeligt og skriftligt/elektro-
nisk til alle beboere.

Kort inden arbejdet sættes i gang, skal der igen informeres 
for at forberede folk på, hvad der skal ske.

Nedsæt desuden et udvalg, der kan lave en plan og tage sig af 
afdelingens grønne områder. 

Sådan er det
Mange bestyrelser informerer alt for lidt om de beslutninger, der 
bliver truffet på afdelingsmødet eller i bestyrelsen, eller de gør 
det på de forkerte tidspunkter. 

Mulighed for dialog og indflydelse i beslutningsprocessen er mere 
besværlig, men giver anledning til information undervejs.
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en stor afdeling udelukkes 
fra organisationsbestyrelsen
En af boligorganisationens helt store afdelinger er ikke længere re-
præsenteret i organisationsbestyrelsen. Formanden for afdelings-
bestyrelsen i den store afdeling mistede sin plads i organisations-
bestyrelsen på et repræsentantskabsmøde. Årsagen var konflikter 
mellem afdelingen og organisationsbestyrelsen, personificeret 
ved en konflikt mellem afdelingsformanden og organisationsfor-
manden.

Siden har den store afdeling hvert år forsøgt at få afdelingsfor-
manden valgt, men det er ikke lykkedes, hvilket har tilspidset 
konflikten.

Den store afdeling mener, at det er naturligt, at den er repræ-
senteret i organisationsbestyrelsen, da den udgør mere end 1/3 
af organisationens boliger. Afdelingen er især bange for, at or-
ganisationsbestyrelsen træffer økonomiske beslutninger, der 
er til gunst for organisationens små, ældre og attraktive afde-
linger. 

Organisationsbestyrelsesformanden argumenterer tilbage, at 
de enkelte bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen ikke repræ-
senterer deres afdeling, men netop skal træffe beslutninger, 
der tilgodeser samtlige af boligorganisationens beboere.

Hvad gør afdelingsformanden 
og afdelingsbestyrelsen?
Få en dialog med organisationsbestyrelsen og foreslå, at af-
delingen får en observatør i organisationsbestyrelsen.

Aftal, at der bliver en debat på næste repræsentantskabs-
møde om afdelingernes repræsentation i organisationsbesty-
relsen. Fortæl, at det er rimeligt, at en så afgørende og stor 

afdeling får en plads i organisationsbestyrelsen. Forsøg at få 
støtte til debatten fra andre afdelinger i selskabet. 

Opstil en kandidat, der er ”valgbar” og kan få støtte fra andre 
afdelinger i selskabet. Opstil kun én kandidat.

Arbejd for, at der bliver åbenhed omkring organisationsbesty-
relsens arbejde og beslutninger. Foreslå f.eks., at der afhol-
des formandsmøder med afdelingsformændene. Foreslå, at 
referaterne fra organisationsbestyrelsen sendes direkte til 
afdelingsbestyrelserne. 

Sådan er det
Personlige modsætninger kan forhindre ethvert samarbejde, 
hvis der ikke opstår en modus vivendi mellem parterne. Her har 
organisationsformanden som den stærke part en særlig for-
pligtelse til at få genskabt samarbejdet. Konflikter, der får lov 
til at fortsætte, kan være ødelæggende for samarbejdsklimaet 
i boligorganisationen og dermed for udviklingen i boligafdelin-
gerne.
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afdelingsformanden kan 
ikke få bestyrelsen med
Afdelingen har fået ny formand. På afdelingsmødet fortalte 
hun om sine idéer med at forbedre forholdene i afdelingen og 
gøre afdelingen kendt i byen som en børnevenlig bebyggelse. 

På det første bestyrelsesmøde fremlægger hun sine mange idé-
er, men hvorfor lave store ændringer, når det hele fungerer godt 
i forvejen, tænker de øvrige. Afdelingen er i forvejen kendt som 
et almindeligt, godt og stille boligområde. 

På de næste bestyrelsesmøder kan hun heller ikke få andre med 
på sine idéer, og under diskussionerne springer bestyrelsen fra 
emne til emne og ender igen i en ustruktureret debat.

Hvad gør afdelingsformanden
Send skriftlige oplæg rundt inden bestyrelsesmøderne med 
forslag til, hvad der skal besluttes.

Læg en strategi for, hvordan bestyrelsen kan beslutte mål-
sætninger for, i hvilken retning afdelingen skal udvikle sig. 
Afsæt en dag, hvor bestyrelsen ud fra oplæg kan diskutere og 
fastlægge målsætninger og handlingsplan.

Sådan er det
Vil du ændre tingenes vante tilstand, kræver det en ekstra ind-
sats!

Opfat dig selv som en leder, der skal planlægge, hvordan 
de andres ressourcer bedst kan komme i spil. Sæt dig ind 
i, hvad der driver de andre i bestyrelsesarbejdet for at for-
dele opgaverne. Brug Whole Brain til at pejle dig ind på, 
hvordan du skal fremlægge dine idéer, og hvad der er nød-
vendigt for at få hver især med. Se i denne forbindelse 
også rådene om at præsentere idéer for mennesker med 
andre tankestile end din egen i Sådan bruger du Whole 
Brain, side 58-65.
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Ingen vil påtage sig opgaven

– Hvem har så lyst til at tage med hen og deltage i budgetmødet 
i boligselskabet? Du kigger rundt – alle kigger ned eller stirrer 
fraværende lige ud i luften. En begynder at forklare, at hun ikke 
har tid, fordi hun skal hente børnene fra svømning.

Du vil gerne have én med, så du ikke sidder alene over for drifts-
chefen, når I skal gennemgå budgettet, og du skal tage stilling 
til administrationens forslag om en huslejestigning på 4,2 %. 
Og det er ikke første gang, at det er svært at få en i afdelings-
bestyrelsen til at påtage sig en opgave.

Hvem skriver referat fra bestyrelsesmøderne? Hvem har for-
stand på budget og regnskab og kan sætte sig ind i tallene? 
Hvem vil være kasserer? Hvem vil arrangere fastelavn? Hvem 
står for udlejning af festlokalerne? 

Hvad gør du og afdelingsbestyrelsen?
Meld ud, at alle skal påtage sig f.eks. to opgaver. Dermed er det 
udelukket, at én kan sidde og håbe på, at andre melder sig til 
opgaverne. I stedet er det oplagt at forsøge aktivt at få de op-
gaver, man helst vil have, og derfor melde sig hurtigt på banen! 

Lav en fordeling af arbejdsområderne på det konstituerende 
bestyrelsesmøde efter afdelingsmødet. 

Nedsæt udvalg på afdelingsmødet eller vælg enkeltpersoner, 
der tager sig af de opgaver, der kan uddelegeres.

Sådan er det
Lysten til at påtage sig opgaver stiger med evnen og interes-
sen. Men vigtigst for arbejdet er, at møderne foregår i en åben 
atmosfære, og at der også bliver tid til snakken, og alt det an-
det, der gør, at man har lyst til at engagere sig i bestyrelsen.

din formand påtager sig 
alle opgaver
Det skal jeg nok gøre eller deltage i, siger din formand altid. 
Når forbruget på vedligeholdelse i vaskeriet skal undersøges, når 
ejendomsfunktionæren skal have en besked, når I er inviteret til et 
møde, når programmet for sommerfesten skal lægges, når der skal 
skrives en mail til forretningsføreren, når I skal deltage i et kursus. 
Han vil være med i det hele – men det er ikke altid, han når det.

Du har forsøgt, at sige, at der måske også kunne være andre, 
der påtog sig opgaverne, men det har han enten overhørt eller 
sagt, at det er naturligt, at det er ham, der tager af sted, når 
han er formand.

Hvad gør du?
Du beder om at få sat et punkt på næste møde med fordeling 
af opgaver. Fortæl, at bestyrelsesarbejde er en kollektiv op-
gave, hvor opgaverne skal fordeles til de forskellige bestyrel-
sesmedlemmer. 

Foreslå en fordeling af arbejdsområderne. Husk at kontakt til 
ejendomsfunktionærer og deltagelse på visse møder er en na-
turlig opgave for formanden med mindre andet aftales.

Foreslå også, at fordeling af arbejdsområder skrives ind i for-
retningsordenen for bestyrelsen under konstituering. Ned-
sættelse af udvalg kan være et fast punkt på afdelingsmø-
det, så der kommer andre med i arbejdet. 

Sådan er det
De fleste formænd påtager sig flere opgaver end den øvrige be-
styrelse og mener, at formanden skal være kontaktled til admi-
nistrationen og samarbejdspartnerne. Andre har bare svært ved 
at uddelegere opgaver.
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afdelingen afviser budgettet

Afdelingsbestyrelsen har været til budgetmøde i boligforenin-
gens administration. Budgetforslaget betyder en huslejestig-
ning på 400 kroner om måneden for en lejlighed på 95 m2 – en 
huslejestigning på 5,3 %. Bestyrelsen synes, det er en stor stig-
ning, men forretningsføreren forklarer, at ejendomsskatterne 
og vandafgifterne nu stiger igen. Det er også nødvendigt at hen-
lægge mere, fordi henlæggelserne (opsparingen) til den plan-
lagte vedligeholdelse, bl.a. maling af trapper og kældre, er for 
små. Ydermere forventer administrationen dyrere flytninger i 
fremtiden, så der skal også henlægges flere penge til istand-
sættelse og lejetab ved fraflytning.

Afdelingsbestyrelsen godkender modstræbende budgettet.

På afdelingsmødet fremlægger forvaltningskonsulenten bud-
gettet og bliver mødt af beboernes afvisning. Huslejen stiger 
hvert år, og denne gang alt for meget. Det er ikke nødvendigt 
med alle de henlæggelser, siger de. 

Forvaltningskonsulenten forklarer, at det er teknikernes vedli-
geholdelsesplaner, der ligger til grund for de nødvendige hen-
læggelser. Det er uforsvarligt ikke at sætte penge af til vedlige-
holdelse – husene vil begynde at forfalde. Afdelingsbestyrelsen 
siger, at den også fik indtryk af, at stigningen er nødvendig.

Flere og flere blander sig i diskussionen om budgettet og mener, 
at afdelingen betaler for meget for vedligeholdelsen, bl.a. fordi 
teknikerfirmaernes projektering er alt for dyr. Diskussionen 
springer fra punkt til punkt, og da dirigenten sætter budgettet 
til afstemning, bliver det nedstemt med stor majoritet. 

Hvad gør afdelingsbestyrelsen 
og boligforeningens administration?
afdelingsbestyrelsen
Bed administrationen om et budgetmøde for at ændre bud-
gettet og mindske stigningen. Spørg om dele af den planlagte 
vedligeholdelse, f.eks. maling af trappeopgange og kælder, 
kan udsættes, uden husene tager skade. Eller om der kan 
spares på andre områder, f.eks. ved at lade gartnerfirmaets 
årlige beskæring af bebyggelsens buske ske hvert andet år.

boligforeningens administration 
Forklar grundigt, eventuelt med visning af fotos på det eks-
traordinære budgetmøde, hvorfor det er uforsvarligt at ud-
sætte malingen af vinduerne eller udsætte hovedreparatio-
nen af karnapperne, hvor der er begyndt at trænge vand ind i 
tagkonstruktionen. 

Stil konkrete forslag til, hvordan beboerne kan prioritere, 
f.eks. ved at lade betalingen i vaskeriet stige for at dække 
den del, som afdelingen betaler til vaskeriets drift.

Afviser beboerne stadig budgettet med den nødvendige ved-
ligeholdelse, gør administrationen brug af lovens bestem-
melser, så kommunen træffer beslutning om at godkende 
budgettet (det sker i praksis ved at tage sagen op på et be-
styrelsesmøde i boligforeningen og lade bestyrelsen godken-
de budgettet, fordi det er uforsvarligt at udsætte vedligehol-
delsen. Herefter er det op til kommunen at omgøre beboernes 
nej til budgettet og den medfølgende huslejestigning). 

Sådan er det 
Ofte kan et budget ændres og stadig være fuldt forsvarligt. 
Uanset at mange udgifter ikke står til at ændre, er der stadig 
muligheder for at prioritere.
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afdelingsformanden og 
projektlederen kan ikke 
sammen
Helhedsplanen er godkendt af Landsbyggefonden, boligselska-
bet og kommunen. Der er startet en projektleder til at lede de 
boligsociale aktiviteter i boligafdelingen. Alle ser frem til de nye 
aktiviteter, og snart er lektiecafe, børneklub og voksenklub i 
gang foruden rådgivningen til problemramte familier, unge i 
vanskeligheder og de enlige ældre.    

Afdelingsformanden er imidlertid nervøs for, om der er penge til 
aktiviteterne. Han sidder i styregruppen for projektet, men kan 
ikke følge projektet i hverdagen. Han har tidligere startet ban-
kospil og arrangeret julehygge i afdelingen og vil også gerne 
være med til at bestemme, hvad projektlederen sætter i gang. 
Men han føler, at projektlederen holder ham på afstand og sy-
nes ikke, han har indflydelse på det, der sker.

Afdelingsformanden vil gerne tegne afdelingen – særligt efter 
at den lokale avis er begyndt at skrive om aktiviteterne i afde-
lingen. Men det er projektlederen, der løber med pressens op-
mærksomhed, og er god til at få omtale, når hun henvender sig 
til journalisterne.

Afdelingsformanden er stærkt utilfreds med projektlederen og 
er nu kritisk over for alt, hvad hun sætter i gang. Han føler, at 
han og resten af afdelingsbestyrelsen er sat uden for indflydel-
se og vælger at se passivt til de projekter, som indgår i helheds-
planen.

Også ejendomsmesteren og ejendomsfunktionærerne er skepti-
ske over for projektlederen og hendes nye aktiviteter, der bety-
der ekstra arbejde efter almindelig arbejdstid.

Hvad gør afdelingsformanden, 
og hvad gør projektlederen?
afdelingsformanden:
Foreslå på næste møde i styregruppen, at man debatterer, 
hvilke aktiviteter afdelingsbestyrelsen kan indgå i. 
Forslå, at projektlederen deltager på afdelingsbestyrelses-
møderne for at drøfte igangværende og kommende projekter.

projektlederen:
Forelæg idéer og planer for nye aktiviteter for afdelingsfor-
manden. Aftal eventuelt, hvordan afdelingsbestyrelsen kan 
inddrages, og hvilke midler, der kan stilles til rådighed.

Aftal et ugentligt møde med ejendomsmesteren for at vende 
erfaringerne fra de igangværende aktiviteter og fortælle om 
de kommende ting, der skal ske i afdelingen. 
 
Sådan er det
Boligorganisationens administration er leder og sparringspartner 
for projektlederen, mens afdelingsbestyrelsen og ejendomsfunk-
tionærerne er de uomgængelige samarbejdsparter i boligområdet. 

En del af projektlederens arbejde omfatter områder, som afde-
lingsbestyrelsen typisk varetager, men ikke har samme midler 
til. Beboeraktiviteter, sociale arrangementer osv. kan derfor 
give afdelingsbestyrelsen indtryk af, at projektlederen overta-
ger aktiviteter, afdelingsbestyrelsen gerne vil stå for.

Eksemplet med samarbejdet mellem afdelingsformanden 
og varmemesteren rummer på side 74-75 forslag til, hvor-
dan en lignende situation kan tackles med hjælp fra Whole 
Brain tankegangen.
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din formand er egenrådig og 
styrer hele arbejdet
Han styrer bestyrelsesmødet og har bestemt dagsordenen  
– hvis der overhovedet er en. Han er mødeleder, taler meget og 
opsummerer for hver sag, hvad det er, I er enige om. Eller var I 
enige?  Når han kontakter driftschefen, er det, hvad han mener, 
I besluttede, der bliver ført ud i livet. 

Det er svært at komme med forslag om nye initiativer. Det kan 
ikke lade sig gøre for reglerne, og hvor i budgettet skal pengene 
komme fra?, er hans typiske reaktion.  

Han ved lige, hvordan I skal gøre for at få beplantningen nede 
på hjørnet pæn, eller hvad I skal købe til beboerlokalet. Han kan 
ikke forstå, at det kan gøres på nogen anden måde. De andre er 
forsigtige og siger ikke meget. Dig afbryder han ofte, og du fø-
ler ind imellem, at han taler ned til dig, fordi han hele tiden for-
klarer, hvordan tingene hænger sammen. 

Andre har tidligere forladt afdelingsbestyrelsen, fordi de føler 
sig uden for indflydelse. 

Hvad gør du?
Prøv at få en snak med din formand på tomandshånd og forklar 
din utilfredshed med den måde, arbejdet i bestyrelsen foregår 
på.

Foreslå bestyrelsen, at en anden end formanden tager referat 
fra møderne. 

Når der er møder med administrationen eller andre, kan I be-
slutte at sende to af sted, så I kan følge med í, hvad forman-
den aftaler på afdelingsbestyrelsens vegne.

Bed om, at I får et skriftligt udkast, når afdelingsbestyrelsen 
skal henvende sig til administrationen.

Sådan er det
Mange formænd yder en stor indsats, bliver præsenteret for 
mange spørgsmål og afkræves svar og beslutninger. Derfor kan 
man nemt glemme, at bestyrelsesarbejdet er et kollektivt an-
liggende, når man er meget involveret og engageret i beboerar-
bejdet.

Situationen har fælles træk med konflikten mellem afde-
lingsformanden og den øvrige afdelingsbestyrelse. På 
side 80 finder du løsningsforslag til, hvordan man med 
Whole Brain kan løse op for en lignende situation.
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bebo-
erde-
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kra-
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I daG
Hvem er de – vores ledende tillidsfolk i afdelings- og organisati-
onsbestyrelserne? Hvad er det, de beskæftiger sig med, hvad er 
deres opgaver, og hvordan fungerer de i praksis? Hvordan opfat-
ter de egentlig deres egen rolle i beboerdemokratiet?

beboerdemokratiet i dag
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Hvilken post besidder du i  din bestyrelse?

552 besvarelser

30 % alm. 
bestyrelsesmedlem

36 % formand

15 % næstformand
7 % kasserer

4 % sekretær

5 % suppleant
3 % andet 

Beboerdemokratiet 
i dag
Boligkontoret Danmark foretog i 2008 og 2009 en større spørge-
skemaundersøgelse blandt beboerdemokrater på forskellige bo-
ligselskabers konferencer i landet. Over 500 beboerdemokrater, 
som vi vil betegne som blandt de ledende inden for beboerdemo-
kratiet, har deltaget i undersøgelsen1.

Hvem er vores beboerdemokrater?
Knap to tredjedele af de adspurgte beboerdemokrater i under-
søgelsen (65 %) er aktive på Sjælland og øerne, mens resten er 
fordelt næsten ligeligt mellem Fyn (19 %) og Jylland (16 %). Af 
deltagerne er 51 % mænd og 49 % kvinder.

De ledende beboerdemokrater
Undersøgelsens deltagere må betragtes som blandt de ledende 
beboerdemokrater i deres boligorganisation. Næsten halvdelen 
(47 %) er medlem af en organisationsbestyrelse, og en tredjedel 
sidder i både en organisations- og afdelingsbestyrelse. Halvde-
len sidder i formandskabet for deres bestyrelse, og hele 36 % er 
formænd i deres bestyrelse. 

1Undersøgelsen i sin helhed kan ses på www.boligkontoret.dk
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Aldersfordeling

559 besvarelser

0 % under 18 år
0 % mellem 18 og 25
2 % mellem 26 og 35

9 % mellem 36 og 45

23 % 
mellem 46 og 55

39 % mellem 56 og 65

21 % 
mellem 66 og 75

6 % over 75

Hvor mange personer under 50 
er der i din bestyrelse?

519 besvarelser

24 % 0

24 % 1

18 % 2

19 % 3

9 % 4

3 % 5
3 % 6 eller flere

Alder ingen hindring
Hvis livserfaring er et parameter, stiller beboerdemokratiet i 
Danmark et stærkt hold. 

2/3 af deltagerne i undersøgelsen er over 55 år, og 27 % er til-
med over 65 år. Ungdommen er til gengæld fraværende i besty-
relsesarbejdet. Ingen under 26 år deltager, og kun 2 % er under 
36 år, mens næsten en tredjedel udgøres af 36-55-årige. 

 

Samme billede fremkommer, når undersøgelsens deltagere bli-
ver spurgt til aldersfordelingen i deres respektive bestyrelser. 
Hos næsten en fjerdedel af de adspurgte (24 %) er der ingen 
medlemmer under 50 år, og hos andre 24 % af de adspurgte er 
der kun et enkelt medlem under 50 år. 

Svarene indikerer, at der i op mod halvdelen af bestyrelserne 
typisk kun er ét medlem under 50 år. Samtidig viser et andet 
spørgsmål, at der hos mere end tre fjerdedele af de adspurgte 
(81 %) ingen medlemmer er under 30 år, og kun hos 14 % er der 
et enkelt bestyrelsesmedlem under 30 år. 

Underrepræsentation af unge
Til sammenligning har den almene boligsektor en beboersammen-
sætning, hvor 32 % er under 25 år, og 14 % er mellem 25 og 34 år. 
Samtidig udgør andelen af beboere, der er mellem 50 og 66 år 18 
%, ligesom andelen af beboere på 67 år og derover udgør 17 %. 

Blandt de bestyrelser, der har deltaget i undersøgelsen, er der 
således en skævvridning i aldersfordelingen i forhold til den ge-
nerelle aldersfordeling blandt den almene sektors beboere.  
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Undersøgelsen viser altså tydeligt, at der i forhold til beboersammen-
sætningen i den almene boligsektor er en underrepræsentation af 
unge aktive beboerdemokrater, ligesom der er en stor overvægt af æl-
dre aktive beboerdemokrater. Det tyder på et rekrutteringsproblem, 
hvilket Lars Engberg også vil komme ind på på side 150. 

Lars Engberg fremhæver, at der er en underrepræsentation af de 
unge, børnefamilierne, de enlige forsørgere og beboere med an-
den etnisk baggrund end dansk. Den typiske beboerdemokrat ka-
rakteriserer han som en mand over 50 med mange års erfaring i 
foreningsarbejde. Boligkontorets undersøgelse underbygger der-
med Lars Engbergs pointe om sektorens rekrutteringsproblemer.

