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1. Indledning 
 

Demokrati er fundamentet for vores samfund. Ligeledes er beboer-demokrati, ifølge 

Boligselskabernes Landsforening (2010a) “fundamentet i det almene boligbyggeri i Danmark. Det er 

en styreform, hvor beboerne kan få afgørende indflydelse. Det gælder alle forhold vedrørende 

boligorganisationen og de enkelte afdelinger”. Beboerdemokratiet er lovbestemt, hvilket blandt 

andet betyder, at der skal være en afdelingsbestyrelse sammensat af frivillige, der varetager de 

øvrige lejeres interesser. I de almene beboerforeninger ses dog en tendens til, at flere og flere vælger 

det frivillige arbejde fra. Det er vanskeligt at rekruttere medlemmer til bestyrelsen. Deltagelsen ved 

møder og andre arrangementer er svigtende. Denne udvikling giver anledning til bekymring for 

beboerdemokratiets fremtid. Der er fokus på den næste generation, som man ønsker træder til, hvor 

den ældre generation trækker sig. Der gives i debatten flere bud på, hvad der ligger bag denne 

udvikling og, hvordan den kan vendes.  

 

Til beboerbladet BoDanmark udtaler Katja Adelhøj Lindblad, der er udviklingschef i Boligkontoret 

Danmark og formand for bestyrelsen i sin egen almene boligafdeling i Vallensbæk: “Vi har nogle 

meget store årgange, der bærer på en stærk tradition inden for det demokratiske fodarbejde. Lige 

som på arbejdsmarkedet har de fyldt det meste af billedet, men er nu på vej til at trække sig tilbage 

og tage hul på pensionen. Blandt bestyrelserne i de almene bebyggelser har vi ligeledes en stor 

repræsentation af ældre beboere – og desværre stadig kun meget få af de unge. De, der skal følge 

efter, har slet ikke samme tradition for at engagere sig i den slags opgaver, og det er derfor blevet 

meget svært at rekruttere de yngre generationer til bestyrelserne” (Flinker, 2008, p. 4). 

 

Samfundsdebattøren Morten Albæk mener tilsvarende, at det er hos den nye generations 

demokratiopfattelse, at forklaringen skal findes. Han beskriver, hvorledes den nye generation er 

vokset op med, at demokratiet ikke er noget, man skal kæmpe for eller holde ved lige – det er et 

naturligt gode, som altid vil være til rådighed. En generation præget af selvtilstrækkelighed og som 

sætter individuelle værdier over fællesskabet (Albæk & Hylleberg, 2005). 

 

Der er i dagens samfund ikke megen præstige i frivilligt arbejde. Den politiske dagsorden og 

mediedækningen har ikke øje for de ressourcer, der findes lokalt. Der er ikke megen tiltro til lokale 

beboerinitiativer. I stedet fokuseres der på centralt styrede reguleringer. Denne linje forstærker 

opfattelsen om, at man med rette kan have nok i sig selv og, at det ikke forventes, at man tager 

demokratisk ansvar.  

 

Man kan diskutere, om beboerdemokratiet i den nuværende form har udtjent sin rolle eller om det 

mere handler om at gøre indholdet vedrørende. 
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1.