Andet frivilligt arbejde
Der kan kun gisnes om, hvorfor den unge generation ikke er 
bedre repræsenteret i bestyrelserne i den almene boligsektor. 

En undersøgelse af den frivillige sektor i Danmark, lavet af So-
cialforskningsinstituttet i 2006, vidner om, at mange unge er 
engageret i frivilligt arbejde: 29 % i aldersgruppen 16-25 år ar-
bejder således frivilligt, mens det er tilfældet for 36 % i alders-
gruppen 26-35 år2. Socialforskningsinstituttets undersøgelse 
viser altså, at den unge generation deltager aktivt i frivilligt ar-
bejde. Hvorfor er det samme så ikke tilfældet inden for besty-
relsesarbejdet i den almene boligsektor?

Det kan umiddelbart være et spørgsmål om manglende tid, pri-
oritering eller viden om beboerdemokratiet fra de unges side. 
En mulig årsag kan også være forskelle i alder og interesser.
 
Et frivilligt arbejde i f.eks. sportsforeninger, daginstitutioner 
eller hjælpeorganisationer er en nærliggende mulighed for 
unge, der har fokus på fritidsinteresser, familieliv og humani-
tære holdninger. For børnefamilier kan tid og overskud være af-
gørende, når der skal vælges mellem repræsentation i instituti-
onsbestyrelse eller skolebestyrelser foruden aktiviteter i 
sportsforeninger etc.

Samtidig kan ønsket om at møde andre med samme alder, inte-
resser og holdninger være en afgørende faktor for den type fri-
villigt arbejde, som unge vælger. 

Konsekvensen af den manglende tilslutning fra denne alders-
gruppe kan på kort sigt være, at der ikke umiddelbart er nogen 
til at repræsentere den yngre generations synspunkter og inte-
resser i beboerdemokratiet. 

På trods af den markante underrepræsentation af yngre i bebo-
erdemokratiet, viser Boligkontoret Danmarks store beboerun-
dersøgelse fra 2009 dog, at den unge generation ikke er helt 

Aldersfordeling i den almene boligsektor

 (Den almene boligsektors fremtid. Socialministeriet 2006;91).

2Socialforskningsinstituttet (2006): Den frivillige sektor i Danmark – omfang og betydning.

9 % 0-6 år

14,3 % 7-17 år

8,7 % 18-24 år

13,6 % 25-34 år20,1 % 35-49 år

17,7 % 50-66 år

16,7 % over 67 år
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afvisende over for at engagere sig i beboerdemokratiet: 17 % af 
de adspurgte beboere i aldersgruppen 18-30 år svarer således ja 
til, at de har overvejet at medvirke i beboerdemokratiet.

Den manglende rekruttering af unge gør det vanskeligere at 
bringe fornyelse ind i beboerarbejdet – men samtidig er besty-
relsesarbejdet præget af en anden tendens: Den stærkt vok-
sende gruppe af ældre, der fortsætter et aktivt liv som pensio-
nister og stadig byder på ressourcer, der kan drages nytte af 
mange andre steder i samfundet. De vil også fremover være et 
aktiv i boligorganisationernes bestyrelsesarbejde.

 
Jeg – en beboerdemokrat.
Beboerdemokratiet har behov for personer, der kan varetage 
forskellige sider af arbejdet.
For eksempel evnen som politiker – til at gå i dialog med bebo-
ere og samarbejdspartnere, opsummere krav og ønsker og til at 
videreformidle synspunkter – er blandt de klassiske dyder, også 
i beboerdemokratiet. Ydermere betyder styringsdialogen og det 
udvidede samarbejde med kommunerne, at evnen til at tænke 
ud over ’afdelingens bøgehæk’ får større relevans (se kapitlet 
Hvem ka’? Vi ka’! side 164).

Også rollen med at varetage og interessere sig for beboernes 
sociale liv, beboeraktiviteter og netværk er velkendt og har 
mange bestyrelsers allerstørste bevågenhed, foruden den obli-
gatoriske rolle som vogter af huslejens udvikling og afdelin-
gens økonomi og drift.  

Hvad er min rolle?
Vi har spurgt undersøgelsens deltagere, hvilken rolle, de bedst 
ser sig selv karakteriseret ved (mange kommentarer i undersø-
gelsen betoner, at de dækker flere roller i arbejdet som beboer-
demokrat).
 
Over halvdelen af beboerdemokraterne (53 %) karakteriserer 
sig selv som det, vi har samlet i betegnelsen ”politikeren” – be-
boerdemokraten, der ser bestyrelsesarbejdet som en proces, 
hvor forskellige interesser skal varetages, indkomne forslag og 
idéer skal fremlægges over for alle beboere og gennemføres ef-
ter vedtagelse.

Godt en fjerdedel (27 %) beskriver sig selv som det, vi har samlet 
i betegnelsen ”den sociale” – beboerdemokraten, der sørger for 
beboeraktiviteter, arrangementer og netværk i boligområdet, og 
også er opmærksom på det sociale internt i bestyrelsesarbejdet 
– at bestyrelsesmedlemmerne fungerer godt indbyrdes. 
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Knap 10 % beskriver sig selv som ”købmanden” – beboerdemo-
kraten, der har blikket rettet mod økonomien for at undgå hus-
lejestigninger, og nøje følger, at driften foregår på en sparsom-
melig og rationel måde. 

  

Hvad er min vigtigste opgave?
Der er stor forskel på, hvad beboerdemokraterne i undersøgel-
sen anser for deres vigtigste opgave. Op imod halvdelen (44 %) 
har fokus på den demokratiske proces, dels at spillereglerne 
overholdes (19 %), dels at de trufne beslutninger bliver ført ud i 
livet (25 %). Endvidere lægger 12 % vægt på at holde styr på 
budget og regnskab. 

Heroverfor står en gruppe med en social vinkel på arbejdet. 
Hvad enten det drejer sig om at hjælpe beboere, der har behov 
for det (15 %), eller om den vigtigste opgave er at sørge for, at 
afdelingsbestyrelsen fungerer godt (19 %).

Hvilken beskrivelse passer bedst på dig 
som beboerdemokrat?

462 besvarelser

* ”Politikeren ”er sammenlagt af katagorierne
sælgeren, politikeren og analytikeren 
** ”Den sociale” er sammenlagt af katagorierne
sekretæren og mægleren 

53 % politikeren*

8 % købmanden

27 % den sociale**

12 % andet 

Hvad vurderer du er din vigtigste opgave 
som beboerdemokrat?

500 besvarelser

12 % at holde styr 
på budget og regnskab

9 % at lave lokal 
boligpolitik

19 % at sørge for, at 
beboerdemokratiets 
spilleregler overholdes

1 % at holde 
administrationen i skak

25 % at sørge for at 
beslutningerne der 
træffes føres ud i livet

19 % at sørge for at 
afdelingsbestyrelsen 
fungerer godt

15 % at hjælpe beboere 
der har behov for hjælp
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For størstedelens vedkommende vurderes det dermed, at den 
vigtigste opgave er administrativ i form af at føre beslutninger 
ud i livet og overholde spillereglerne. Opgaver, der matcher rol-
len som politiker, men også betoner overholdelse af formelle 
regler. Langt færre mener, at deres vigtigste opgaver er at hol-
de styr på budget og regnskab, som er karakteristisk for rollen 
som købmand. Derimod har hver tredje fokus på det nære – at 
afdelingsbestyrelsen fungerer godt og at hjælpe beboerne, og 
kun 9 % af deltagerne angiver lokal boligpolitik som den vigtig-
ste opgave. Det er de formelle opgaver med regler og økonomi, 
der fylder mest for dagens beboerdemokrater. 

Set i relation til den styringsdialog, der fremover forventes at 
få stor indflydelse på udviklingen i boligområderne, bliver det 
stadig mere nødvendigt, at beboerdemokratiet hele tiden er på 
højde med udviklingen i det omgivende samfund og kan ’tænke 
på tværs’. 

Er ”politikerne” i bestyrelserne klar til at indgå i den lokale bo-
ligpolitiske proces i lokalområdet og kommunen?

Direkte adspurgt om en afdelingsbestyrelse skal forholde sig til 
lokalpolitiske emner uden for boligafdelingen svarer 48 % ja, 
mens 42 % tager forbehold og svarer, at det kun er nødvendigt, 
når det vedrører boligafdelingen. Det er, som Lotte Jensen også 
vil påpege, ikke nogen helt fremmed tanke for beboerdemokra-
terne at gå ind i lokalpolitisk arbejde. 

Skal afdelingsbestyrelsen forholde sig til 
lokalpolitiske emner udenfor boligafdelingen?

504 besvarelser

42 % kun hvis det 
vedrører afdelingen

48 % ja

10 % nej
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Hvordan foregår bestyrelsesarbejdet?
Som det fremgår ovenfor, er mange bestyrelsers arbejde rettet 
mod drift, opfølgning og dermed samarbejde med boligadmini-
strationens medarbejdere – ikke mindst med driftschefen. I 
denne del ser vi på, hvordan samarbejdet organiseres i besty-
relserne.
 
Møde én gang om måneden
Mødeplanlægning og arbejdsform lader til at være velfungeren-
de og nøje fastlagt. Beboerdemokraterne giver udtryk for, at de 
finder det vigtigt, at de formelle retningslinjer overholdes. Det 
er således vigtigt, at der er en dagsorden, så møderne kan for-
løbe struktureret, og det er ligeledes vigtigt, at der efterføl-
gende samles op på beslutningerne og laves et referat. 

58 % af de adspurgte giver udtryk for, at de afholder bestyrel-
sesmøde ca. én gang om måneden. Herudover angiver 22 % af 
beboerdemokraterne, at de afholder møde efter behov. Blandt 
de øvrige adspurgte (20 %) er fordelingen af svar mere spredt 
og spænder fra ca. én gang om ugen til én gang halvårligt.

Deles besvarelserne op i forhold til, om beboerdemokraterne er 
medlem af henholdsvis en afdelingsbestyrelse eller en organi-
sationsbestyrelse, tegnes der et lidt mere nuanceret billede.  
71 % af afdelingsbestyrelserne holder bestyrelsesmøde en gang 
om måneden, mens knap en femtedel af afdelingsbestyrelses-
medlemmerne tilkendegiver, at de holder møde efter behov. 
Mødefrekvensen for organisationsbestyrelser er lavere. Her 
mødes en tredjedel hver måned og en femtedel (22 %) holder et 
møde i kvartalet, mens knap en tredjedel holder møde efter be-
hov.

 
Hvor ofte holder i bestyrelsesmøder?

Alle

58 % ca. 1 gang 
om måneden

4 % ca. 2 gange 
om måneden

8 % ca. 
hvert kvartal

5 % andet 1 % ca. 1 gang om ugen

22 % efter 
behov

2 % ca. halvårligt

Afdelingsbestyrelse

71 % ca. 1 gang 
om måneden

2 % ca. 2 gange 
om måneden

5 % ca. 
hvert kvartal

3 % andet 1 % ca. 1 gang om ugen

17 % efter 
behov

1 % ca. halvårligt

Organisationsbestyrelse

34 % ca. 1 gang 
om måneden

1 % ca. 2 gange 
om måneden

22 % ca. 
hvert kvartal

6 % andet 0 % ca. 1 gang om ugen

29 % efter 
behov

7 % ca. halvårligt
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Referatet skal ud
Faste rutiner med indkaldelser med dagsorden og efterfølgen-
de referat fra møderne er et ”must” for bestyrelserne. Hele  
96 % anser det for vigtigt, at der er referat fra møderne.

Mens boligadministrationen typisk deltager på organisations-
bestyrelsens møder og står for referatet, har afdelingsbesty-
relsen mere at se til med indkaldelse, oplæg og referat. 

Referatskrivningen sker hovedsagligt (63 %) ved, at man tager 
referater i hånden under mødet og siden renskriver dem på pc, 
mens knap en femtedel (18 %) skriver referatet ind på pc under 
mødet. Øget brug af pc’er under møderne er et af de værktøjer, 
der kan lette arbejdet med referatskrivningen. 

Siden ny lovgivning trådte i kraft fra 2010, stilles der særlige 
krav til beboernes adgang til både organisations- og afdelings-
bestyrelsens indkaldelser og referater. 

Sendes indkaldelser og dagsorden ud inden afdelingsbestyrel-
sesmødet, skal de ifølge lovgivningen også være tilgængelige 
for beboerne inden mødet. Referatet fra mødet skal ligeledes 
være tilgængeligt for beboerne. Her skal afdelingsbestyrelsen 
være opmærksom på at fjerne eventuelle personlige oplysnin-
ger om beboere, idet oplysningerne er omfattet af tavsheds-
pligt.

Det er frivilligt arbejde
Undersøgelsen viser tydeligt, at de adspurgte beboerdemokra-
ter lægger meget stor vægt på det frivillige aspekt i det bebo-
erdemokratiske arbejde. I betragtning af, at afdelingsbestyrel-
sens arbejde indebærer en række lovbestemte opgaver, kan 
indstillingen nærmest karakteriseres som ærekær over for at 
yde en uegennyttig indsats for naboer og beboere. 

I undersøgelsen er deltagerne blevet spurgt, om det skal være 
muligt at få et mindre vederlag for bestyrelsesarbejdet på ca. 
500 kr. pr. måned før skat.

71 % svarer nej til muligheden, mens 29 % er positivt stemt over 
for muligheden. Mange organisationsbestyrelser modtager i 
dag – som økonomisk og juridisk ansvarlige – et lovbestemt ve-
derlag for arbejdet, mens arbejdet i afdelingsbestyrelserne er 
ulønnet. 

Mange ejendomsfunktionærer er med  
For afdelingsbestyrelsen er samarbejdet med ejendomsfunkti-
onærerne en hjørnesten i bestyrelsens arbejde.

60 % af de adspurgte beboerdemokrater svarer ja til, at ejen-
domsfunktionæren er med til bestyrelsesmøderne, mens 40 % 
svarer nej.  Nogle afdelingsbestyrelser har tradition for, at ejen-
domsfunktionæren deltager på en del af mødet. En fordel, når 
ejendomsfunktionæren har sin daglige gang i afdelingen, ken-
der beboerne og ved, hvad der rører sig i afdelingen.

På et andet spørgsmål om samarbejdet med ejendomsfunktio-
næren svarer ni ud af ti (88 %), at de vurderer samarbejdet med 
ejendomsfunktionæren som ”meget godt” eller ”godt”.

Jo tættere på – jo bedre samarbejde
Samarbejdet inden for egne rækker får topkarakterer. Mellem 
90% og 81% svarer ”meget godt” eller ”godt” til samarbejdet med 
administration, bestyrelse, ejendomsfunktionær eller inspektør. 
For samarbejdet med andre boligafdelinger i nærheden er det 
63%, og samarbejdet med kommunen vurderer 51% positivt. 
Henholdsvis 26% og 33% synes her, at samarbejdet er ”hverken 
godt eller dårligt”. Tal, der formentlig afspejler, at kommunen 
er ”langt væk” i hverdagens samarbejde. 
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Klager deler vandene
Hvem tager sig af klagen, når en beboer er utilfreds med nabo-
ens larm eller rod i opgangen? Afdelingsbestyrelsen eller admi-
nistrationen? Tæt ved halvdelen (48 %) af undersøgelsens del-
tagere angiver, at afdelingsbestyrelsen tager sig af klagesager, 
når beboerne klager. Mens andre 41 % angiver, at det er admini-
strationen, der tager sig af sagerne. 

 

At afdelingsbestyrelserne tager sig af klagesager betyder ikke, 
at administrationen ikke er med i sagen. Den formelle behand-
ling med breve etc. bør altid gå igennem administrationen. 
At afdelingsbestyrelsen forsøger at tale med parterne er en mu-
lighed. Men der er en hårfin balance mellem at være mægleren, 
der forliger parterne, og den, der får rollen som politibetjent. Det 
sidste kan besværliggøre bestyrelsens arbejde og opbakning, og 

afdelingsbestyrelsen bør nøje overveje hver gang, den går ind i en 
husordensag. De bør som udgangspunkt behandles af administra-
tionen, der også holder afdelingsbestyrelsen orienteret om sagen.

Information kræver ressourcer
Der er stor forskel på, hvilke traditioner der er for at informere be-
boerne. I halvdelen (49 %) af boligafdelingerne udsendes med jæv-
ne mellemrum beboerblade eller nyhedsbreve, mens andre har en 
hjemmeside, der opdateres med nyheder om afdelingen.

I afdelinger, der ikke har information på print (51 %) er begrundelsen 
typisk, at a) afdelingens hjemmeside benyttes til information, b) det 
er en lille afdeling, og der ikke er behov for det eller c) der ikke er no-
gen, der har tid eller lyst til at stå for den skriftlige information.

Produktion og uddeling af beboerblade, nyhedsbreve eller refe-
rater er ofte et tidskrævende element i bestyrelsesarbejdet, 
der særligt i mindre afdelinger ikke finder sted.

44 % af beboerdemokraterne kommer fra afdelinger og boligorga-
nisationer med hjemmeside, mens 56 % er uden en hjemmeside.
Den forholdsvis lave andel af afdelinger med en hjemmeside 
kan være et udtryk for, at bestyrelserne i høj grad er præget af 
den ældre generation, der ikke har samme tradition for at be-
nytte elektroniske medier, som den yngre generation har. Andre 
grunde kan som ovenfor nævnt være, at der ikke er behov for 
det (lille afdeling), eller at ingen har tid og lyst.

Beboerbladene er i dag ved at blive overhalet af hjemmesider, der 
på mange måder er lettere at håndtere og byder på muligheder for 
kommunikation på kryds og tværs. Mens mange boligafdelinger har 
informative hjemmesider, har de færreste endnu udnyttet poten-
tialet for debat og involvering via debatforum, afstemninger etc.

Vi kigger nærmere på demokratiet og brugen af digitale mulig-
heder i interviewet med professor Jens Hoff på side 190.

Hvem håndterer klagesager 
når beboerne i afdelingen klager?

524 besvarelser

48 % 
afdelingsbestyrelsen

1 % et udvalg under 
bestyrelsen

41 % administrationen

3 % organisations-
bestyrelsen

7 % andre
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Opsummering

Frivilligt arbejde for en milliard
Beboerdemokratiet udgør et af de helt store områder for frivil-
ligt arbejde i Danmark. Beboerdemokraterne lægger mange ti-
mers frivilligt arbejde for at skabe velfungerende boligområder, 
der løser vigtige boligsociale opgaver i samfundet.

På landsplan har Boligselskabernes Landsforening i runde tal 
registreret omkring 21.500 beboerdemokrater og med ikkere-
gistrerede medlemmer er antallet anslået til 22.500 personer. 
Følger de mønstret fra undersøgelsen, mødes seks ud af ti be-
styrelsesmedlemmer til et månedligt bestyrelsesmøde for-
uden de mange andre aktiviteter, bestyrelsesarbejdet medfø-
rer.

Værdien af tidsforbruget i det frivillige arbejde er ganske om-
fattende. Alene tidsforbruget til bestyrelsesmøder – anslået 
fire timer pr. møde – er 550 årsværk eller 360 mio. kr. Øvrige fri-
villige aktiviteter er tilsvarende anslået til at udgøre 550 års-
værk og udgør andre 360 mio. kr. De ledende og særligt aktive i 
beboerdemokratiet bruger langt flere ressourcer på arbejdet. 
Det drejer sig om anslået 5 % af beboerdemokraterne, der yder-
ligere bruger mindst en fjerdedel af det ovennævnte timerbrug 
– dvs. ekstra 281 årsværk, eller 182 mio. kroner. 

Samlet bidrager den frivillige indsats fra beboerdemokrater i 
almene bebyggelser med minimum 900 mio. kroner. En kæmpe 
indsats, der er med til at skabe netværk blandt beboerne, og 
løse de mange mindre spørgsmål, der opstår i boligområderne. 
En indsats, der i øvrigt er ukendt i brede dele af den danske be-
folkning og blandt mange beslutningstagere. 

Også ejendomsfunktionærer og administrativt personale i boli-
gorganisationerne bidrager til det netværksskabende, sociale 
arbejde i bebyggelserne. Arbejde, der ikke er kerneydelser i 

hverken boligafdelingernes drift eller boligadministration, men 
alligevel udføres som en social dimension ved arbejdet. 

5.000 ejendomsfunktionærer bruger forsigtigt anslået ½ time 
om dagen, mens 2.500 administrative medarbejdere forsigtigt 
anslået bruger ½ time om ugen til arbejde, der vedrører rådgiv-
ning med et boligsocialt sigte, den såkaldte CSR-værdi (Corpo-
rate Social Responsibility – virksomhedernes sociale ansvar el-
ler samfundsansvar). Værdier der løber op i henholdsvis 260 
mio. kr. og 30 mio. kr.

Alt i alt bidrager frivillige og medarbejdere i den almene bolig-
sektor årligt med en værdi af 1,2 mia. kr. til arbejde, der medfø-
rer dialog med beboere, sikrer tryghed og skaber velfungerende 
boligområder.

Fokus er på spillereglerne, 
men nye opgaver bliver vigtige
Bestyrelsesmedlemmerne lægger vægt på bestyrelsernes for-
melle opgaver med at overholde den demokratiske proces, ud-
føre de trufne beslutninger og styre budgetter og regnskaber. 
Ligeledes opfatter bestyrelserne varetagelse af sociale opga-
ver som en vigtig del af bestyrelsesarbejdet. 
Hovedopgaver, beboerdemokratiet fortsat skal mestre, mens 
nye opgaver presser sig på.

Styringsdialogen med kommunerne, der er indført fra 2010, ind-
fører en ny dimension for beboerdemokratiet, der i højere grad 
får brug for at indgå i den lokale og kommunale politiske proces. 
Afdelingsbestyrelserne er åbne for at forholde sig til lokalpoliti-
ske emner, naturligvis særligt hvis det vedrører boligafdelingen. 
I dag anser dog kun 9 % den lokale boligpolitik for at være deres 
vigtigste opgave.  

Men nye opgaver med at skabe lokalpolitiske netværk, formu-
lere input til den politiske proces og deltage i den lokalpolitiske 
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debat flytter fokus fra de formelle opgaver til en proaktiv ind-
sats og brug af nye kompetencer, som beboerdemokratiet skal 
tilegne sig.  

De unge kommer ikke af sig selv
Beboerdemokratiet er domineret af ældre beboere – bestyrel-
sesmedlemmer over 56 år udgør 2/3 af de aktive i beboerdemo-
kratiet, og mere end hver fjerde er over 66 år. 

Omvendt er beboere under 35 år næsten helt fraværende i ar-
bejdet, hvilket anskueliggør, at beboerdemokratiet har et sær-
ligt rekrutteringsproblem blandt yngre beboere. Modsat andet 
frivilligt arbejde er unge ikke tiltrukket af bestyrelsesarbejdet i 
almene boliger.

Årsagerne kan der som nævnt kun gisnes om, men en bevidst 
strategi for rekruttering af yngre beboere til bestyrelsesarbej-
det er en uundgåelig præmis, hvis boligorganisationerne vil 
have unge med i bestyrelsesarbejdet. Der ligger altså her en 
opgave med at identificere de ændringer for bestyrelsernes ar-
bejde og opgaver, der kan tiltrække yngre beboere. F.eks. betje-
ner mange unge sig af netværksbetonede relationer, og tilgan-
gen til demokratisk arbejde vil typisk indebære brug af digital 
kommunikation med inddragelse af hjemmesider med debat-
muligheder og sociale medier som Facebook. Som i andre dele 
af samfundet mangler beboerdemokratiet at udnytte potentia-
let i digital kommunikation, der har ændret grundvilkårene for 
store dele af den offentlige debat. 

Jeg HAR BeHOv FOR et pAR MInUtteR 

AF JeReS tID FOR At FORKlARe:

DU HAR cA. 5 MInUtteR. 

BARe gIv MIg et OveRBlIK 

Og SpRIng OveR DetAlJeRne

Jeg HAR KUn 5 MInUtteR, 

FOR Jeg HAR en AFtAle OM 30 MInUtteR 

Og BlIveR nøDt tIl At gå SnARt, 

HvIS Jeg SKAl  nå Det tIl tIDen.

Kender du det?
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Kan beboerdemokraterne 
i den almene boligsektor 
forny beboerdemokratiet?

Seniorforsker lars A. engberg, Statens 
Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Hvis svaret på overskriftens spørgsmål er JA, er næste spørgs-
mål naturligt dette: Hvordan bliver beboerdemokraterne i stand 
til at gøre dette, og styre uden om de ganske store udfordringer, 
der lurer i horisonten? Kan beboerdemokratiet som demokratisk 
institution i den almene boligsektor tilpasse sig de ændringer i 
samfundet, som truer med at udhule institutionen? 

Synspunktet i det følgende er, at det bliver ganske svært. Beboer-
demokratiet er viklet ind i en række dilemmaer og barrierer, som 
gør det svært for beboerdemokraterne at trække sig selv op ved 
håret og skabe den nødvendige fornyelse. Når man taler med be-
boerdemokrater og forretningsførere, beboerrådgivere og direktø-
rer, tegner der sig et ret klart billede af beboerdemokratiets aktu-
elle situation og udfordringer: Beboerdemokratiet fungerer stadig 
efter hensigten og nyder en ikke uvæsentlig opbakning blandt le-
jerne. Men beboernes engagement er dalende, og den klassiske 
foreningskultur, som modellen bygger, på er i krise. 

Spørgsmålet er: Kan de aktive beboerdemokrater forny og mo-
dernisere modellen? Eller ligger kimen til fornyelse uden for be-
boerdemokratiets praksis, som vi kender den i dag?

Hvordan står det til med beboerdemokratiet i dag?1 
Beboerdemokratiet i den almene boligsektor fungerer umiddel-
bart godt. Den almene boligsektor har en lang tradition for be-
boerdeltagelse og beboerrepræsentation. Der er relativt mange 
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aktive beboere. Hver tredje beboer har deltaget på et afdelings-
møde inden for det seneste år, et aktivitetsniveau der ikke er 
faldet fra 1997 til 2007. Ca. 5 procent af beboerne er eller har 
været aktive i afdelingsbestyrelsen, og lidt mere end 10 procent 
er aktive i en arbejdsgruppe under bestyrelsen. De fleste bebo-
ere i en afdeling har kendskab til afdelingsbestyrelsen (83 pro-
cent). I 1997 svarede lidt over halvdelen af de adspurgte ja til, at 
beboerdemokratiet har ”stor eller nogen betydning for tilfreds-
heden” med at bo alment. I 2007 var niveauet det samme.  

Beboerdemokratiet handler grundlæggende om drift, om at 
have en god bolig og en velfungerede boligafdeling. Beboerne 
interesserer sig for huslejen (som ikke må stige særlig meget), 
de grønne arealer og legepladsen, råderetten, beboerhuset osv. 
En afdelingsformand udtrykker kernen i hendes arbejde såle-
des: ”[vi aftaler:] hvem vil tage sig af legepladserne, hvem vil 
tage sig af fælleslokaler og udearealer? Hver en stump bliver 
delt ud. Vi bor sådan rundt i afdelingerne, og hver holder øje 
med sit område, og hvis der så er noget, tager vi det med til slut 
på møderne…Det er jo nærdemokrati: en afdelingsbestyrelse 
skal tage sig af alt det lokale og blander sig jo aldrig i, hvad der 
sker i en anden boligafdeling. De kan spørge, men de har deres 
eget lille gebet de skal tage sig af, der hvor de bor. Legeplad-
sen, og fru Hansens vandhane. Det er så ikke bestyrelsen, der 
ordner den, men viceværten”  

Afdelingsbestyrelsen ledes ofte af en formand, der har været ak-
tiv i mange år, og en lille bestyrelse, som støtter formandens 
linje. Det kræver en stor konkret viden at være med i bestyrel-
sesarbejdet. Det er nemmest at være med, hvis man har et godt 
netværk til de andre i bestyrelsen. Arbejdsformen ligger fast, 
den er udviklet og finpudset igennem mange år: rettidige indkal-

delser, klare dagsordener, en stram mødeform, referater, løben-
de støtte til foreningsaktiviteter, ad hoc grupper osv. 

Arbejdet i afdelingsbestyrelsen er konkret og nærværende med fo-
kus på problemer og projekter i hverdagen. Beboerdemokratiet er 
kendetegnet ved et tæt forhold mellem styreform og livsform (Jen-
sen 1997, 2006). De spørgsmål, der præger styreform og beslut-
ningsprocesser, handler om livsformen, dvs. forhold i og omkring 
boligen, som de opleves af beboerne, og om de mange regler, der 
regulerer de almene boliger. I praksis er den demokratiske proces 
derfor præget af en flydende grænse mellem det politiske og det 

personlige. De, der træffer beslutnin-
gerne, er også dem, der skal leve med 
dem i det daglige. Fra Fyn-undersøgel-
sen ved vi, at 54 procent af beboerne 
mener at beboerdemokratiet spiller en 
afgørende rolle for det sociale miljø i 
afdelingen. Kun 11 procent er uenige.

At være aktiv kræver et stort engage-
ment og accept af kulturen og de spil-
leregler, der gælder i beboerdemokra-
tiet. På den ene side lettes arbejdet, 
når de aktive har tætte sociale relatio-

ner og kommer godt ud af det med hinanden. På den anden side 
forstærkes konflikter og trækkes i langdrag, når de udspilles mel-
lem naboer. Den stående invitation til beboerne om at være aktive 
i beboerdemokratiet virker i praksis som en enten/eller invitation: 
hvis du er med, beder vi dig om at acceptere hele pakken. Du skal 
lære de forskellige roller og rollefordelingen i bestyrelsen at kende, 
sætte dig ind i og acceptere forretningsordenen, afsætte tid til at 
engagere dig løbende (hverdagsaftener, weekender osv.) og udvise 
et regelmæssigt engagement. En beboerdemokrat formulerer det 
således: ”Hvis vi involverer os så tænker vi meget stringent og fir-
kantet, så skal vi være med i det hele. Vi kan ikke melde ind, ”her 
har jeg en interesse, her er min præference”, måske oven i købet 

1Artiklen bygger på 42 kvalitative interviews med beboerdemokrater, forretningsførere og bo-
ligselskabsdirektører, samt et spørgeskema udsendt til beboerne i de almene boliger på Fyn 
(Arndal & Engberg 2007). Spørgeskemaet dækker de samme spørgsmål, som er belyst i Jen-
sen m.fl. (1999). De kvantitative informationer i artiklen stammer fra denne undersøgelse, 
med mindre andet er angivet. 672 personer har svaret, lig med en svarprocent på 49. 

Det er 
nemmest at 

være med, 
hvis man 

har et godt 
netværk.
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som en ressource til det her projekt er overstået, og så gå ud igen. 
Det har vi meget svært ved at acceptere. Man er med i det hele, el-
ler også er man ikke med. Der ligner vi virkelig en gammeldags sko-
le. Vi har et demokrati, der kun er rettet mod én type mennesker”.

Det tætte forhold mellem styreform og livsform betyder, at delta-
gelse i beboerdemokratiet styrkes af enighed og kulturelt fælles-
skab. Pointen kommer frem i dette citat, hvor en afdelingsfor-
mand fortæller om forretningsordenen for det lokale 
bestyrelsesarbejde: ”Når vi så har godkendt [forretningsordenen] 
tager vi den kun frem når vi ikke kan blive enige. Det lykkedes i 4 
år ikke at bruge den, alle havde en fælles forståelse af hvad reg-
lerne var. Og så nåede vi aldrig at blive uenige, fordi vi vidste hvor 
det bar hen”. Citatet viser, at samarbejdet i bestyrelsen hviler på 
en indforstået praksis, som gør det nemmere og sjovere at arbejde 
sammen, fordi der er færre konflikter. Og at det opleves som en 
succes i sig selv, at den fælles forståelse ikke udfordres i 4 år…

Beboerne er blevet spurgt, om de er enige i, at beboerdemokra-
tiet ikke fungerer godt nok i dag og 
derfor bør fornys. Svaret er, at 21 pro-
cent af de adspurgte er enige, mens 41 
procent er uenige. 38 procent svarer 
”ved ikke”. Hvordan skal disse svar-
procenter tolkes? Tallene dækker over 
et mudret billede: Relativt mange – 
hver femte beboer – mener, at bebo-
erdemokratiet ikke fungerer godt nok 
og derfor skal fornyes. Men de står 
over for dobbelt så mange, der er 
uenige i netop det synspunkt, og en 
endnu større gruppe – næsten 4 ud af 
10 – der ikke ved hvad de skal mene. 
Det er tydeligt, at de beboere, som for 
alvor ønsker at udvikle modellen, har 
en stor opgave foran sig. 

Hvad er det så for udfordringer 
beboerdemokratiet står overfor?

1. Repræsentationen i de beboerdemokratiske organer følger 
ikke med ændringerne i beboersammensætningen 

Afdelingsbestyrelsernes repræsentativitet falder, når ændringer i 
lejergruppens sammensætning ikke afspejles i afdelingsbestyrel-
serne, et forhold der er mest tydeligt i forhold til beboere med an-
den etnisk baggrund end dansk. I 2004 var knap hver fjerde lejer i 
den almene sektor indvandrer eller efterkommer (Socialministe-
riet 2006, s. 93). Denne relative andel afspejles ikke i sammensæt-
ningen af de beboerdemokratiske organer, der overvejende ledes 
af ”den gamle garde”. Typisk hersker der en arbejdsdeling, hvor de 
etablerede beboerdemokrater kører butikken, mens beboerne 
med anden etnisk baggrund end dansk står på sidelinjen uden at 
være rigtigt med i de beboerdemokratiske processer. Kernen i ud-
fordringen er, at aktørerne i beboerdemokratiet, endnu ikke har 
formuleret et svar på den multikulturelle udfordring. Hvorfor er 
det vanskeligt for beboerdemokratiet som det fungerer i dag at 
finde nye svar på denne udfordring? Ét svar kan være, at demokra-
tisk engagement, livsstil og sociale relationer flyder sammen. For 
at beboere med indvandrerbaggrund kan fylde beboerdemokrati-
rollen helt ud, kræver det assimilering til den danske praksis. Det-
te er en barriere for dem som ikke deler samme værdier og livs-
form, og som har andre forventninger til afdelingsbestyrelsens 
rolle.

2. Beboerdemokratiet har et rekrutteringsproblem 

Den typiske beboerdemokrat er en mand over 50 med mange års 
erfaring i foreningsarbejde. De unge, børnefamilierne, de enlige 
forsørgere og beboere med anden etnisk baggrund end dansk er 
underrepræsenterede. Den høje gennemsnitsalder blandt de ak-
tive beboere, og problemerne med at få nye med i arbejdet, ople-
ves som et presserende problem blandt de aktive. På den ene 
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side fungerer de fleste bestyrelser udmærket, fordi de beman-
des af ildsjæle, som tager et langt sejt træk i bestyrelsen. På den 
anden side er de aktive beboerdemokrater frustrerede over det 
lille antal nye frivillige, og de udtrykker en generel frustration: 
”Hvordan kan vi få nogle flere med? Hvad vil der ske når det store 
generationsskifte sætter ind?” 

3. Der er en interessekonflikt mellem de nuværende og de kom-
mende beboere i forhold til den løbende renovering og frem-
tidssikring

I Fyn-undersøgelsen fremgår det, at knap 65 procent af beboerne 
prioriterer en billig bolig over boligens kvalitet, såfremt en moder-
nisering vil føre til huslejestigninger. I praksis betyder dette, at 
selv små forbedringer blokeres i beslutningsprocessen. Udfordrin-
gen kan ikke gøres op i absolutte tal. Beboernes betalingsevne og 
betalingsvilje varierer, og afdelingernes relative konkurrenceposi-
tion sætter et loft over, hvor meget huslejerne kan tåle at stige, 
uden at det fører til tomme lejligheder. Beboerne har en legitim 
ret til at gå imod huslejestigninger og øve indflydelse på, hvad de 
ser som et rimeligt moderniseringsniveau. Som beboerdemokrat 
kan det være nemmere at blive genvalgt, hvis man ikke har gen-
nemført projekter, der får huslejen til at stige. Men dilemmaet ek-
sisterer: hvordan sikre at den nødvendige fremtidssikring finder 
sted, men uden at den presser huslejerne for meget? En forvalt-
ningschef udtrykker det således: ”I nogle afdelinger sidder afde-
lingsbestyrelsen på hænderne uden at presse de nødvendige for-
bedringer igennem over for beboerne. Det kan hurtigt udvikle sig 
til noget rigtig skidt, det er en tikkende bombe”.
 
4. Det lokale beboerdemokrati oplever et dilemma mellem drift 
og udvikling, som lægger bånd på den lokale lyst til forandring 
og udvikling

Et tydeligt dilemma udspiller sig mellem hensynet til drift og 
hensynet til udvikling på afdelingsniveau. På den ene side bygger 

den beboerdemokratiske kultur på et indgående kendskab til de 
mange regler, der regulerer de interne forhold i boligafdelingen. 
”Afdelingen er vores eget lille gebet”. Uddannelsen til beboerde-
mokrat handler alt overvejende om at blive en god forvalter af 
sin boligafdeling. På den anden side, kommer de udfordringer, 
der presser modellen udefra (ghettoisering, segregering, klima-
tilpasning osv.). Beboerdemokratiet er ikke tænkt eller udviklet 
som en institution, der skal arbejde med problemer, der ligger 
uden for det fokus, der er på boligafdelingen. Beboerne interes-
serer sig mere for afdelingsbudget og huslejeniveau, end for 
hvad kommune og boligorganisation forestiller sig, at en hel-
hedsplan eksempelvis kan bidrage med i deres nærmiljø. I praksis 
kan selvbestemmelse og vetoret udmønte sig i stor modstand 
mod planer og tiltag, der ikke kommer fra afdelingen selv. Og re-
sultatet er, at de udviklingsorienterede beboerdemokrater står 
med en stor ledelsesudfordring, når de vil skabe mere plads til 
udviklingsprojekter i den ordinære drift.
 
5. Dilemmaet mellem drift og udvikling udspiller sig også i for-
holdet mellem boligorganisation og beboerdemokrati. Følgen 
er, at status quo prioriteres over udvikling

For at sætte tingene lidt på spidsen: Ledelserne i de almene bo-
ligorganisationer får ikke nok strategisk og politisk modspil af 
beboerdemokrati og organisationsbestyrelser. Og boligorganisa-
tionerne gør kun lidt for at stimulere den lokale målsætnings- og 
strategidebat. Mange organisationsbestyrelser er pressede på 
grund af rekrutterings- og kompetenceproblemer, eller fordi re-
præsentanterne tænker mere på egne lokale forhold end på stra-
tegisk udvikling i organisationen. Samtidig bruger de valgte 
mange kræfter på at hjælpe afdelinger med svage eller fravæ-
rende afdelingsbestyrelser, og på at diskutere mindre ændringer 
i status quo med boligorganisationen. Set fra de administrative 
ledelsers synspunkt er der kun et lille råderum for strategisk ud-
vikling i en meget regelstyret almen boligform. Og det er vanske-
ligt at arbejde for nødvendige ændringer, som den politiske le-
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delse ikke umiddelbart er med på. Bestyrelse og ledelse har 
derfor et fælles incitament til hovedsageligt at fokusere på ker-
neopgaven: drift af de almene boliger. Det er mindre oplagt at 
diskutere udvikling i et forsøg på for alvor at ændre praksis. 

En beboerdemokrat i en organisationsbestyrelse oplever dilem-
maet således: ”Der er nogen som siger; min opgave er at deltage 
i et møde én gang om måneden, og så skal jeg ikke spekulere 
mere på det, det er en meget almindelig holdning. Men så over-
lader man jo hele det politiske spillerum til organisationen, hvis 
der skal træffes beslutninger, så gør administrationen det”. En 
bestyrelsesformand i en afdeling ser problemet således: ”[bolig-
organisationen] bander tit og ofte afdelingsbestyrelser langt 
væk, fordi de synes virkelig at vi giver dem meget arbejde og det 
får vi tit stukket i næsen, for vi er meget fremme i skoene. Og 
som jeg hele tiden har pointeret over for dem, vi er stadigvæk fri-
villige, vi skal ikke gøre deres arbejde”. 

6. Ca. 10 procent af de almene boliger er udsat for en ghettoi-
seringsproces. Det er et paradoks, at det er i de ghettoiserede 
områder at der størst behov for at udvikle beboerdemokratiets 
proaktive kompetencer, når det samtidig er de områder, der er 
mindst klædt på til at løfte opgaven

Beboerdemokratiet er mest presset og skal stå sin største prøve i 
de ghettoiserede områder af den almene boligsektor. Det drejer sig 
om små 10 procent eller 50.000 af de almene boliger (Socialmini-
steriet 2006 s. 259). Hvordan udvikler beboerdemokratiet sig i 
praksis i disse områder? Holdes det kunstigt i live af boligorganisa-
tionerne? Betyder det øgede fokus på sociale indsatser, at der op-
står nye måder at forvalte den beboerdemokratiske opgave på? Et 
svar på nogle af disse spørgsmål kan søges ved at se på den rolle, 
beboerdemokratiet spiller i forbindelse med helhedsplanerne fi-
nansieret under Landsbyggefonden i de udsatte boligområder. Er-
faringerne fra disse planer er et illustrativt eksempel på, hvordan 
de beskrevne dilemmaer kan udfordre beboerdemokratiet i praksis.

De boligsociale helhedsplaner
En helhedsplan er en plan for en områdeindsats i et alment bo-
ligområde. Formålet med planen er at modvirke ”ghettoisering”, 
og planen er ramme for en indsats, der typisk er rettet imod at 
forbedre levevilkårene for bestemte grupper i en eller flere bolig-
afdelinger. En helhedsplan betales af penge fra Landsbyggefon-
den (75 %) og kommunen eller andre parter (25 %). Helhedspla-
nen er som ordet siger helhedsorienteret, og den handler f.eks. 
om børn og unge, boligsociale aktiviteter, integration, beskæfti-
gelse eller kultur og fritid. En god helhedsorienteret udviklings-
proces under en helhedsplan kræver et aktivt beboerdemokrati, 

der støtter den lokale målsæt-
ningsdebat: Hvilke problemer og 
muligheder er der i afdelingen? 
Hvordan skal afdelingen udvikle sig 
de næste 10, 15 eller 20 år?

Bakker beboerne generelt op om bo-
ligsociale indsatser i deres boligom-
råde? Ja, der er en vis opbakning. I 
undersøgelsen fra Fyn mener knap 
halvdelen af beboerne, at deres bo-
ligafdeling og boligorganisation bør 
engagere sig i lokale boligsociale ak-
tiviteter. Men det er en udbredt hold-
ning i den almene sektor, at boliger-

ne skal være almene, ikke sociale. ”Almen” bolig betyder boliger til 
et bredt udsnit af befolkningen. Reserveres de i stedet til de mest 
trængende, vil de sociale problemer i sektoren for alvor bide sig 
fast. Synspunktet er, at sektoren ikke bør løfte sociale opgaver, 
som staten normalt tager sig af, eller med huslejekroner løfte of-
fentlige opgaver, som bør betales over skatten. 
 
Er beboerdemokraterne klædt på til at forholde sig til aktiviteter 
under en helhedsplan, der omhandler alt fra integrationsprojek-
ter til fremskudte beskæftigelsesindsatser og kriminalitetsfore-
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byggelse? Har de lyst? I nogle afdelinger er det en aktiv besty-
relse, der i samarbejde med en boligsocial konsulent har taget 
initiativ til helhedsplanen. Beboerne er måske orienteret om, at 
der er søgt midler. Andre gange har boligorganisationen taget 
initiativ til at søge midler, og afdelingsbestyrelsen er orienteret. 
Beboerne involveres ofte først, når helhedsplanen er på plads. 
Dette kan være en fordel, fordi de så har midler og nogle konkre-
te projekter at forholde sig til. Det kan være en ulempe, når de 
ikke har været med til at formulere indholdet i planen og føler, at 

de påduttes en indsats, de ikke har 
bedt om. Udfordringen er i begge til-
fælde at lave en god kobling mellem 
beboernes ønsker og fokus i indsat-
sen. En del af indsatserne under hel-
hedsplanerne har beboere med anden 
etnisk baggrund end dansk som mål-
gruppe. Hvordan vil afdelingsbesty-
relser, hvor der er få beboere med ind-
vandrerbaggrund, arbejde med disse 
indsatser?

Boligorganisationen tager med hel-
hedsplanerne initiativ til boligsociale 
indsatser i boligafdelingerne, men 
uden nødvendigvis at have en konkret 
strategi, tilstrækkelige organisatori-
ske ressourcer eller en egentlig politik 

for det boligsociale område. Hvad vil organisationsbestyrelse og 
boligadministration med det boligsociale arbejde? Helhedsplaner-
ne lægger op til, at man ser problemerne i de enkelte boligafdelin-
ger i en bredere sammenhæng, som bl.a. indebærer samarbejde 
mellem forskellige boligafdelinger og mellem boligorganisationer. 
Tager bestyrelser og administration denne udfordring op? Udfor-
drer de status quo ved at skabe nye sammenhænge på tværs af de 
vante grænser? 

Hvordan styrker kommunen sit bidrag til det udsatte boligområ-
des udvikling? Er helhedsplanen udtryk for en løsrevet indsats, el-
ler har boligorganisation og kommune tænkt den sammen med 
andre kommunale indsatser rettet mod området? På sigt lægger 
helhedsplanerne, der bygger på konkrete indsatser, op til et lang-
sigtet udviklingsperspektiv for de udsatte almene bebyggelsers 
udvikling og rolle i byudviklingen. Dette kræver, at afdelingsbe-
styrelser og organisationsbestyrelse sammen løfter blikket, og i 
dialog med kommunen arbejder sammen om problemstillinger, der 
rækker ud over livet i de enkelte boligafdelinger.   

Den individuelle råderet har givet beboerne større indflydelse på 
indretningen af deres lejlighed, har og fungeret som en vitamin-
indsprøjtning på beboernes engagement i deres lejebolig. På 
samme måde kan helhedsplaner, lokale områdeindsatser og sty-
ringsdialog styrke beboernes indflydelse på deres nærmiljø og på 
byens udvikling, og blive en løftestang for en positiv udvikling i 
beboerdemokratiet. Spørgsmålet er, hvordan denne proces for 
alvor skubbes i gang? 

Styringsdialogen og beboerdemokratiet
Helhedsplanerne er blevet en katalysator for en grundigere dialog 
mellem kommune og boligorganisation (Engberg 2008), en udvikling 
der styrkes med den nye ”styringsdialog” (Indenrigs- og Socialmini-
steriet 2009), (Socialministeriet 2010). Når kommuner og boligorga-
nisationer opruster deres strategiske og praktiske samarbejde, ska-
ber de samtidig en platform for beboernes engagement i udviklingen 
af deres lokalområde. Jeg mener at specielt organisationsbestyrel-
sesmedlemmerne kan bruge styringsdialogen til at få et nyt fokus 
på fremtidssikringen af deres afdelinger som en integreret del af by-
ens udvikling. De kan spille en ny og vigtig rolle i forhold til at indgå 
partnerskabsaftaler på områder som klima og energi, boligsociale 
indsatser og helhedsorienteret områdeløft. 

Der er brug for nye partnerskaber og nye finansieringsmodeller, 
der kan skabe økonomisk råderum for et mere sammenhængen-
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de og grundlæggende løft i de almene boligområder. Beboerne 
bør acceptere en rimelig, men nødvendig stigning i huslejerne, og 
de skal til at tænke 20 og 30 år frem i tiden. Til gengæld er per-
spektivet boliger der er arkitektonisk spændende, grundigt ener-
girenoverede og socialt mere velfungerende. 

Styrken i den almene demokratimodel, den tætte sammenhæng 
mellem styreform og livsform, er samtidig modellens største 
svaghed. Udefra kan modellen opleves som en lukket klub. Hvis 
beboerdemokratiet skal imødegå de mange udfordringer, skal 
det åbnes mere op for nye impulser. Det kan handle om at skabe 
plads for beboere med forskellige livsformer, andre syn på demo-
kratisk indflydelse og nye krav til den almene boligform. Eller det 
kan handle om, at de beboervalgte definerer en ny rolle, hvor de 
kigger ud over egen bolig og afdeling og engagerer sig aktivt i 
omstillingen til bæredygtige bysamfund.

Min påstand er, at beboerdemokratiet kan fornys og rekruttere 
nye deltagere, hvis tilstrækkeligt mange beboerdemokrater bru-
ger styringsreformen til at tænke strategisk og involvere sig i 
helhedsorienterede indsatser, der går på tværs af deres afdeling. 
Mange beboervalgte vil fortsætte med at engagere sig i drift og 
vedligehold, og de mange udfordringer der er dér. Men stadig fle-
re vil knytte nye bånd til andre boligafdelinger, til boligorganisa-
tioner og kommunale forvaltninger og til alle mulige andre aktø-
rer i lokalområdet. Den nye generation af beboerdemokrater vil 
engagere sig i tværgående netværksprocesser og udvikle deres 
lokalområde, sammen med nye samarbejdspartnere i og uden for 
den almene boligsektor. 

Kilder
• Arndal, T & Engberg, L.A. (2007). Data fra spørgeskema til be-
boere i almene boliger på Fyn. Internt arbejdspapir.
• Engberg, L.A. (2008). Den horisontale søjle. Et strategisk udvik-
lingsperspektiv for koordinering af områdeindsatser i Københavns 
Kommune. Hørsholm: Statens Byggeforskningsinstitut 2008: 16.
• Engberg, L.A. (2004). Denmark, in Gruis V. & N. Nieboer N. (ed.) 
Asset Management in the Social Rented Sector; Policy and Prac-
tice in Europe and Australia. Dordrecht: Klüwer Academic Pub-
lishers. 2004.
• Engberg, L. A. & K. Haugbølle (2004). New challenges for as-
set managers in the Danish social housing sector, in Open House 
International, vol. 29, no. 3, 2004 (p. 5-11).
• Indenrigs- og Socialministeriet (2009) Lov om ændring af lov 
om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger, lov om fri-
plejeboliger og lov om ejerlejligheder, København: Indenrigs- og 
Socialministeriet.
• Jensen, L. (1997). Demokratiforestillinger i den almennyttige bo-
ligsektor. København: Det Samfundsvidenskabelige Reprocenter.
• Jensen, L., O. Kirkegaard & D. O. Pedersen (1999). Beboerde-
mokrati og forvaltning i den almene boligsektor. SBi-rapport 322. 
Hørsholm: Statens Byggeforskningsinstitut.
• Jensen, L. (2006) ”Lokalt beboerdemokrati i den almene bolig-
sektor – baggrund, funktion og udfordringer”, i H. Skifter Ander-
sen (red.), & T. Fridberg (red.), ”Den almene boligsektors rolle i 
samfundet: Hvad ved vi fra hidtidig forskning og undersøgelser”, 
SBi 2006: 11, Hørsholm: Statens Byggeforskningsinstitut.
• Skifter Andersen, H. & T. Fridberg (red.). Den almene boligsek-
tors rolle i samfundet: Hvad ved vi fra hidtidig forskning og under-
søgelser, SBi 2006: 11. Hørsholm: Statens Byggeforskningsinstitut.
• Socialministeriet (2006): Den almene boligsektors fremtid. 
København: Socialministeriet.
• Socialministeriet (2010): Vejledning om styring af den almene 
boligsektor. København: Socialministeriet
• Velfærdsministeriet (2008). Den almene boligsektors styring. 
København: Velfærdsministeriet.

 



164 165

Hvem ka’? vi ka’! 
– Styringsreformen som frigørelsesprojekt 
for kommuner og boligselskaber

professor lotte Jensen. Institut for ledelse, 
politik og Filosofi. cBS

Styringsreformen i den almene sektor kommer i kølvandet på to 
andre reformpakker fra regeringens side: Strukturreformen af 
amter og kommuner, som blev gennemført i et snuptag og pri-
vatiseringsplanen for den almene sektor, som gik i vasken. Beg-
ge dele er vigtige for at forstå rammerne for de udfordringer, 
beboerdemokratiet står overfor, når reformen indfases fra 2010. 

Strukturreformens mantra var, ligesom ved kommunalreformen 
i 70’erne, effektivisering og stordrift. Som dengang har det bæ-
rende argument været, at større enheder giver større effektivi-
tet og  samtidig styrker det lokale demokrati, fordi der i større 
enheder bliver mere end farven på lokumsrullen at beslutte om. 
Større kompetence giver større indflydelse. Det opvejer den 
svækkede politiske nærhed mellem borger og politiker, er filo-
sofien. Et centralt argument har været, at der ved sammenlæg-
ninger samtidig kan høstes effektiviseringsgevinster på drif-
ten, som kan anvendes bedre andre steder. Flere varme, færre 
kolde hænder. Alt i alt: big is beautiful, og hovedperspektivet er 
effektivisering.

Salgspolitikken gik derimod i vasken. Regeringen spillede 
straks efter sin tiltrædelse i 2001 ud med en plan om at sælge 
ud af de almene boliger og dermed mindske den almene sektors 
andel af boligmarkedet. Den almene sektor blev opfattet som 
et problem, der kunne løses via markedet. Det ville samtidig af 
sig selv løse de sociale problemer i boligområderne, når lejere 
blev til ejere.  
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Alle, der har fulgt med i almen boligpolitik siden da, kender ud-
faldet. En stor privatiseringsøvelse blev det ikke. Og mens den 
almene sektor og regeringen fortsat strides om finansieringen 
af det fremtidige byggeri, er den ideologiske gas gået af ballo-
nen, når det gælder styringen af det eksisterende. Her har en 
bemærkelsesværdig konsensus indfundet sig. Politisk er det 
taget til efterretning, at de boligsociale problemer ikke hverken 
løser sig selv eller kan løses fra regeringskontorerne ved yder-
ligere detaljeret regulering af hele sektoren, hver gang et lokalt 
problem når nyhedsstrømmens fødekæde og vandrer fra den 
ene forside til den næste. Erkendelsen er ikke ny for hverken 
kommuner eller boligselskaber, som i årtier har våndet sig over 
statslig overstyring, som ved højtidelige lejligheder er blevet 
sammenlignet med både DDR og Nordkorea. 

Den statslige erkendelse af detailstyringens begrænsninger i 
kombination med et stigende behov for lokale boligsociale løs-

ninger har åbnet et vindue for, at 
kommuner og boligselskaber har fun-
det hinanden i fælles bestræbelser 
på at få lov til selv at bestemme lo-
kalt. Resultatet er en styringsre-
form, hvor parterne i høj grad har ta-
get têten. NU skal det være: Vi vil 
selv, og vi kan selv! Dét får man så lov 
at vise i og med styringsreformen. 

Set fra det lokale perspektiv er en 
vigtig fælles målsætning for kommu-
ner og selskaber at ryste den stats-
lige centralstyring af sig og blive her-
re i egne huse ude omkring. Men 
reformen er ikke en blanco check. 
Det er skrevet ind i aftalen, at parti-

erne bag er enige om løbende at følge op på den og vurdere be-
hovet for nye initiativer. Og der er for første gang nedfældet en 

egentlig formålsparagraf for den almene sektor. Af denne frem-
går, at sektorens formål er at løse boligsociale opgaver.

Samlet set er reformen derfor et væsentligt fremskridt for den 
lokale selvbestemmelse, både kommuner og boligselskaber har 
arbejdet for siden 90’erne. Men den kræver samtidig, at man lo-
kalt, i samarbejde mellem kommuner, selskaber og afdelinger 
leverer varen på det boligsociale område, så de statslige politi-
kere ikke kommer på andre tanker igen. For det kan koste dyrt 
for den politiker, der ikke ‘tager affære’, når mediemøllen kører 
hen over velfærdssektoren. Og det kan være billigt at ’vise 
handlekraft’ ved at udstede en ny lov, når problemer i et område 
blæses op. Kommuner og boligselskaber kan ikke forhindre 
landspolitikerne i dette. Men de kan lokalt arbejde for, at beho-
vet for det mindskes. Det har alle interesse i. Staten får ro, re-
gelmæssighed og renlighed og kommuner og boligselskaber 
øger deres autonomi til selv at bestemme.

En vigtig politisk præmis for styringsreformens samspil med 
beboerdermokratiet er derfor en klokkeklar bevidsthed hos 
kommuner og selskaber om, at der skal leveres vellykket, ef-
fektiv styring af de lokale boligområder. Styring, der viser, at 
man kan selv lokalt. Styring, der ikke koster flere ressourcer 
end det nuværende tilsyn. Styring, der skal foregå i nye, store 
kommuner, der, som en naturlig konsekvens af sammenlægnin-
gerne, har fået flere almene boliger og dermed flere afdelinger 
og selskaber indenfor kommunegrænsen. Og styring, der reelt 
går på tværs af en række fag- og politikområder.

Det betyder uundgåeligt to ting. For det første temmelig kom-
plekse styringsprocesser med mange parter og mange interes-
ser i spil. Det fordrer et betydeligt overblik, både på kommune-
siden og i beboerdemokratiet at navigere på de nye arenaer. Og 
for det andet – som følge heraf – et øget pres hen imod effekti-
visering af beslutningsprocesserne og standardisering af deres 
grundlag. 

Det lokale 
beboer-

demokrati 
skal zoome 

ud for at 
fastholde 
og udvikle 

indflydelsen.
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Det stiller krav til det lokale beboerdemokrati. Hvordan får man 
indflydelse i det nye system? Hvem gør hvad, hvornår? Hvor er 
de interessante punkter i processen? Hvor tidligt skal man stå 
op for ikke blot at se bagenden af toget? Kan man bygge videre 
på den historiske kultur og klare sig med de kompetencer, man 
har opbygget i beboerdemokratiet gennem snart en menneske-
alder, eller spiller klaveret anderledes fremover? 

Beboerdemokratiet – en mosgroet kronjuvel?
’Beboerdemokratiet er fundamentet i det almene boligbyggeri i 
Danmark. Det er en styreform, hvor beboerne kan få afgørende 
indflydelse. Det gælder alle forhold vedrørende boligorganisa-
tionen og de enkelte afdelinger’, hedder det på Boligselskaber-
nes Landsforenings hjemmeside.  Beboerdemokratiet er den al-
mene sektors kronjuvel. Systemet er unikt på verdensplan. Lejere 
i andre lande er sikret mindre indflydelse på deres nærmiljø og 
egne lejligheder end danske almene lejere. Det er der skrevet 
mange festskrifter om. Beboerdemokratiet har dybe historiske 
rødder og er blevet stadig mere udbygget, så beboernes indflydel-
sesmuligheder er blevet stadig mere formaliserede reform for re-
form. Det har samtidig udviklet de beboerdemokratiske kompe-
tencer hos de mange aktive. Men de historiske rødder betyder 
også, at beboerdemokratiet et traditionsbundet. Det centrale re-
ferencepunkt er afdelingen – ’vores gård’ – både økonomisk og po-
litisk. Kulturen er stadigvæk mange steder bygget op om besty-
relses- og formandspositionerne, udfyldt af beboere med mange 
års erfaring og skoling i regelværkets krinkelkroge. Grundet den 
stærke regulering af sektoren har dét at  følge med i nye love og 
regler og vide ’hvad man må og ikke må’, været en central politisk 
kapital og magtbase. Rækker denne synsvinkel og styringskultur 
til at sikre beboerne indflydelse i den fremtidige styring? Næppe.

Såvel i de store rapporter om den almene sektors styring og 
fremtid, der ligger til grund for styringsreformen, som i selve 
den politiske aftale og i vejledningen for dokumentationspak-
kerne, er hånden lagt op på den beboerdemokratiske bibel: Be-

boerdemokratiet skal bevares og styrkes, og beboerne skal 
fortsat involveres i driften, hedder det. 

Men reformens formål er ikke primært at fremme det lokale be-
boerdemokrati. Dagsordenen er at styrke styringseffektivite-
ten og fremsynetheden i samspillet mellem kommuner og bo-
ligselskaber. Med boligaftalens ord: ‘at sikre de almene 
boligorganisationer og kommunalbestyrelser optimale mulig-
heder for i samarbejde at udforme effektive lokalt tilpassede 
løsninger på de boligsociale opgaver’. 

Spørgsmålet er i dette lys, om det lokale beboerdemokrati er 
klædt på til at matche en ny styreform, hvor faste regler, ram-
mer og roller skiftes ud med nyskabelser som dialogmøder, om-
rådeperspektiver, dokumentationspakker og aftaler. Og hvor 
boligafdelingerne i langt højere grad vil blive set og behandlet 
som dele af planer, strategier og aftaler mellem selskaber og 
kommuner, og i lyset af udvikling og prioritering på en række 
andre politikområder.  
 
Dialogstyring og aftaler 
– stå tidligere op og zoom ud
Betegnelsen ‘dialogstyring’ signalerer, at parterne er ligevær-
dige, og at de gennem samtale finder hinanden i fornuftige, lo-
kale aftaler til alles bedste. Boligselskaberne og deres afdelin-
ger er nu ikke blot objekter for tilsyn – selvom tilsynspligten for 
kommunerne bibeholdes. De gives også en stemme og kan give 
udtryk for deres problemer og visioner. Og de gives en mulighed 
for at dokumentere deres indsats ude i boligområderne. Ja, de 
bliver faktisk tvunget til det. Styringsdialogen baseres nemlig 
på obligatoriske styringsrapporter fra boligselskaberne med 
indbyggede dokumentationspakker, som beskriver afdelinger-
nes tilstand og planer for dem.

For det andet rettes blikket nu mod fremtiden: Hvad skal der 
gøres for at skabe gode boligområder? Og hvem skal medvirke 
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for at gøre visionerne til realiteter? Socialministeriets vejled-
ning til dokumentationspakkerne slår fast, at der i aftalerne i 
langt højere grad skal lægges vægt på boligselskabernes stra-
tegiske forhold og fremadrettede planlægning. Dialogmøderne 
skal munde ud i aftaler, som ikke bare forpligter boligselska-
berne, men også kommunerne. Aftaler, som kommer til at ligge 
på kommunens hjemmeside, så borgerne – og dermed også be-
boerne –  kan læse med.

Alt i alt kommer dialogmøderne til at lægge væsentlige, forplig-
tende rammer for samarbejdet mellem kommune og selskaber 
om udviklingen i de konkrete boligområder. Sagt med andre ord, 
bliver afdelingernes fremtid diskuteret andre steder end ved be-
styrelsesmøder og afdelingsmøder, selvom der selvsagt vil være 
mange helt konkrete forhold ude i afdelingerne, som fortsat vil 
kunne besluttes lokalt. Men rammerne lægges forud. Og de læg-
ges af andre end afdelingen. Hvordan får afdelingerne selv ind-
flydelse på, hvad der diskuteres og aftales om deres område? 
 
tidligt op og se på forudsætningerne
Afdelingens opmærksomhed skal rettes mod tre ting: 
• Hvad der bliver sat i tale og derfor synligt i styringsdialogen: 
 Hvad kommer dialogerne til at handle om? Er det relevant for  
 afdelingen? Er der forhold, som ikke kommer med i diskussionen?
• Hvad der bliver problematiseret: Hvordan karakteriseres afde-
 lingen eventuelle problemer? Og hvordan sættes de i sam- 
 menhæng med andre problemer?
• Hvilken løsningspalet parterne bevæger sig på: Hvordan er ho-
 risonten for de løsninger, dialogmødets parter foreslår? Hvilke  
 parter skal med ombord? Hvem har aktier i løsningen? 

Styringsdialogen baserer sig på styringsrapporter fra selska-
berne, som består af selvevaluering af selskabernes fremdrift i 
forhold til de tidligere indgåede aftaler; af overbliksgivende 
standardoplysninger og nøgletal for både selskaber og afdelin-
ger. I hver kommune er der efter strukturreformen i gennemsnit 

ca. 7 boligselskaber med gennemsnitligt hver 10 afdelinger.  I 
praksis er variationerne store på landsplan, men i 70 ud af 98 
kommuner, er der mellem 6 og 14 selskaber repræsenteret iføl-
ge Landsbyggefondens database. Styringsreformen har efter 
alles ønske haft til hensigt at gøre dialoger og aftaler om bolig-
områderne til helhedsorienterede og fremadrettede strategier, 
frem for blot bagudskuende fluebenstjek på fortiden. 

For at dette skal lade sig gøre, behøver parterne et større vi-
densgrundlag om de enkelte afdelinger og områder for at kunne 
bygge beslutninger på relevant viden og øge træfsikkerheden i 
de aftalte tiltag. 

Det er nemt at forestille sig, hvordan bunker af beskrivelser fra 
afdelingerne ville kunne gøre møderne til et uoverskueligt doku-
drama. Derfor har ministeriet, kommunerne og boligselskaberne 
på forhånd standardiseret kommunikationsgrundlaget gennem 

de nye dokumentationspakker. Ud-
over regnskabs-, revisions- og for-
valtningsmæssige forhold, beskriver 
dokumentationspakkerne også de en-
kelte afdelingers forhold, så man til 
dialogmøderne let kan danne sig et 
overblik over hvilke afdelinger, der 
kræver særlig opmærksomhed. Har 
afdelingen problemer, skal de anføres 
i prioriteret rækkefølge og løsninger 
anvises. Beboerdemokratiets funkti-
onsmåde i afdelingen evalueres, lige-
som det sociale liv og boligernes 
standard. Beskrivelserne af afdelin-
gerne kan uddybes yderligere, hvis 
det er påkrævet, og her understreges 

det, at beskrivelserne skal være fyldestgørende nok til, at parter 
uden kendskab til afdelingerne skal kunne sætte sig ind i sager-
ne. 

De fleste 
politisk 
interes-

sante 
proble-

matikker vil 
gå på tværs 
af hækken.
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Set fra en afdelings perspektiv, bliver man således synlig i sty-
ringsdialogen gennem skemaer og bilag, hvor selskabet taler 
på afdelingens vegne. Hvis afdelingen selv har synspunkter på 
og vil præge den beskrivelse af afdelingen, de problemer der 
opregnes og den løsningshorisont der anvendes, skal man stå 
tidligere på toget end man er vant til. I stedet for at vente til 

parterne har truffet en aftale om af-
delingens fremtid, skal man til aktivt 
at interessere sig for styringsdialo-
gens forudsætninger og dokumenta-
tionspakkens udformning. Og der-
næst skal man aktivt følge med i de 
aftaler, som selskabet træffer med 
kommunen om afdelingen, eller det 
område afdelingen ligger i. 

Efterfølgende er det også værd at in-
teressere sig for, hvordan selskaber-
nes målopfyldelse beskrives og væg-
tes og hvordan afdelingens forhold 

placerer sig heri. For det bliver nemlig en vigtig del af grundla-
get for den næste styringsdialog. Samtidig har man også som 
borger og beboer muligheden for at følge med i de aftaler, kom-
mune og selskaber indgår om afdeling og område, fordi kommu-
nen, ifølge reformen, har pligt til på hjemmesiden at redegøre 
for styringsdialogen, for boligorganisationernes præstationer 
og for de indgåede aftaler. Det er den første forudsætning for 
at holde parterne fast på deres hensigter, når man når til næste 
styringsdialog. 

Afdelingen som den lille politik i den store
Hvad kommer styringsdialogerne til at handle om? Boligaftalen 
oplister punkterne: selskabernes økonomi og drift; beboerde-
mokrati og ledelse; udlejning;  boligområdernes situation og 
udvikling samt nybyggeri og renovering. Hvordan disse punkter 
bliver tolket i de konkrete styringsdialoger, kan man af gode 

grunde ikke vide på forhånd. Men i de indledende publikationer 
fra BL er fælles interesseområder foreslået, så som: beboer-
sammensætning, kommunal anvisning og fleksibel udlejning, 
integrationspolitik, udsættelsespolitik, boligsocialt arbejde og 
helhedsplaner, institutionskontrakter, kommune- og lokalpla-
ner, byggepolitik, miljøkrav, vand- og varmetakster.  Det er i sig 
selv en ganske bred palet, som i varierende grad vil have rele-
vans for de forskellige afdelinger. 

Samtidig kan man sagtens se kommunale politikområder for 
sig, som i sig selv vil have stor indflydelse på et alment bolig-
områdes udvikling. Emner som for eksempel skolepolitik, bør-
ne- og ungepolitik, infrastruktur, kulturpolitik vil alle påvirke 
de vilkår, som de almene selskaber og deres lokale afdelinger 
opererer under, når de skal opfylde de målsætninger, der opli-
stes i styringsdialogens aftaler. Der er derfor god grund til lo-
kalt at interessere sig for, om og hvordan kommunen indgår 
forpligtende aftaler her. Når forholdet mellem kommuner og 
selskaber ændrer sig fra bagudrettet tjek til fremadrettet poli-
tikudvikling, bliver konsekvensen, at det lokale beboerdemo-
krati skal zoome ud for at fastholde og udvikle indflydelsen på 
det lokale område.

At det ikke er en fremmed tanke for beboerdemokraterne, af-
spejler Boligkontorets spørgeskemaundersøgelse. 48% af svar-
personerne mener således, at man skal forholde sig til lokalpo-
litiske emner. Kun små 10% mener nej. 42% svarer, at det kun er 
hvis den lokale politik angår boligafdelingen. Og det kan man 
roligt indstille sig på, at en lang række emner allerede gør, og 
med reformen i stigende grad vil gøre. Udviklingen i en afde-
lings vilkår vil i høj grad påvirkes af den kommunale politik, og 
mere specifikt vil den fremover blive påvirket af de aftaler, sel-
skaberne indgår med kommunen på afdelingernes vegne. Skal 
man opnå indflydelse på de nære vilkår, skal man altså zoome 
ud og interessere sig for forudsætninger og rammer for det, 
man lokalt ønsker indflydelse på. Ellers står man på bagperro-

Reformen 
giver helt 

nye mulig-
heder for 

at gøre sig 
synlig.
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nen, når alle rammebeslutningerne er taget og kan tage stilling 
til fastelavnstønder og grusbelægning.

Alt i alt betyder styringsdialogen som styringform, at den lille 
politik i den enkelte afdeling i højere grad bliver en del af den 
store politik i såvel selskabets som kommunens fremadrettede 
planlægning. Det betyder, at afdelingsdemokratiet må udvide 
horisonten for at sikre sig indflydelse på de rammer, der lægges 
ned over afdelingens politiske liv. Sætte sig ind i, hvordan afde-
lingens forhold dokumenteres, og  hvilke aftaler der indgås på 
relevante områder. Det stiller større indholdsmæssige krav til 
det aktive beboerdemokrati. Ikke mindst fordi man for at sikre 
sig indflydelse må samarbejde med andre parter, både organi-
sationsbestyrelse og andre afdelinger i nærheden.

Over hækken, ud i verden – fra afdeling til område
Så snart blikket hæves fra den enkelte afdelings konkrete pro-
blemer og beslutninger til de rammer, der sættes af styrings-
dialogen og den lokale politik i bredere forstand, udvides også 
paletten af andre parter, som afdelingen må forholde sig til, 
hvis man vil have indflydelse.

Går man til Boligkontorets spørgeskemaundersøgelse, rappor-
terer et stort flertal af afdelingsbestyrelsesmedlemmerne om 
meget gode eller gode kontakter til organisationsbestyrelse, 
administration og ejendomspersonale. ’Familieforholdene’ vur-
deres således som gode. 

Men spørges der til samarbejdet med andre afdelinger i nærhe-
den eller med kommunen, er tilfredsheden lavere og andelen af 
ubesvarede højere, og en hel del ved ikke, om de mener relatio-
nerne er gode eller dårlige. En tolkning kan være, at kommunen 
og andre afdelinger i nærheden ikke opfattes som særlig rele-
vante for den beboerdemokratiske hverdag i afdeling 16.

Fra en kommunal synsvinkel anskues sagen anderledes. Her er 
det interessante, hvordan hele områder fungerer og ikke om et 
boligområde er afdeling 16 eller 17 i selskab A eller B, eller må-
ske netop afdeling 16 i A og 17 i B, kun adskilt af en bøgehæk. De 
fleste politisk interessante problematikker vil gå på tværs af 
hækken. Derfor har kommunerne også hele vejen plæderet for 
et ‘områdeperspektiv’ i styringen. Går man til publikationerne, 
skitseres også her forskellige metoder til lokalt samarbejde 
overfor kommunen, fra strategiske samarbejder mellem to eller 
flere boligorgansiationer over administrative samarbejder til 
egentlige fusioner. Derudover lægges der op til, at kommuner-
ne, ud over styringsdialogen, afholder fælles møder med kom-
munens boligselskaber, hvor langsigtede strategier drøftes, og 
eventuelle helhedsorientede rammeaftaler indgås. I flere kom-
muner har man allerede forud for reformen udviklet koncepter 
for tværgående samarbejde.

Set fra afdelings synsvinkel, vil der således være flere fora, 
hvor forhold af betydning for afdelingens fremtidige forhold bli-
ver drøftet, og hvor aftaler med mulige konsekvenser for afde-
lingen indgås. 

Indskrænkes eller udvides det lokale 
beboerdemokrati med styringsreformen?
Som landet ligger, er der ingen tvivl om, at styringsreformens 
formål er at øge effektivitet og boligsocial problemløsning for 
at lukke en flanke i forhold til statslig detailstyring. Hvordan 
påvirker denne vinkling det lokale beboerdemokrati? Det af-
hænger af øjnene der læser reformen og dens muligheder.

Styringsreformen kan læses både som en indskrænkning og en 
udvidelse af det lokale beboerdemokrati. Læst som en ind-
skrænkning indebærer reformen en betydelig centralisering og 
professionalisering af de beslutninger, som i sidste ende sætter 
rammerne for, hvordan en afdeling kan udvikle sig. Hvert år vil 
der i dialogmøder blive truffet aftaler mellem kommuner og sel-
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skaber, som på ingen måde fjerner det lokale beboerdemokrati 
fra regelsættet, men som i deres natur integrerer afdelingerne i 
debatter, problemdefintioner og løsningsscenarier, der overskri-
der den enkelte matrikel, som det traditionelle beboerdemokrati 
har været bygget op om.  Kommunerne har konsekvent ønsket 
sig centrale, professionelle aftaleparter, enten ved større sel-
skaber eller koordinerede grupperinger af mindre. Beslutnings-

grundlaget standardiseres, så det 
indrettes på overblik og aftaler oven-
fra, hvor den enkelte afdelings forhold 
blot er en brik i et større puslespil i 
den kommunale politik. Aftaler indgås 
om selskaber og afdelingers udvik-
ling, som det i sidste ende er afdelin-
gerne, der skal levere: bedre boligom-
råder, bedre beboerdemokrati, bedre 
fysiske omgivelser. Afdelinger, der 
ikke står tidligt nok op og sætter sig 
ind, hvad der er på vej og forstår den 
sammenhæng, afdelingen indgår i, 
både indholdsmæssigt og proces-
mæssigt, bliver sat af og kan pusle om 
at finpolere på konsekvenserne af de 
beslutninger, der de fakto er truffet 
på andre områder og af andre parter.

Denne mørkemandstolkning kan også 
læses som et opråb til de lokale be-
boerdemokratier. Reformen giver 
helt nye muligheder for at gøre sig 
synlig i og øve indflydelse på den lo-
kale boligpolitik bredt forstået. Og 

for at følge med og få viden om selskaber og kommuner, som 
ikke tidligere har været tilgængelig. Reformen er et wake up 
call, som skærer ud i pap, at hvis man vil have indflydelse i kom-
plekse samfund og komplekse politikområder, må man sætte 

sig ind i komplekse processer. Om man kan lide det eller ej, må 
man til at interessere sig for forudsætningerne for de beslut-
ninger, man selv i anden omgang skal træffe. Sådan er det an-
dre steder,  og sådan er det i beboerdemokratiet fremover. 

Men er det ikke urealistisk, at et i forvejen trængt beboerdemo-
krati, som i forvejen har svært ved at rekruttere nye og unge 
deltagere,  kaster sig ud i nye eventyr? Hvor skulle man få over-
blik og overskud fra? Svaret er, at beboerdemokratierne ude 
omkring skal begynde at opføre sig som andre, moderne politi-
ske beslutningstagere og forvente  nye produkter og ydelser af 
deres administrationer, som klæder dem på til nye beslutnings-
forudsætninger. Forvente at blive briefet på den lokale politi-
ske situation, opdateret på den relevante logistik, inspireret til 
nye tiltag, samarbejder og muligheder. Forvente at blive sat 
pædagogisk ind i de nye styreformer, dokumentationspakker-
nes indhold og virkemåde på en fornuftig facon. Det kan ske 
både i den daglige administration og mere koncentreret som 
kurser eller seminarer. De nye kompetencekrav til beboerdemo-
kratiet stiller derfor ikke kun krav til de valgte beboerdemokra-
ter og beboerne, men  sender også stafetten videre til de pro-
fessionelle forvaltninger og deres medarbejdere. En 
professionalisering er uundgåelig. Men der er stadig mulighed 
for at bestemme, om det skal være på beboerdemokratiets 
præmisser.
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gOD 
SelS-
KABS-

SKIK
– veJen tIl 

Det MODeRne 
BeBOeRDe-

MOKRAtI

En boligorganisation i dag skal opfattes og drives som en 
virksomhed – en virksomhed som beboerdemokraterne har 
ansvaret for at lede i den rigtige retning. Der stilles hele tiden 
nye krav, og med et stadig større fokus på effektivitet og 
udvikling er bestyrelsesarbejdet blevet væsentlig mere 
kompliceret end for blot ti år siden. 

Gennem den årlige styringsdialog med kommunerne skal bolig- 
organisationerne dokumentere, at de opfylder de overordnede 
målsætninger, som staten har fastlagt. Samtidig kan den 
enkelte organisationsbestyrelse med fordel udarbejde et 
værdigrundlag og en række egne, konkrete målsætninger, der 
kan udgøre et fundament og en retning for det beboerdemo-
kratiske arbejde. En opgave, der stiller krav til det interne 
samarbejde og lederskab.     

god selskabsskik
– vejen til det moderne beboerdemokrati
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Idéer til god 
selskabsledelse
De første ti år efter årtusindeskiftet blev et årti, hvor man talte 
meget om god selskabsledelse. I 2001 udkom Nørby-udvalget med 
sin rapport med anbefalinger for god selskabsledelse i Danmark, 
og i 2005 kom Komiteen for God Selskabsledelse med sine første 
anbefalinger. En cocktail af dårlige beslutninger, uetisk adfærd, 
og siden da en finanskrise, som gjorde, at flere, ellers velrenom-
merede, selskaber måtte dreje nøglen om. Desværre fik den alme-
ne boligsektor også sine sager, som gjorde emnet aktuelt. 

Mange af de sager, der blev fremhævet i pressen, kom først frem 
da det var for sent. Det er derfor vigtigt at fokusere på god sel-
skabsledelse i ”fredstid” – før resultaterne af dårlig ledelse bli-
ver fatale.

Fra tænketank til handling
I efteråret 2004 blev udviklingsprojektet ’God almen ledelse’ 
sat i gang på initiativ af Boligselskabernes Landsforening (BL) 
og Kommunernes Landsforening (KL). Baggrunden for projektet 
var en erkendelse af, at samfundet i stigende grad stiller større 
krav om ansvarlighed, ligebehandling, medindflydelse og åben-
hed i private og offentlige organisationer og virksomheder. Dis-
se krav gælder selvfølgelig også den almene boligsektor. 

BL medvirkede til dannelsen af en tænketank. Tænketanken 
bestod af repræsentanter fra boligorganisationerne, kommu-
nerne og staten, som alle havde berøring med forvaltningen af 
den almene boligsektor.  Tænketankens primære opgave var at 
udvikle idéer, produkter og redskaber til ledelsesarbejdet og 
tilsynet med boligorganisationerne. Arbejdet blev indledt med 

en større erfaringsindsamling blandt bestyrelsesmedlemmer, 
kommuner, direktører og forretningsførere og blev efterfølgen-
de diskuteret på en konference i 2005. 

Resultaterne fra tænketanken blev til sidst samlet til et sæt af 
anbefalinger og udsendt som pjece i 2006. Pjecen indeholder en 
række konkrete anbefalinger til boligorganisationerne, de kom-
munale tilsyn og revisorer1.  

Brug for grundlæggende værdier
Det, at der ofte ikke er en klar adskillelse mellem den admini-
strative og den politiske ledelse i en boligorganisation, kan 
være årsag til en række dilemmaer, der er karakteristiske for 
den almene sektor. Beslutningerne skal træffes i et felt af ak-
tører, der tit har modsatrettede interesser – for eksempel: Hvad 
er beboernes interesser på kort og langt sigt? Eller: Hvordan 
tilpasser man direktørens aflønning i forhold til beboernes øn-
ske om lavest mulig husleje og bedst mulige boliger?

En af tænketankens konklusioner er her, at regler ikke gør det ale-
ne. Der bør også være en række værdier, som en del af fundamen-
tet for god ledelse.

Værdisættet, som tænketanken offentliggjorde, rummer vær-
dier som:

• Troværdighed – at gøre det, man siger man gør.
• Åbenhed – at skabe gennemsigtighed gennem åben og målret-
 tet informationsstrategi.
• Helhed – at have udsyn og overblik over, hvor man står.
• Samarbejde – at have strategier for samarbejdet med andre.

Værdisættet bør følges op af løbende evalueringer og målinger, 
som illustrerer om handlinger og indsats har den ønskede virkning.

1Pjecen ”God ledelse af almene boliger” indeholder desuden en udmærket tjekliste, som 
omfatter samtlige af pjecens anbefalinger. Find den på www.bl.dk 
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tænketankens anbefalinger
Boligorganisationerne kan med fordel følge alle de anbefalin-
ger, tænketanken har formuleret. Vi vil i det følgende koncen-
trere os om fem konkrete områder:

• Etiske spilleregler
• Samarbejdet i bestyrelsen og det enkelte bestyrelsesmed-
 lems rolle
• Samarbejdet med revisor
• Samarbejdet med det kommunale tilsyn
• Målsætning for selskabets og afdelingernes drift og udvikling

etiske spilleregler
De etiske spilleregler handler overordnet om, at det, man foreta-
ger sig, og de aftaler, der indgås, skal kunne tåle dagens lys. De 
handler om debat og beslutning af regler på sårbare områder som 
aflønning, honorarer, tabt arbejdsfortjeneste, rejser, indkøb osv.

Bestyrelsens vederlag giver ofte sig selv, da der er fastsat reg-
ler for de maksimale honorarer, som kun kan overskrides efter 
ansøgning til kommunen. Men der kan jo også være takster for 
tabt arbejdsfortjeneste og andre goder, som bør udfærdiges, så 
de uden skam kan offentliggøres.

Rejser er ofte et ømtåleligt område. Det er ikke ualmindeligt el-
ler kritisabelt i sig selv, at beslutningstagere deltager i studie-
rejser og lignende. Men der er en hårfin balance mellem ture, der 
er relevante og oplysende, og ture der let kan få tilnavnet ”pam-
perture”. Særligt ved ture til udlandet skal man være på vagt. Der 
skal være et strengt fagligt, relevant indhold. Niveauet bør være 
rimeligt uden at være prangende, og deltagerkredsen bør be-
grænses til de personer, der har direkte relationer til boligorga-
nisationen. Deltager ægtefæller, skal de betale alle omkostnin-
ger selv.

Lønningerne for direktører og andre ledende medarbejdere bør 
være rimelige i forhold til de stillede opgaver og det ansvar, der 
er forbundet med stillingerne. Det samlede vederlag bør ligge 
på et konkurrencedygtigt og rimeligt niveau, der også afspejler 
den selvstændige indsats og værdiskabelse for boligorganisa-
tionen.

Det er f.eks. ikke i orden, at en ansat i en boligorganisation 
modtager ydelser på favorable vilkår fra en håndværker eller 
anden samarbejdspartner, som boligorganisationen samarbej-
der med, hvis der er den mindste risiko for, at fordelen hænger 
sammen med ansættelsen. 

I praksis kan det ikke helt undgås, at der opstår handelsrelatio-
ner mellem ansatte og samarbejdspartnere, men man må sikre 
sig, at der er rene linjer. Skal en ansat have udført håndværks-
mæssigt arbejde, f.eks. en større ombygning, må han orientere 
sin nærmeste chef om, hvordan aftalen tænkes at komme i 
stand, og hvordan der er sikkerhed for, at medarbejderen ikke 
bliver begunstiget som følge af relationen.2 

Som hjælp til et bestyrelsesarbejde inden for de etiske spillereg-
ler, anbefaler vi at benytte ”Bestyrelsens etiske spørgeskema”.3   

Samarbejdet i bestyrelsen og det enkelte 
bestyrelsesmedlems rolle
Bestyrelsen bør ca. en gang om året evaluere samarbejdet i be-
styrelsen og kvaliteten af bestyrelsesarbejdet – gerne uden at 
de administrative medarbejdere er til stede. Evalueringen kan 

2BL har offentliggjort forskellige hjælpemidler, herunder en pjece om udgifter forbundet med 
afdelingsbestyrelsens arbejde. Se mere på BLs hjemmeside. 

3 ”Bestyrelsens etiske spørgeskema” er udviklet af Boligkontoret Danmark som en hjælp til 
bestyrelsernes arbejde. Det etiske spørgeskema finder du blandt bilagene i denne bog. 
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gennemføres i to dele, hvor medlemmerne i første del individu-
elt besvarer et spørgeskema.4 

Svarene kan bruges i formandens forberedelse af den fælles 
drøftelse, som er anden del.

Også samarbejdet med boligadministrationen bør jævnligt eva-
lueres internt i bestyrelsen – igen gerne uden at de administra-
tive medarbejdere er til stede – og resultaterne af evalueringen 
præsenteres efterfølgende for administrationen. Man kan her 
benytte ”Tjekliste over emner der bl.a. kan inddrages i evalue-
ringen af samarbejdet mellem organisationen og administratio-
nen”5 

Den virkelig svære opgave som bestyrelsesmedlem er altid at 
forholde sig kritisk til de informationer, bestyrelsen præsente-
res for. At turde stille de kritiske spørgsmål, og gøre det på en 
konstruktiv måde, der ikke opfattes negativt af de andre besty-
relsesmedlemmer eller administrationens medarbejdere. Det er 
dog umådelig vigtigt at gøre det, da det kan afdække forhold, 
som bestyrelsen og den administrative ledelse skal arbejde vi-
dere med. Den åbne dialog er således meget vigtig for et godt 
samarbejde. Gennem den åbne dialog kan man sammen finde 
frem til det balancepunkt, man med rette kan kalde ”Det ide-
elle punkt for gensidig tillid” – det punkt, hvor der er balance 
mellem den gensidige tillid og den sunde skepsis, der skal stille 
de vanskelige spørgsmål. 

Det ideelle punkt for gensidig tillid

”Det ideelle punkt for gensidig tillid” er det punkt, hvor der er balance mellem 
den gensidige tillid og den sunde skepsis, der skal stille de vanskelige spørgs-
mål. Dette balancepunkt er med til at holde en form for spændingsniveau mel-
lem mennesker, der samarbejder, og stimulere og udfordre evnen til nytænk-
ning, sund fornuft og redelighed. Det kræver træning at nå dette balancepunkt, 
men der er ingen tvivl om, at bestyrelser, som kan arbejde i denne balance, opnår 
de bedste resultater.

Samarbejdet med revisor
God selskabsledelse omfatter også et godt samarbejde med re-
visor. Revisionen er bestyrelsens ”vagthund”, og det er vigtigt, 
at alle bestyrelsens medlemmer er godt kendt med, hvem revi-
sionen er, og hvad deres rolle er.

Er der forhold i revisionsprotokollen, som revisionen har om-
talt, bør de tages alvorligt. Sæt dig ind i forholdene og gør dig 

høj

lav

manglende tillid
stor skepsis

stor tillid
sund skepsis

blind tillid
manglende skepsis

graden af 
nytænkning 

og fremdrift

graden af 
tillid

god idé!
– men har vi
tænkt på ...?

hold op hvor
er du bare

dygtig!ikke tale om!

det ideelle
punkt for 

gensidig tillid

4Vi anbefaler her at benytte spørgeskemaet ”Evaluering af organisationsbestyrelsens ar-
bejde”, som Boligkontoret Danmark har udviklet til den interne evaluering i boligorganisa-
tionen. Spørgeskemaet finder du i vejledningen God selskabsskik – følg eller forklar. En 
vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet, udgivet af Boligkonto-
ret Danmark i 2010.

5Boligkontoret Danmark har til evalueringen af samarbejdet mellem boligorganisationen 
og administrationen udviklet en tjekliste, som du finder blandt bilagene i denne bog. 
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klart, hvad det betyder for boligorganisationen, og hvilke risici 
der er forbundet med dem.

Revisor bør inviteres til at deltage i det årlige bestyrelsesmøde, 
hvor regnskabet og revisionsprotokollen behandles. I helt små 
boligorganisationer kan man overveje at gøre det lidt sjældne-
re, måske hvert andet år, særligt hvis der ikke er nogen aktu-
elle problemstillinger eller udfordringer. Er særlige forhold 
gældende, hvor revisionen har fundet anledning til at afgive en 
ekstra revisionsprotokol i løbet af året, er det også oplagt at 
overveje, om ikke revisionen bør være til stede, når emnet be-
handles. Sørg for, at der tages stilling til alle bemærkninger.

Særligt i forbindelse med byggesager, retssager og investerin-
ger er der risici. Sørg for som bestyrelsesmedlem at følge disse 
sager tæt.

Tag stilling til det fortsatte samarbejde med revisionen, herun-
der fordele og ulemper. Tag hensyn til indgåede, flerårige afta-
ler, men tag emnet op f.eks. hvert 6. år, som tænketanken an-
befaler.

Samarbejdet med det kommunale tilsyn
Samarbejdet mellem boligorganisationer og kommuner er in-
tensiveret som følge af styringsreformen fra 2010. Kommuner-
nes tilsyn vil fremover have mindre vægt på juridisk og økono-
misk kontrol og mere vægt på boligområdernes udvikling.

De fleste kommuner har typisk haft et uformelt samarbejde og en 
løbende dialog med boligorganisationerne. Samarbejdet foregår 
nu i mere faste rammer, og resultaterne af dialogen skal offentlig-
gøres på kommunens hjemmeside. Målet er afbureaukratisering, 
effektiv problemløsning og forebyggelse frem for helbredelse.

Til brug for styringsdialogen skal boligorganisationerne indle-
vere en række ekstra oplysninger i dokumentationspakken til 

kommunen. Indholdet skal kvalificere dialogen mellem kommu-
nen og boligorganisationen og lægge en fælles retning for sam-
arbejdet. En del vil være påkrævet, mens andre dele vil være 
udvalgte analyser eller resultater af undersøgelser. Det vil 
være oplagt ved dialogmøderne at aftale, hvilke analyser par-
terne skal foretage.

Målsætning for selskabets 
og afdelingernes drift og udvikling
Boligorganisationens drift
Det afgørende for organisationen er dens økonomi. Der bør 
være en langsigtet strategi for den enkelte boligorganisations 
konsolidering.

Til og med 2009 brugte mange boligorganisationer udelukken-
de rentemarginalen som et instrument til at styrke kapital-
grundlaget, primært arbejdskapitalen og dispositionsfonden. 
Fra 2010 var det dog ikke længere muligt for boligorganisatio-
nerne at tjene på afdelingernes penge. Afdelingerne skal i dag 
have tilskrevet den fulde rente, som selskabet opnår. Til gen-
gæld kan der opkræves et bidrag på ca. 140 kr. pr. lejemålsen-
hed til arbejdskapitalen, indtil der er opsparet ca. 2.700 kr. pr. 
enhed.

I forbindelse med den årlige regnskabsaflæggelse eller budget-
lægning bør bestyrelsen have debatten om boligorganisatio-
nens konsolidering. Hvordan har økonomien udviklet sig siden 
sidst? Er der indtruffet væsentlige begivenheder, som kan true 
eller forstærke kapitalen?

Dispositionsfondene har overtaget risikoen for lejetab i afdelin-
gerne, når det hvad angår boliger, erhverv og andre lejemålsty-
per. Hvis der ikke udvises rettidig omhu, risikerer man at denne 
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forpligtelse kan tage livet af ellers velfungerende boligorganisa-
tioner i perioder, hvor antallet af ledige boliger og erhvervsleje-
mål stiger.

Afdelingernes drift og udvikling
Organisations- og afdelingsbestyrelserne bør med mellemrum 
tage en grundig drøftelse af afdelingernes drift og udvikling.

• Hvordan er forbruget på de enkelte konti i forhold til tilsvaren-
 de afdelinger?
• Hvordan vil huslejeudviklingen og afdelingens opsparing være 
 fremover?
• Er den valgte henlæggelsespolitik fornuftig?
• Hvordan er søgningen til afdelingen fra ventelisterne? Både 
 status nu og udviklingstendenser.
• Er boligernes størrelse og indretning hensigtsmæssig, også 
 om 10 og 20 år?

Hvis der under disse drøftelser afslører sig forhold, som kan 
true afdelingernes attraktion på kort eller mellemlangt sigt, 
bør der gennemføres konkrete tiltag som for eksempel nabo-
skabsundersøgelser, boligsociale helhedsplaner, strategi- og 
udviklingsplaner eller initiativer med henblik på udlejning af le-
dige boliger – tiltag, der kan belyse og bidrage til at løse pro-
blemstillingerne.



190 191Beboerne forventer i dag i højere grad at blive inddraget og 
komme til orde, når beboerdemokratiet arbejder med  
beslutninger om de lokale forhold. Åbenhed er et vilkår. 
For bestyrelserne bliver kommunikation og netværksori-
enteret arbejde derfor et vigtigt led til at finde frem til  
beboernes forskellige kompetencer og gøre brug af dem. 
Nøglen er at være åben for dialogen og nye idéer. 

Beboerdemokratiet har hidtil haft vanskeligt ved at skabe et 
samlingspunkt, en offentlighed, hvor beboerne i trykte eller 
elektroniske medier jævnligt kan komme til orde og læse om 
de helt nære forhold. Sociale medier som Facebook og hjem-
mesider med blogs og videoindslag har gjort det nemmere at 
starte en dialog og bruges i stigende grad i den politiske 
kommunikation, særligt af unge. 

Vi har interviewet professor Jens Hoff om brugen af inter-
nettet i den politiske kommunikation, og om hvordan besty-
relserne kan bruge de digitale medier i beboerdemokratiet. 

åbenhed er et vilkår 

åBen-
HeD eR 
et vIl-

KåR
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åbenhed er et 
vilkår
– om dialog og digitalt demokrati

Interview med professor Jens Hoff, Institut for 
Statskundskab, Københavns Universitet

Hvordan bruger kommunerne  de digitale medier i det lokale 
demokrati? 
– Første forudsætning for succes med at bruge nettet til den 
lokale dialog er det, jeg kalder adgang – den skal være nem – 
det er ekstremt vigtigt at få trafik på hjemmesiden. I Odder be-
gyndte kommunen at lægge nyheder på Oddernettet.dk, der 
også blev brugt af den trykte lokalpresse. Hjemmesiden blev fra 
kommunens og nogle politikeres side brugt til debatskabende 
indlæg. Der skal med andre ord være andet end information 
som f.eks. serviceoplysninger. Man skal gøre hjemmesiden in-
teressant, som en butik med varer på hylderne. Så begynder 
folk måske at pille nogle af varerne ned af hylderne.

Odder Kommune har været foregangskommune for borgerind-
dragelse i den politiske debat og Jens Hoff fulgte debatten og 
brugen af Oddernettet.dk1. 

er politikerne vant til at bruge hjemmesider?
– Lokalpolitikernes indstilling til deres egen rolle, og dermed 
den mediestrategi de vælger, er et andet vigtigt element i bru-
gen af hjemmesiden. Er politikerne åbne – vil de dialogen med 
folk? Eller har de den opfattelse, at når de først er valgt, så har 
de mandat til at bestemme? Altså det,  man kan kalde den re-
præsentative form for demokrati.

Det, vi efterlyser, er netværkspolitikere, der vil i dialog – Det, 
man kan kalde den deliberative form for demokrati – hvor mu-
ligheden for dialog indgår som en vigtig del i beslutningspro-
cessen, der stadig er repræsentativ (se boks). De sidstnævnte 
er politikere, der typisk også benytter sig af netværk til at få 
idéer og trække på viden. 

En god dialog med borgerne kræver politikere, der prioriterer 
kommunikationen på nettet – nogen der ”gider at snakke”. Po-
litikere i repræsentative funktioner skal have det som en del af 
deres opgave. De skal tage det alvorligt. Kommunikation på 
nettet er en lige så vigtig del af det politiske arbejde som alle 
andre ting. Det er nyt for mange politikere. De er ikke vant til 
”at være på nettet”, og bruge nettet som en integreret del af 
deres hverdagsliv. 

Det, tror jeg, vil ændre sig med de kommende generationer. For 
dem er det helt naturligt at være på nettet, de såkaldte Net Ci-
tizens. De er indfødte på nettet, der indgår som en del af deres 
hverdag. De ”opholder” sig på nettet, kommunikerer med ven-
nerne på Facebook, holder sig ajour og opdaterer på, hvad der 
sker. 

1 I artiklen ”En ny fælled? Internettets rolle i lokal politisk kommunikation” skrevet sam-
men med Per Jauert har Jens Hoff beskrevet erfaringerne fra Odder.
Kommunen vandt i 2003 og 2004 IT- og Telestyrelsens ”Bedst på nettet” konkurrence, og 
borgerne brugte de digitale dialogmuligheder i forbindelse med en ændring af skolestruktu-
ren og i forbindelse med strukturreformen for landets kommuner. Det var et indlæg på hjem-
mesidens debatforum, der foreslog folkeafstemning om kommunens fremtid, der siden blev 
gennemført af kommunens politikere. Folkeafstemningen medførte, at sammenlægnings-
planerne blev forkastet, og Odder Kommune fortsatte som selvstændig kommune. 

Artiklen findes i bogen ”Informationsteknologi og demokratisk innovation – borgerdelta-
gelse, politisk kommunikation og offentlig styring”. Se litteraturlisten.
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Deliberativt demokrati
Den deliberative opfattelse af demokrati er kendetegnet 
ved at betone dialogen og argumenterne i den fri me-
ningsdannelse, inden der træffes beslutning af de repræ-
sentative organer. Perspektivet er, at processen er med 
til at forme det bedste grundlag for beslutninger, der 
vedrører fællesskabets interesser og give en accept af 
beslutningerne ved, at deltagerne vedkender sig, at der 
er plads til forskellige synspunkter. 

Modsat det repræsentative demokrati, hvor varetagelse 
af alle de mange individuelle interesser er afgørende for 
beslutningen, der sker i konkurrence og under forhand-
ling og med kompromisser for at tilgodese særinteresser. 
Her er perspektivet individualistisk.

Det deliberative demokrati insisterer på, at det er argu-
menterne og debatten, hvor alle skal kunne komme til 
orde, der giver en forståelse for andres synspunkter og 
værdier, som man må tage i betragtning. Debatten skal 
foregå i en god tone, og processen kræver åbenhed og in-
formation og er samtidig med til at give deltagerne større 
viden og politisk kompetence. 

Det deliberative demokrati er karakteriseret ved at frem-
hæve fællesinteresser frem for særinteresser, åbne de-
batter frem for lukkede forsamlinger og argumenter frem 
for repræsentativ styrke. 

Hvad er erfaringerne med at bruge nettet i den politiske dialog?
– Debatten på nettet har en demokratiserende funktion. Under-
søgelser har vist, at du får en lidt bredere gruppe med. Nogle, 
man ellers ikke hører.

I Odder opstod en debat nedefra, hvor folk protesterede mod 
ændring af skolestrukturen i kommunen. En meget følelsesla-
det debat, hvor både forældre og børn deltog. Og i debatten om 
kommunesammenlægning var det et forslag på bloggen, der fik 
stor betydning for processen. 

Fælles for diskussionerne er, at de får politisk betydning, og 
borgerne får politisk indflydelse.

Erfaringerne fra borgerpaneler er også gode. I Odder var kom-
munens folk imponerede over, hvor mange kvalificerede indlæg 
de fik. Folk skrev lange velargumenterende indlæg, de havde 
sat sig ind i sagerne. Det kan bruges til noget. En blog er god til 
at strukturere den type input.

åbenhed og dialog i beboerdemokratiet

Mens omtalen og debatten af forholdene i kommunerne udfolder 
sig i lokalaviser og lokalradioer, mangler beboerne i stor udstræk-
ning muligheden for jævnlig debat og hurtig information i perioden 
mellem de årlige beboermøder. Skriftlig information er ressource-
krævende, og hjemmesiderne bruges ofte til envejskommunikation. 

Hvilken betydning har boligorganisationens hjemmeside?
– Det er et image og er jo blevet en måde at præsentere sig på i dag. 
Det er en vigtig del af visitkortet, hvordan din digitale tilstedevæ-
relse er. Det er ikke ligegyldigt, hvordan du tager dig ud på nettet.

Hvis man gerne vil signalere, at man er en organisation, der er 
i bevægelse, er det faktisk et krav, at man har en video, og at 
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der er interaktive muligheder med en blog eller med Facebook. 
Så man kan se, at folk kan komme til orde, og det ikke kun er 
bestyrelsen, der informerer.

Den deliberative form for demokrati (se boks) er efterhånden blevet 
en ret stærk norm, og der skal være mulighed for dialog. Autoritets-
troen er dalende, folk bliver mere individualistiske, de vil gerne ses 
og høres, og du er nødt til at skabe et rum, hvor det kan lade sig gøre. 

Det er vigtigt at have som en del af organisationens image.

Hvad skal der til for at bruge hjemmesider til debat i bolig-
området?
• Adgangen skal være nem, dvs. det gælder om at få trafik på  
 hjemmesiden. Læg nogle nyheder på, om hvad der sker i bo-
 ligområdet, hvis f.eks. en opgang skal renoveres, eller der  
 bliver lavet affaldssortering. Folk er interesserede i deres  
 nærmiljø, og hvad der sker. Benyt RSS feeds, så folk kan se,  
 når der bliver lagt nyt på siden.
• Hjemmesiden skal være ”spiselig”, indbydende, gerne med  
 videoklip, fotos, blogs og også gerne en Facebookprofil til- 
 knyttet. Der skal også være referater etc., men hjemme- 
 siden må absolut ikke være for teksttung.
• Skal det så være blogs eller Facebook, der skal bruges til  
 dialogen? 

Blogs egner sig bedst til en indholdsdiskussion, mens Face-
book egner sig til at netværke med. De er gode til forskellige 
ting. Facebook er god til at sprede idéer, en blog er god til en 
målrettet diskussion. En kombination af både blogs og Face-
book er rigtig godt. 
Facebook er god til at skabe identitet for den enkelte, men 
det er lidt mere tvivlsomt, om den kan skabe det samme for 
en bestyrelse. Det må komme an på en prøve.
Facebook fungerer i kraft af den personlige relation, og det er 
meget kraftfuldt. Facebook er en helt unik måde at komme ind 
under huden på folk, når budskaberne spredes til venner.

• Undgå teksttunge sider. Hvis man bruger en blog til at de- 
 battere, kan man sætte en grænse for, hvor lange indlæg- 
 gene må være, så folk ikke bliver skræmt væk af lange afsnit  
 med tekst. Det giver en mere let form. Indholdet skal være  
 let tilgængeligt og interaktivt, så det opmuntrer til kom- 
 mentarer, til dialog. 

Hvilken indsats kræver det?
• Det kræver, at der er nogen, der er aktive. Måske en web- 
 master, der vil hjælpe med at optage videoklip, lægge dem  
 på og gøre hjemmesiden indbydende.
• Bestyrelsen skal starte debatten og oprette indlæg, som  
 beboerne kan forholde sig til. Debatten kommer ikke ved  
 blot at oprette et debatforum. 

Har du gode råd til at få debatten i gang?
• I et boligområde kan bestyrelsen f.eks. lægge et forslag ud  
 til den nye legeplads, et projekt udarbejdet af et arkitekt- 
 firma, og få kommentarer på det. Det kan godt være, der kan  
 rykkes rundt på tingene, at arkitektfirmaet kunne gøre tin- 
 gene lidt anderledes.

Eller man kan lægge det helt åbent op. Vi vil gerne have idé-
er, hvad skal legepladsen rumme? 

• For at få en dialog i gang skal bestyrelsen lægge nogle ting  
 ud til debat, f.eks.: Vi har et problem her, men vi har ikke rig- 
 tig nogen løsning. Hvad synes I? Er der nogen, der har nogen id’e-
 er? 
• Det er vigtigt, inden man vil inddrage folk, at strukturere pro- 
 cessen. Hvad er formålet? Hvilken grad af indflydelse kan man  
 få? Hvor længe kører processen, hvornår er der tilbagemelding? 

Man skal være præcis, så beboerne ikke får fornemmelsen 
af, at de skriver ud i cyberspace, og der ikke sker mere. Det 
skal være synligt, hvad resultatet er.
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Hvad skal man gøre ved anklagende indlæg, der saboterer 
debatten?
– Man skal altid, når man opretter en debatmulighed, skrive, 
hvad politikken er for indlæg i debatten. De skal være gode, 
saglige, holde sig til emnet og må ikke være injurierende, og 
man skal forbeholde sig ret til at fjerne indlæg, der ikke lever op 
til formålet med debatten. Og det skal man være konsekvent 
omkring, for det er ødelæggende og kedeligt med indlæg, der 
anklager folk for det ene eller andet og giver debatten en nega-
tiv drejning. Det synes jeg ikke, man skal finde sig i, hvis man 
klart har defineret formålet med dialogen og har sat rammer op 
for den.

Kan digitale afstemninger kombineres med det almindelige 
beboerdemokrati?
– Jeg kan ikke se, at der skulle være barrierer for, at boligsel-
skaberne kan bruge digitale afstemninger f.eks. ved bestyrel-
sesvalg, hvis I synes, det er en god idé. Der skal selvfølgelig 
være en sikkerhed på systemet.
Jeg tror, det vil få stemmeprocenten i vejret, når de, der ikke 
kan komme, af den ene eller anden grund får mulighed for at 
stemme. Det har man set ved valg til skolebestyrelser og i fag-
foreninger.
Jeg kan ikke forestille mig, at der vil være færre, der møder frem 
til møderne, fordi der bliver digitale afstemninger. 
• Man kan lade kandidaterne præsentere sig selv på en video.  
 I dag er det ikke så svært at optage en kort sekvens og læg- 
 ge på nettet. Så ligger der videoklip i stedet for teksttunge  
 sider.

Eller kandidaternes platform for, hvad de vil med arbejdet i 
bestyrelsen, kan lægges på hjemmesiden, så folk i ro mag 
kan finde ud af, hvad de opstillede står for.

• Der kan være en blog, hvor hvert emne kan have sin tråd, så  
 man kan stille kandidaterne spørgsmål og få svar. 

Hvilke fordele får bestyrelsen ved at bruge nettet i besty-
relsesarbejdet? 
• Bestyrelsen får nye idéer, input til, hvad de skal gøre, eller  
 hvad der skal laves i boligområdet.

Det gælder om at være lydhør og sige: Vi kan faktisk lære no-
get af det. Og så betyder det, at der kan komme nye emner i 
spil i bestyrelsesarbejdet. Som det skete for kommunen i 
Odder.

• Alle kommuner, der har brugt høringer på nettet, er positive  
 over resultatet.

Enten borgerpaneler, der er sammensat repræsentativt, el-
ler hvor man bare kan melde sig.
De har gode erfaringer med at sende spørgsmål til panelet, 
folk kommer med seriøse og konstruktive kommentarer.

Hvordan får vi fat i de unge til beboerdemokratiet?
– Jeg tror ikke, det er fordi, I er en bestemt type organisation, 
at I har svært ved at få fat i de unge, som du fortæller. Det er 

måske bare fordi, I mangler at gøre 
dem opmærksom på, at der er noget 
her for dem. At de kan påvirke deres 
varmeregning, deres grønne områ-
der eller har indflydelse på, hvilken 
type internet, man skal have i be-
byggelsen, hvis de går ind i bestyrel-
sen.

Hvorfor skulle de ikke interessere 
sig for det? Det er mere et spørgs-
mål om at få fat i dem på den rigtige 

måde. Og unge vil typisk være interesserede i at bruge nettet 
– det er allerede en del af deres dagligdag.

Husk også på, at kommer der et par unge ind i bestyrelsen, kan 
det helt ændre dynamikken, så det bliver de unge, der udgør 
flertallet og også omgås og har det skægt sammen socialt.

 De så-
kaldte Net 
Citizens er 

indfødte på 
nettet.
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giver It nye muligheder?
– Ja, men det kræver en relativ stor indsats fra bestyrelsen. En 
ny hjemmeside skal måske igangsættes med en kampagne om 
noget, man er enige om at gennemføre i bebyggelsen. Så kan 
man præsentere hjemmesiden som en ny platform for diskus-
sioner i bebyggelsen. Der skal være nogle sager, som bestyrel-
sen vil diskutere med beboerne. IT skal spille sammen med no-
get, man gør ude ”i virkeligheden”.

Hvad med ældre, der har det svært med at bruge IT? Får de 
unge nogen fordele?
– Dér vil jeg måske vende det lidt om, og sige: Nu har alle I ældre 
haft en fordel af den måde, demokratiet har fungeret på igennem 
årene. Ældre har jo tid, og der findes udmærkede IT kurser for æl-
dre på aftenskolerne. Det er aldrig for sent at lære noget nyt. Se 
det som en udfordring, det kunne risikere at være sjovt! Dette er 
selvfølgelig sagt med et glimt i øjet, men jeg synes man skal 
vælge en positiv indfaldsvinkel til denne her problemstilling.

Brugen af nettet giver kompetence og Facebook 
får større betydning i den politiske kommunikation

Politikere og erhvervsfolk ser et stort potentiale ved brugen af 
Facebook, og internettet har for Jens Hoff flere vigtige effekter.
  
Hvad mener du med at opnå kompetencer?
– Det er noget, der kommer umærkeligt, og det er lidt svært at 
sætte fingeren præcist på, hvilke kompetencer man får.

Bare det at bruge forskellige typer redskaber på nettet er en 
kompetence i sig selv. Det har en værdi, når du bedre kan sende 
ting videre osv.

Jeg har lavet en undersøgelse hvor 
jeg har set på, hvad IT og internet-
kompetence egentlig er for noget, og 
hvad der betyder noget for din brug 
af nettet.2

Det viste sig, at det ikke er afgørende, 
om du har spidskompetence inden for 
et enkelt program. Det er derimod ev-
nen til at bruge forskellige program-
mer – jo flere, jo større kompetence til 
at beherske den kompleksitivitet, der 
gør sig gældende på internettet. 

Du har prøvet at købe din rejse på nettet, du har e-handlet, du 
har siddet med din netbank, du kan bearbejde nyheder og kan 
hurtigt finde de oplysninger, du skal bruge. Det er et bredt og va-
rieret felt, og det er bredden af dine kompetencer, der har betyd-
ning for din politiske brug af nettet.

Det at bruge nettet politisk bliver derfor ikke en barriere for dig, 
og du får større politisk kompetence ved at deltage i debatten. 

Du siger, at nettet er med til at skabe ny organisering og 
identitet?
– I Odder fandt en række forældre undervejs i debatten ud af, at 
de mente det samme, da kommunen ville ændre skolestruktu-
ren. Det betød, at de mødtes ”i virkeligheden”, og er dermed et 
eksempel på de meningsfællesskaber, som kan skabes ved, at 
folk møder hinanden på nettet. Er der nogen andre, der mener 
det samme som mig? Det er et andet træk ved nettet, at det på 
den måde er med til at skabe din politiske identitet.

2Virtual Capital? Internet Competence and Political Participation in Denmark” I tidskrif-
tet Politik, Vol. 9, nr. 2.

Det er en 
vigtig del af 
visitkortet, 

hvordan din 
digitale 

tilstede-
værelse er.
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Open Source bevægelsen i Europa er et eksempel på organise-
ring på tværs af landegrænser, hvor modstanderne af EU’s soft-
waredirektiv var i stand til at finde hinanden i kraft af nettet, 
der også var udgangspunktet for organiseringen. Det er nyt, at 
det er på nettet, at dynamikken er. Først bagefter mødes folk. 
Piratpartiet i Sverige er en del af bevægelsen og fik i 2009 et 
medlem valgt ind i Europaparlamentet, og der er oprettet flere 
søsterpartier i Europa. 

Den politiske brug af Facebook er meget omtalt. 
Hvilken betydning har den?
– Det, man opnår ved at bruge Facebook, er, at Facebook har en 
rigtig god spredningseffekt. Det er forskellen fra en almindelig 
hjemmeside. Med et klik kan du sende videre, at du f.eks. synes 
godt om en kandidats profil til fem af dine venner. Og hvis de 
fem venner bare sender det videre til fem af deres venner, så får 
man en hurtig spredningseffekt. Det er et socialt medie, du får 
en viral spredning af budskabet – ved viral markedsføring sen-
der brugerne jo budskabet videre til hinanden via internettet.

En undersøgelse har vist, at kandidaternes brug af nettet i for-
bindelse med den kommunale valgkamp i 2009, havde en betyd-
ning. De sociale medier (Facebook) var med til at flytte stem-
mer internt på partilisterne. De kandidater, der var gode til at 
benytte de sociale medier, tiltrak flere personlige stemmer. For 
dem, der ikke brugte nettet eller brugte almindelige hjemmesi-
der, havde det ingen og dermed indirekte en negativ effekt.

Der er en demokratiserende effekt ved brugen af nettet, fordi 
kandidater, der står øverst på listerne normalt har fordel af fle-
re ressourcer og kommer mere i medierne. Den fordel forsvinder 
på nettet og kandidater længere nede på listerne kan komme til 
orde.

Hvilke trends ser du for brugen af internettet?
– På den helt korte bane vil Facebook blive endnu mere brugt af 
politikere og erhvervslivet pga. den eminente spredningsef-
fekt. Brugen vil blive mere sofistikeret. Man kan målrette sine 
reklamelinks på Facebook efter geografi, uddannelsesgrupper 
og alderssegmenter.

De professionelle profiler på Facebook, man skal betale for, kan 
nogle flere ting end en almindelig Facebook profil. De kan bruges 

i valgkampagner til at holde staben og 
tilhængerne ajour,.Med databaser 
med mailadresser- og mobiltelefon-
numre kan man iværksætte mere 
skræddersyede kampagner med hur-
tig og individualiseret kommunikation 
med budskaber målrettet til forskel-
lige segmenter.

Det politiske liv og erhvervslivet vil 
få en mere professionaliseret kom-
munikation. De ved i dag meget mere 
om, hvilken person du er ud fra de 
spor, du efterlader på internettet, og 
kan derfor målrette budskaberne. 

Det nye, der kommer til at ske ved 
næste folketingsvalg er, at man vil 
bruge www.geomatic.dk til at iværk-

sætte dør-til-dør kampagner. Her kan du se beboersammen-
sætningen inden for små geografiske områder på 100 x 100 me-
ter. 

Geomatics er baseret på mange data, hvem der bor i de forskel-
lige områder, hvad er deres forbrug, præferencer, osv. Du kan 
f.eks. prøve at bruge www.conzoom.eu, der er en del af Geoma-
tics. Tast din adresse ind og se, hvilket segment du tilhører. Det 

Autoritets-
troen er 

dalende, 
folk bliver 

mere 
individua-

listiske, 
de vil gerne 

ses og 
høres.
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bruger reklamebureauerne, så de kender målgruppen, når de 
skal ud med reklamer. Det rammer rimeligt godt. For hvert seg-
ment er der en beskrivelse af holdninger og forbrugervaner. 

Du har tidligere nævnt, at åbenhed bliver et vilkår?
– En anden trend, som nettet har skabt, er, at IT bliver brugt til 
at underminere de bastioner, som magthaverne sidder på. Det 
bliver sværere og sværere for organisationer og stater at holde 
ting hemmelige, monopolisere viden og beholde magten i kraft 
af et vidensmonopol. Det er blevet nemmere i dag at finde en 
læk, hvad enten man hacker sig ind eller finder én i organisatio-

nen, der lækker oplysningerne. Plud-
selig ligger der informationer ude på 
nettet, og det er spredt til en masse 
mennesker. Som Wikileaks har gjort 
det.

Den betydning, det har for organisa-
tioner er, at man lige så godt  kan ind-
stille sig på, at åbenhed er et vilkår. At 
man må være så åben som overhove-
det muligt omkring informationer og 
hos jer f.eks. referater. Det giver et 

negativt indtryk, hvis man ikke lægger informationerne ud. Så 
kan man let blive anklaget for manglende åbenhed og magtfuld-
kommenhed. Man er simpelthen nødt til at spille med åbne kort. 
Der skal være gennemsigtighed.

litteratur og links
”Danmark som informationssamfund – muligheder og barrierer 
for politik og demokrati”, redigeret af Jens Hoff. Århus Universi-
tetsforlag. 2004. Udgivet som en del af Magtudredningen iværk-
sat af Folketinget. Kan læses som E-bog på www.unipress.dk.

”Informationsteknologi og demokratisk innovation – borgerdel-
tagelse, politisk kommunikation og offentlig styring”. Redigeret 
af Jens Hoff og Kresten Storgaard. Samfundslitteratur. 2005. 

Virtual Capital? Internet Competence and Political Participation 
in Denmark”. Tidskriftet Politik, Vol. 9, nr. 2. 

www.geomatic.dk
www.conzoom.eu,
www.oddernettet.dk
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Kan man forny formen og udvide åbningstiden for beboerdemo-
kratiet med et debatforum på nettet? Hvad er det beboerne vil 
læse om, og hvilken indsats kræver det af afdelingsbestyrelsen?
 
Fem boligafdelinger i Nordsjælland deltog fra 2005 – 2007 i et 
forsøgsprojekt for at afprøve de digitale debatmuligheder. I én 
afdeling tog webmasteren sit gode tøj og forlod projektet på 
grund af negative indlæg. I en anden bebyggelse bruger bestyrel-
sen og beboerne på sjette år afdelingens debatforum.
 
Evalueringen er her sammenfattet i et resumé med de vigtigste 
erfaringer fra rapporten om forsøget.

Beboerdemokrati via nettet

BeBO-
eRDe-

MOKR-
AtI vIA 

net-
tet
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Beboerdemokrati 
via nettet
I 2005 iværksatte Boligkontoret Danmark et forsøgsprojekt 
”Beboerdemokrati på nettet”, der skulle besvare spørgsmålet:
”Kan onlinefora være et supplerende redskab til at styrke og 
forny det lokale beboerdemokrati?”1 

Baggrunden for forsøget var en faldende interesse for beboer-
demokratiet og ønsket om at forny demokratiets former ved at 
give f.eks. travle børnefamilier og erhvervsaktive mulighed for 
at deltage uden at være låst af tid og sted. 

Fem boligafdelinger deltog i forsøget:
• Byengen-Nordengen, Andelsboligforeningen Hørsholm Kokke- 
 dal 
• Skovengen, Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal 
• Nærumvænge, Søllerød almene Boligselskab
• Kollektivhuset på Hans Knudsens Plads, DVB København.
• Borupgård I Snekkersten, Boligselskabet Teglværksgården2 

Til hver afdeling oprettede Boligkontorets IT-afdeling et on-
linefora for beboerne med brug af gratis software. Hver afde-
ling fik opstillet en pc enten i vaskeriet, i beboercafeen eller på 
ejendomskontoret for beboere, der ikke selv havde adgang til 
internettet. 

Forsøget blev i 2007 evalueret i rapporten ”Beboerdemokrati på 
nettet”. Som baggrund for evalueringen blev der udsendt spør-
geskema til beboerne, trafikken på de forskellige debatfora 
blev observeret, og de webansvarlige blev interviewet over te-
lefonen.

Svarprocenten i spørgeskemaundersøgelsen var i de tre mest 
aktive afdelinger henholdsvis 20 %, 23 % og 32 %. Brugen af af-
delingernes debatfora var jævnt fordelt over aldersgrupper dog 
undtaget beboere under 35 år, der var mindre aktive og med de 
46-55-årige som den mest aktive aldersgruppe. 

De ældre beboergrupper er i forvejen mest aktive i beboerde-
mokratiet, hvilket også gjorde sig gældende ved brugen af af-
delingernes debatfora.

Efter to år var brugen af debatfora i afdelingerne sporadisk el-
ler fraværende. Der var dog en undtagelse, og det var boligaf-
delingen Skovengen i Kokkedal3.

en afdeling med succes
Skovengen er eneste bebyggelse, hvor et flertal (70 %) i spør-
geskemaet angiver, at de har besøgt afdelingens debatforum. 
Afdelingen fik en relativ god tilslutning til brugen af sit debat-
forum, og efter seks år fungerer Skovengens debatforum stadig 
som en integreret del af afdelingens hjemmeside.

Afdelingen skilte sig ud ved at have forskellige personer, der 
havde den nødvendige IT kompetence og den nødvendige inte-
resse for at bruge debatfunktionen til information og indlæg. 
På afdelingens debatforum er et menupunkt til nyheder, og 
forespørgsler og indlæg fra beboerne bliver løbende besvaret.

1 ”Beboerdemokrati på nettet” – Kan onlinefora være et supplerende redskab til at 
styrke og forny det lokale beboerdemokrati.”  Afsluttende rapport. Boligkontoret Dan-
mark 2007. Rapporten ligger på www.boligkontoret.dk. 
Forsøget blev gennemført med støtte fra Nykredits Fond.

2 Bebyggelserne Borupgård I og II i Snekkersten ved Helsingør tilsluttede sig forsøget 
senere i forbindelse med information om en større renovering af bebyggelserne. Mulig-
heden blev brugt i ringe udstrækning. 3www.skovengen.dk
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Evalueringen viser også, at mange besøgende på afdelingens 
debatforum læser indlæg fra andre beboere. Det er lykkedes af-
delingsbestyrelsen at ramme emner, der interesserer beboerne 
og få skabt debatter, f.eks. da forbud mod kamphunderacer 
blev debatteret. Beboerne bruger desuden debatfunktionen til 
køb, salg og bytte og forespørgsler om spisemuligheder i områ-
det etc.

Debatforum kræver kompetence og indsats
De fire øvrige afdelinger benyttede af flere årsager i mindre ud-
strækning deres debatforum, der i dag er nedlagt. Erfaringerne, 
som er vigtige at tage højde for, når man vil indføre et debatfo-
rum, er blandt andet:
• Manglende IT kompetence hos ansvarspersoner kan være en  
 barriere, der skal løses for at få et velfungerende debat- 
 forum. 
• Indsatsen fra afdelingsbestyrelserne er afgørende for et de- 
 batforum. Der skal jævnligt komme oplæg fra bestyrelserne,  
 som debatten kan udspille sig omkring. Det kræver ressourcer,  
 hvis det er en ekstra opgave ved siden af den øvrige trykte  
 information og information på den almindelige hjemmeside.
• Debatten skal følges løbende – er der beboerindlæg eller  
 spørgsmål, skal de besvares inden for en rimelig tid.
• Negative indlæg i en aggressiv og anklagende tone ødelæg- 
 ger debatten og fik webansvarlige til at stoppe deltagelsen  
 i forsøget. Der skal være klare retningslinjer for håndte- 
 ringen af den type indlæg. 
• Ved forsøgets start var der krav om, at beboerne loggede på  
 med en udleveret adgangskode. Det gav en stor barriere for  
 at deltage. 

Evalueringen viser, at et debatforum kan lykkes og bruges af 
bestyrelse og beboere. Ikke kun til debat, men også som bebo-
ernes opslagstavle. Et debatforum er en udvidelse af beboer-

demokratiets åbningstid, men det er ikke nødvendigvis bebyg-
gelsens yngre beboere, der gør brug af tilbuddet. 

Skal de afgørende træk ved Skovengens succes med et debat-
forum trækkes frem, er det tilstedeværelsen af IT-kompetencer 
og en ildsjæl i bestyrelsen, der i hele forløbet har prioriteret in-
formationer og debatindlæg på afdelingens debatforum. Erfa-
ringer det er værd at tage i betragtning, når man vil udvide be-
boerdemokratiet med digitale løsninger.
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tro flytter bjerge 
– vilje bygger bro
Skab dit eget beslutningskort og bliv bedre til 
at få beslutninger igennem.

Det offentlige støtter årligt den almene sektor med ikke ubety-
delige summer, dels til delvis finansiering af nybyggeri, dels til 
rentesikring af eksisterende byggeri. Derudover bruger sam-
fundet 7-8 milliarder kr. årligt til individuel boligsikring og bo-
ligydelse, hvor en stor del går til beboerne i de almene boliger. 
Dertil skal lægges, at de almene boligorganisationer tilsammen 
styrer bygningsværdier for mere end 250-350 milliarder kroner, 
ligesom de har ansvaret for at sørge for ordentlige og trygge 
boligforhold for næsten én million mennesker.

For den økonomisk hjælpende hånd, forventer samfundet også 
at få merværdi for pengene – i form af gode boligforhold for de 
svage i samfundet og med mulighed for stor medindflydelse for 
de enkelte beboere i driften af såvel deres boligafdeling som de-
res boligselskab. Det sidste sker som bekendt inden for de be-
boerdemokratiske rammer.

Der skal med andre ord skabes resultater, og på den måde er 
kravene til beslutningstagerne noget større i den almene sek-
tor end i andre sammenlignelige boformer, eksempelvis de pri-
vate andelsboligforeninger eller i den private bolig, hvor ejeren 
som regel kun står til ansvar for sig selv og sin familie.

vilje og værdiskabelse
Et gammelt ordsprog siger ”tro kan flytte bjerge”. Det er måske 
også rigtigt, hvis vi forbliver i den spirituelle verden, men flytter 
vi os over i den kødelige verden, så skal der ofte mere til end tro. 

Der skal vilje til at opnå resultater, vilje til at rykke fra ét punkt 
til det næste. Oftest er vi i fællesskabet flere om at ville noget, 
så der skal også være vilje til at bygge bro mellem forskellige 
opfattelser, synspunkter og ønsker.

Derfor støder man i den almene sektor også ofte på problemstil-
linger, der har været vanskelige at løse, fordi de involverede par-
ter manglede vilje eller evne til netop at bygge bro mellem for-
skellige synspunkter. Problemet er – helt naturligt – at vi ofte 
mener, at det er vores egne meninger og idéer, der som udgangs-
punkt er de bedste, og vi har derfor svært ved at tage modpar-
tens synspunkter til os. Der opstår for tit dybe kløfter, som næ-
sten er umulige at bygge bro over. Derfor bliver det i stedet det 
eksisterende magtforhold, der afgør udfaldet.

I den almene sektor kan magtforholdene mellem de involverede 
parter ofte være komplicerede, hvorfor resultaterne også bliver 
derefter. Den manglende vilje eller manglende indsigt til at bygge 
bro – og at komme over broen – er derfor med til at reducere den 
merværdi, som dagligt skabes af de mange interessenter i den al-
mene sektor. Merværdi, som skabes af tusinde frivillige beboerde-
mokrater, der arbejder seriøst med blandt andet sociale aktivite-
ter i lokalområdet; og merværdi, som landet rundt skabes af 
selskabsbestyrelsesmedlemmer, der arbejder på at holde økono-
mien i orden og udvikle selskaberne gennem nybyggeri og forbed-
ringer. Endelig skabes der også merværdi gennem det store arbej-
de, som udføres af de professionelle, enten i administrationerne 
eller hos ejendomsfunktionærerne ude i boligområderne. 

Denne merværdi, som vi i den almene sektor har god grund til at 
være stolte af, kan – med viljen til at bygge broer hen over vores 
forskelligheder – blive endnu større.  

Brobygning som konfliktløsning
Nu er det ikke kun i den almene sektor, at folk kan være uenige 
og komme i konflikt med hinanden. Professorater rundt om-
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kring på verdens universiteter er dedikeret alene til forskning i 
konfliktløsning, som netop er kendetegnet ved, at man forsø-
ger at bygge bro mellem to eller flere parter. Konfliktløsning er 
med andre ord en hel videnskab, og man må konstatere, at vil-
jen til at bygge bro i stor udstrækning er med til at sikre, om et 
projekt bliver til en succes eller fiasko.
 
Der behøver ikke at være en åbenlys konflikt, før brobygning skal 
etableres. Mine erfaringer viser mig, at der i næsten alle livets gø-
remål vil opstå situationer, hvor aktørerne ser forskelligt på sagen 
og dermed også kommer med forskellige forslag til løsninger. Men 
som vi også så det i Whole Brain-tankegangen, er det netop i den-
ne dynamiske proces, hvor vi kan supplere, inspirere og udfordre 
hinanden, at vi kan finde vejen til skabelse af merværdi. 

At deltage i en sådan skabelsesproces kræver altså ikke alene 
en tro på, at det kan lykkes – men også vilje til at bygge bro.

De mange aktører i den almene verden bør derfor i større ud-
strækning arbejde aktivt og bevidst på modeller, der kan gøre 
det nemmere at navigere i dagligdagens gøremål og beslutnin-
ger. Jeg vil i de kommende afsnit pege på en række aktører, og 
de dilemmaer de står i, for herefter at opstille nogle kriterier og 
gode råd til brobygningen, blandt andet via en introduktion til 
det mentale beslutningskort.

Konflikter mellem aktørerne
Der findes mange aktører (eller interessenter, som de også 
hedder) i den almene verden. Ens for dem alle er, at de med sik-
kerhed har forskellige forudsætninger og udgangspunkter for 
deres tilgang til at løse opgaverne. En million beboere lever de-
res liv inden for den almene sektors mure. Alle har de det fælles 
mål, at de vil skabe sig et hjem og bo så godt og billigt som mu-
ligt, medens deres repræsentanter i beboerdemokratiet også 
skal føre tilsyn med den daglige drift, herunder husorden og 
vedligeholdelse. Ligesom begreberne ”at bo godt” og ”at bo så 

billigt som muligt” ikke opfattes ens af alle beboerne, så vare-
tager beboerdemokraterne også deres roller på forskellig vis, 
hvor fortolkningen af ”at føre tilsyn med” kan have mange vari-
anter – fra at tjekke papiraffald i buskadset til at komme med 
forslag til mere overordnede vedligeholdelsesplaner og priori-
teringen af disse.

I princippet skal boligadministrator blot sikre, at de beslutnin-
ger, som tages af øverste myndighed, bestyrelse og afdelings-
møde, bliver ført ud i livet – men vi er alle bevidste om, at sam-
arbejdet mellem administrationen og de beboerdemokratiske 
organer er meget afgørende for arten og kvaliteten af beslut-
ningerne og udførelsen af disse. Der kan således også i dette 
system ligge nogle indbyggede konflikter, der gør muligheden 
for brobygning vanskelig, alene af den grund, at der bag enhver 
organisation er et menneske, en tankestil og en kultur.

Med styringsdialogen er også kommunen blevet en stadig vigti-
gere samarbejdspartner for boligselskaberne. Men det er ikke 
altid at boligselskaberne og kommunerne har samme interesse, 
hvorfor der også på dette felt ligger indbyggede konflikter og 
risiko for manglende brobygning. Den generelle samfundsud-
vikling betyder desuden, at det i dag kan være vanskeligere at 
finde ”fodslag” i fællesskabet, fordi individuelle behov oftest 
skygger for de bredere beslutninger – beslutninger, som ikke 
nødvendigvis kan henføres til et præcist svar på spørgsmålet: 
”Hvad får JEG ud af det?” Der kan med andre ord spores en redu-
ceret vilje og evne til at søge kompromisser og bygge bro mel-
lem forskellige holdninger og opfattelser. Om denne individu-
elle udvikling også kan overføres til organisationer, stat og 
kommune, kan diskuteres, men kendsgerningen er, at der gene-
relt er en tendens til mindre fleksibilitet og mere kontant af-
regning. Den i øjeblikket hårdt pressede kommunale økonomi 
har en ikke uvæsentlig betydning for viljen og muligheden for 
brobygning, hvorfor der også her ligger en del kommende kon-
flikter gemt.
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ledelsens rolle er at bygge bro og skabe merværdi
– en kortlægning af viljen til at bygge bro

Vi kan som nævnt alle se forskelligt på, hvordan opgaverne i 
den almene sektor skal løses – og på hvordan man finder den 
bedste og, i den givne situation, billigste løsning. Derfor er der 
mange steder behov for at se nærmere på, hvordan beslutnin-
gerne bliver taget – uanset om der er tale om administrative el-
ler politiske beslutninger. Selvom vi kalder grundlaget for pum-
peværket i den almene sektor for beboerdemokrati, og dermed 
også anerkender, at det er de grundlæggende demokratiske 
spilleregler, som er gældende, er vi alligevel underlagt nogle 
regler og forventninger, som gør, at vi ikke bare kan nøjes med 
at trække på skuldrene, hvis et demokratisk flertal har taget en 
beslutning, som åbenlyst kan få konsekvenser på den lange 
bane. 

De mest oplagte eksempler i nyere tid findes ofte i det dilem-
ma, der opstår mellem de kortsigtede og de langsigtede løsnin-
ger. For eksempel afdelingsmødets uvilje mod at løse bygge-
tekniske problemer, som på sigt kan danne grobund for fugt og 
skimmelsvampe hos nogle beboere. Her må de individuelle hen-
syn være vigtigere end flertallets holdning, og bestyrelse og 
administration må gribe ind og udføre de nødvendige arbejder. I 
nogle boligafdelinger kan der også opstå uvilje mod større mo-
derniseringstiltag, da dette vil forøge huslejen væsentligt. 
Konsekvensen kan dog vise sig som stærk nedslidning af be-
byggelsen og utidssvarende boliger, som på sigt ikke kan gen-
udlejes. Også her må bestyrelse og administration gribe ind 
over for beboernes ønsker.

I begge eksempler gælder dog, at den besluttende instans, her 
bestyrelse og administration, må vise vilje til at bygge bro mel-
lem de forskellige interesser, og kun i de meget få tilfælde, hvor 
en sådan tilgang til problemerne ikke finder en fornuftig løs-
ning, bør der gribes ind med ”magt”.

Beslutningskortet
For at forbedre beslutningsprocessen og gøde vejen til mere 
”brobyggeri” kan man udarbejde et beslutningskort, som per-
sonen, der har ansvaret for en given opgave, kan udfylde for at 
få et bedre overblik over de potentielle konfliktområder. Be-
slutningskortet skal ses som et dynamisk redskab til at komme 
videre i en given beslutningsproces – blandt andet ved, at man 
lægger strategiske planer for løsning af opgaven.

Metoden kan både bruges når en afdelingsbestyrelse eller or-
ganisationsbestyrelse skal opnå et resultat over for andre ak-
tører, eller hvis der internt i en afdelingsbestyrelse eller orga-
nisationsbestyrelse er behov for at finde et fælles fodslag for 
at finde en god og holdbar løsning på en problemstilling.

Udarbejdelsen af beslutningskortet kan indeholde følgende trin:

1. Analyse af problemstillingen 
Uanset opgavens eller problemstillingens art bør man sætte 
sig ned og beskrive problemet og finde den rette og præcise 
overskrift.

2. Forventelig løsning af problemstillingen – opgavens art
Her beskrives, hvordan man forventer bedst at kunne løse pro-
blemet. Man kan her med fordel formulere en årsagsforklaring 
på konflikten og sætte ord på, hvilken virkning man ønsker at 
opnå med den løsning, man vælger til at bygge bro. Er der for 
eksempel tale om at forsøge at vinde modparten over på egen 
side, eller i højere grad om at finde frem til et kompromis.

3. Identifikation af aktørerne / interessenterne
Her er det vigtigt, at man får nedskrevet alle de mulige aktører 
i det kommende ”spil”. Ved aktører forstås de personer, person-
kredse eller organisationer og myndigheder, som er direkte in-
volveret i projektet, og som på den ene eller anden måde er med 
i beslutningsprocessen.
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Ved interessenter forstås de personer, personkredse eller orga-
nisationer og myndigheder, som på en eller anden måde er be-
rørt af projektet og dets resultater, men som ikke nødvendigvis 
direkte er med i beslutningsprocessen.

4. Kortlægning af aktørernes holdninger (det mentale kort)
Her skal man forsøge at vurdere de andre aktørers og interes-
senters ønsker og holdninger til problemstillingen. På nogle 
områder vil det være enkelt at vurdere de andres holdninger, på 
andre områder må man måske bede de andre om at formulere 
deres uenighed eller fremkomme med deres ønsker. Man skal i 
denne del af processen være opmærksom på, at ikke alle er lige 
gode til at formulere sig hverken mundtligt eller skriftligt, og 
at det derfor ikke altid er muligt at komme frem til sandheden 
om ”de andre”.

Man skal derfor også gøre sig umage for at sætte sig i de andres 
sted og på den måde forsøge at udrede problemstillingen. Den-
ne øvelse giver ofte et godt resultat og vil samtidig give aktø-
ren en bedre mulighed for at komme med løsningsforslag, der 
dækker andres ønsker også.

Det mentale beslutningskort kan nu gøres til et konkret red-
skab, ved at man opstiller de foreløbige resultater af overvejel-
serne i en tabel (se næste side). På det nu konkrete beslut-
ningskort noteres alle aktører og interessenter lodret i venstre 
side, med den centrale, ansvarshavende aktør øverst. 

Vandret øverst fremgår de forskellige hovedområder, til hvilke 
man skal identificere holdningerne hos aktører og interessen-
ter. Følgende seks hovedområder bør identificeres, men der kan 
være flere, afhængig af problemstillingen:

a. Økonomi (herunder omfang og finansiering)
b. Organisering (herunder arbejdsdeling under og efter proces- 
 sen samt beslutningsproces)

c. Indhold – overordnet (er der enighed i de væsentligste ele- 
 menter af problemstillingen?)
d. Indhold – detaljer (er der enighed i alle detaljerne i problem- 
 stillingen?)
e. Personkreds (er der er enighed om den personkreds, der skal  
 involveres?)
f. Idéen generelt (er der enighed om problemstillingen generelt)

5. Identifikation af bedste løsning
Her går øvelsen ud på at analysere og vurdere, hvor brobygningen kan 
sættes ind i relation til uoverensstemmelserne. Den bedste indgang 
til denne øvelse er at identificere alle de fællesnævnere, man kan 
finde i det mentale beslutningskort, som fremkom under punkt 4. 

Det bedste udgangspunkt for at bygge bro er netop at arbejde 
ud fra de områder, alle er enige om, eller områder som med en 
meget lille indsats kan danne baggrund for enighed.

6. Prioritering af aktiviteter
I dette trin af processen er det fornuftigt at skrive de beslut-
tede aktiviteter og prioriteringen af dem ned således, at man er 
fælles om aktivitetsplanen. I denne plan, som også kan bruges 
som styringsredskab, bliver opgaverne delt ud til de aktører, 
som har en aktiv rolle.

Foredelene vedbeslutningskortet er følgende:
• Man får systematiseret problemstillingen.
• Man får identificeret deltagerne/aktørerne.
• Man får tid til at tænke over, hvad de andre vil og dermed får
 bedre mulighed for at lægge en vinderstrategi.

Oftest vil de fleste opgaver kunne løses ved konsensus og for-
skellige kompromisser. De mest langtidsholdbare løsninger er 
altid dem man har fundet i fællesskab, hvorfor det altid skal 
være anbefalingen at bruge energi og ressourcer til den beskrev-
ne proces. Tro flytter bjerge – men det er viljen der bygger broen.
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Aktører 

Beboerne

Afdelingsbestyrelsen

Organisationsbestyrelsen

Administrationen

Ejendomsfunktionærerne

Kommunen

Landsbyggefonden

Beboerrådgivningen

Interessenter:

De lokale medier

Politiet

Boligsøgende

Leverendører generelt
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Beslutningskortet
eksempel: Afdelingsbestyrelsen skal kortlægge holdningen til en tagterrasse, 
som afdelingsbestyrelsen vil etablere samtidig med en tagrenovering i bebyggelsen.

Kommentar: Beslutningskortet viser at afdelingsbestyrelsen skal koncentrere 
sig om økonomien, hvis den skal arbejde videre med ideen med en tagterrasse.

X = Ingen uoverensstemmelser

X = Mindre uoverensstemmelser

X = Store uoverensstemmelser

X = Ikke relevant

em
ne
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WHOle 
BRAIn
Selv-
vURDe-
RIngS-
øvelSe

Whole Brain – selvvurderingsøvelse
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vejledning
Du vil blive præsenteret for tre præferenceindikerende kort. Du 
skal vælge de elementer, som du mener, er vigtigst, og som du 
finder mest naturlige for dig, når du skal beskrive dine præferen-
cer inden for kommunikation, problemløsning og læring.

Selvvurderingsøvelsen indikerer dine præferencer: En præferen-
ce er en persons foretrukne måde at tænke, føle og agere på. En 
præference er ikke nødvendigvis lig med kompetencer eller ev-
ner. Du kan godt have kompetencer i f.eks. struktureret planlæg-
ning, uden at det er din præference – altså det du vil foretrække.
 
nB. HUSK, at der ingen rigtige eller forkerte svar er; kun svar, 
som afspejler dine præferencer

øvelse: Kommunikation
præferenceindikator 1
Whole Brain i kommunikation Kort 1

vejledning
• Læs alle ord på kort 1 igennem 
• Vælg de otte elementer på kortet, du mener er vigtigst ved 
 kommunikation med andre
• Sæt en ring om de valgte elementer
• Læs alle ord igennem inden du begynder at vælge

Præcis

Sammenhængende

Sonderer

Klar

Realistisk

Fokuseret

Velbegrundet
Spørgende

Beregner

Stiller spørgsmål

Strategisk

Forudser

Udfordrer
Visionær

Utraditionel
Forestiller sig

Metaforer/billeder

Intuitiv

Fantaserer Tænksom

Disciplineret
Kontrolleret Forberedt

Organiseret
Forsigtig

Metodisk

Velordnet

Plænlægger

Systematisk

Detaljeorienteret

Detaljeret

Deler
Påskønner Opmuntrer

Passioneret
TolerantVenlig

Omsorgsfuld
Følsom

Forstående
Medfølende

Hjælpende

A D

B c
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A

øvelse: problemløsning
præferenceindikator 2
Whole Brain i problemløsning Kort 2

vejledning
• Læs alle ord på kort 2 igennem  
• Vælg de otte elementer, der er vigtigst for dig ved problem-
 løsning
• Sæt en ring om de valgte elementer

Analyserer 
fakta

Ser fakta klart 
(ingen følelser involveret)

Vil have, at det 
skal være rigtigt

Indsamler al information

Ser problemer 
rationelt

Har en 
neutral 
holdning

Behandler fakta 
på en logisk måde

Fokuserer på 
nøjagtighed/
akkuratesse

D

B c

øvelse: læring
præferenceindikator 3
Whole Brain i læring Kort 3

vejledning
• Læs alle ord på kort 3 igennem 
 • Vælg de otte elementer, som er vigtigst for dig, når du skal lære
• Sæt en ring om de valgte elementer

A  D

B c

Løser problemer 
på en intuitiv måde

Ser det store billede
Visualiserer fakta

Har fokus 
på fremtiden

Ser muligheder og 
kan lide at spekulere

Kan lide alternativer

Kan lide at løbe risici

Har ofte nye og 
innovative idéer

Organiserer/ordner fakta 
(i kategorier, iflg. en plan)

Behandler fakta 
kronologisk

Kan være kritisk 
over for idéer

Tjekker fakta

Finder fejl og 
svagheder 
i andres idéer

Søger efter 
detaljer og 
uddybninger

Praktiske 
aspekter 
er vigtige

Foretrækker afprøvede 
og testede metoder

Forslag er ofte 
følelsesbetonede

Har en intuitiv 
fornemmelse 
for andre 
menneskerVærdier er vigtige

Negative følelser kan 
begrænse accept af nye idéer

Er sædvanligvis 
ivrig efter at dele 
idéer

Bibringer 
ofte idéer 
ny indsigt

Er entusiastisk 
omkring 
idéer

Menneskelige 
aspekter er 
fundamentale

Du accepterer ikke 
al information og 
kan være kritisk 
mht. indholdet

Du finder det nemt at fokusere 
længere tid ad gangen

Du foretrækker at 
studere alene og i 
stille omgivelser

Du sætter 
opnåelige mål 
for dig selv, når 
du studerer Du vil gerne have 

klare retningslinjer 
at studere ud fra

Du laver korte og 
klare referater, når 
du studerer

Du kan lide at 
undersøge, når 
du studerer

Du skriver konstant noter, mens du 
graver dybere ned i materialet

Du analyserer altid indholdet
Du elsker at beskæftige 
dig med fakta, tal og 
konkrete emner

Nyt  og eksperimenterende 
arbejde er en spændende 
udfordring

Du kommer 
hurtigt til at kede dig, 
når ting gentages

Du foretrækker studier, som kan give 
fremtidig værdi, og som passer ind i 
din vision

Du bruger information til at 
forudsige fremtiden

Du sætter ofte 
spørgsmålstegn 
ved indholdet

Du finder 
det svært 
at fokusere 
på én ting 
ad gangen

Diagrammer og visuelle 
hjælpemidler passer 
bedre til din læringsstil 
end referater

Det keder dig 
ofte at lave 
tidsplaner og 
planlægge dit 
studium

Du foretrækker 
ustrukturerede og 
ukonventionelle emner

Du foretrækker at arbejde 
på en uformel måde i et 
uformelt miljø

Du taler højt, når du 
skal lære udenadDu kan godt lidé at tale 

det igennem med andre, 
når du beskæftiger dig 
med udfordrende arbejde

Dine følelser har ofte 
indflydelse på din 
indstilling over for 
dit studium

Du foretrækker de 
emner, som kan 
udvikle dig som 
person

Du lærer bedst, 
hvis du finder 
mening i emnet

At forbinde emnet med oplevelser 
i dit liv hjælper dig til at forstå 
og huske

Atmosfæren har 
indflydelse på din 
evne til at studere.

Du holder af at 
studere i grupper, 
hvis du føler, at du 
kan tilføre værdi til 
andre

Du er disciplineret 
mht. dine studier

Du repeterer, indtil du 
føler dig sikker i din viden

Du laver antageligt omfattende referater

Du foretrækker klare og 
præcise instruktioner

Du studerer bedst i 
stille og stabile 
omgivelser

Dine omgivelser 
skal være 
ordentlige og 
velorganiserede

Du foretrækker at arbejde 
i henhold til en tidsplan

Du laver antageligt klare og 
velorganiserede referater

Du holder af al 
praktisk læring

Du foretrækker en trinvis 
tilgang, når du studerer 
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personlig akkumalator
Kort 4

vejledning
• Skriv det antal elementer, du har markeret på hvert kort, i hver 
 af de fire kvadranter ( A, B, C, D) i de respektive felter
 • Beregn dernæst totalen for hver kvadrant
• Dette giver en numerisk identifikation af din mest dominerende 
 kvadrant

A D

B c

Kort 1

Kort 2

Kort 3

Total

Kort 1

Kort 2

Kort 3

Total

Kort 1

Kort 2

Kort 3

Total

Kort 1

Kort 2

Kort 3

Total
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Bestyrelsens etiske 
spørgeskema

 Ja nej

Kr. pr. lejemålsenhed 2005 – 2009 

05’ 06’ 07’ 08’ 09’

Boligorganisationen:

Studietur/rejser m.m.  

Har organisationsbestyrelsen eller 
medlemmer af organisationsbesty-
relsen deltaget i studieture/rejser 
betalt af boligorganisationen?

Har organisationsbestyrelsen eller 
medlemmer af organisationsbestyrel-
sen deltaget i studieture/rejser betalt 
af samarbejdspartner eller andre?

Har ledsagere til organisationsbe-
styrelsesmedlemmer deltaget i stu-
dieture/rejser arrangeret af boligor-
ganisationen?

Har boligorganisationen betalt arran-
gementer for organisationsbestyrel-
sesmedlemmer med ledsagere (ek-
sempelvis middage, fester o. lign.)?

 Ja nejHar organisationsbestyrelsen op-
daterede forretningsgange på føl-
gende områder?

Bestyrelseshonorar
Tabt arbejdsfortjeneste
Mødediæter
Rejsediæter
Telefongodtgørelse
Godtgørelse for kørsel (km penge)
Gaver o. lign.

Udgifter til be-
styrelsesarbejdet

Konto 501.1 
(bestyrelsesho-
norar, afd. i drift) 
og konto 502 
(mødeudgifter, 
kontingenter m.v.)

Gennemsnit for 
medlemmer i 
Boligkontoret 
Danmark 

Dato

Formand  
 

Forretningsfører
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tjekliste over emner 
der bl.a. kan inddrages 
i evalueringen af 
samarbejdet mellem 
organisationen og 
administrationen

tryghed 
og troværdighed

Omgængelighed

Giver Boligkontorets administra-
tion, og måden at håndtere 
opgaver og problemstillinger på, 
bestyrelsen tryghed og en 
fornemmelse af troværdighed?

Er det bestyrelsens opfattelse, 
at Boligkontorets medarbejdere 
er omgængelige og udviser 
nærvær, engagement og indfø-
lelse i samarbejdet med boligor-
ganisationen? Der tænkes her på 
alle typer af medarbejdere, fra 
direktionen i Lundsgade over 
forretningsfører, forvaltnings-
konsulenter, inspektører til 
sagsbehandlere på afdelings-
kontoret.

Hastighed

Faglighed

Image

Sager der ønskes 
fremhævet: 

Bestyrelsen bedes (gerne uden deltagelse af administrative 
medarbejdere) drøfte samarbejdet med Boligkontoret ud fra 
følgende emner: 

Boligkontorets medarbejdere 
udfører mange opgaver for 
medlemmerne, og oftest er der 
flere opgaver end hænder. 
Føler bestyrelsen at hastigheden 
i opgaveløsningen er tilfredsstil-
lende, og overholder medarbej-
derne aftalte tidsfrister?

Er det bestyrelsens vurdering, at 
administrationen udfører opga-
verne professionelt og i tråd 
med Boligkontorets ånd? 
Er det bestyrelsens vurdering, at 
administrationen er på højde med 
og gerne på forkant med udviklin-
gen og nye tiltag, som kan komme 
beboerne og selskabet til gavn?

Hvordan tror bestyrelsen, at 
Boligkontorets image er i lokal-
samfundet (blandt beboerne, 
medarbejderne, kommunen og 
medierne)?
Hvordan tror bestyrelsen, at 
Boligkontorets image er blandt 
andre boligselskaber, i Boligsel-
skabernes Landsforening og i 
ministerierne?
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personerne
lars engberg
Seniorforsker på Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg 
Universitet. Lars A. Engberg forsker i by- og boligforhold med 
vægt på styring og forvaltning, demokrati, innovation og miljø. 
Et centralt forskningsspørgsmål er, hvordan udviklingen af en 
bæredygtig almen boligsektor spiller innovativt sammen med 
udviklingen af bæredygtige byer.
Til denne bog har Lars Engberg skrevet ”Kan beboerdemokra-
terne i den almene boligsektor udvikle beboerdemokratiet?”

lotte Jensen
Professor ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi ved CBS. 
Lotte Jensen har i en årrække beskæftiget sig med både nutidig 
og historisk  boligpolitik i Danmark og Norden og sat særligt fo-
kus på den almene boligsektors styreformer, beboerdemokra-
tiet og samspillet med kommunerne i forbindelse med den nye 
styringsreform.
Til denne bog har Lotte Jensen skrevet  ”Hvem ka’? Vi ka’! – om 
styringsreformen og beboerdemokratiet”.

Jens Hoff
Professor på Institut for Statskundskab på Københavns Univer-
sitet. Har i en årrække fulgt brugen af IT og internettet i den 
politiske kommunikation, og redigeret bogen ”Danmark som in-
formationssamfund”, der udkom som led i magtudredningen, 
Folketingets forskningsprojekt om folkestyret i Danmark. Sam-
men med Kresten Storgaard har han redigeret bogen ”Informa-
tionsteknologi og demokratisk innovation – borgerdeltagelse, 
politisk kommunikation og offentlig styring”, der udkom i 2005.
Senest har han undersøgt politikernes brug af hjemmesider og 
sociale medier i kommunalvalgkampen i 2009.
Jens Hoff bliver interviewet om dialog og digitalt demokrati på 
side 190.

line larsen 
Practitioner-certificeret i Whole Brain-tænkningen fra NBI Soluti-
onsfinding©. Hun har en baggrund som cand.soc. i virksomheds-
ledelse, og har arbejdet med temaer som medarbejder- og leder-
udvikling, hvor Whole Brain-modellen har været en integreret del 
af udviklingsforløbet. Line arbejder derudover med konsulentud-
dannelse og -praksis og er tilknyttet faggruppen Consulting Prac-
tices i Implement Consulting Group, hvis fokus er på træning og 
udvikling af konsulenter, der driver forandringsprojekter, og som 
ønsker at få en bred, forretningsfokuseret konsulentuddannelse.

Bag kapitlerne
Vores værdifulde forskelligheder er skrevet af kommunikati-
onskonsulent Mette Kramshøj Flinker.
Fire beboerdemokrater du måske har mødt er skrevet af forvalt-
ningsdirektør Klaus Kramshøj, kommunikationschef Anders Juel 
Hansen og kommunikationskonsulent Mette Kramshøj Flinker.
Et møde med sammenstød er skrevet af kommunikationskonsu-
lent Mette Kramshøj Flinker.
Et møde med samarbejde er skrevet af kommunikationskonsu-
lent Mette Kramshøj Flinker.
Sådan bruger du Whole Brain  er skrevet af forvaltningsdirektør 
Klaus Kramshøj, kommunikationschef Anders Juel Hansen og 
kommunikationskonsulent Mette Kramshøj Flinker.
Kender du situationen? – konflikter og løsninger i bestyrelses-
arbejdet er skrevet af forvaltningsdirektør Klaus Kramshøj og 
kommunikationschef Anders Juel Hansen. 
Beboerdemokratiet i dag  er skrevet af udviklingschef Katja Adel-
høj Lindblad og kommunikationschef Anders Juel Hansen.
God selskabsskik – vejen til det moderne beboerdemokrati er 
skrevet af vicedirektør Bent Gail og administrerende direktør 
Michael Demsitz.
Åbenhed er et vilkår – om dialog og digitalt demokrati. Inter-
view v/ kommunikationschef Anders Juel Hansen.
Tro flytter bjerge – vilje bygger bro er skrevet af administrerende 
direktør Michael Demsitz.
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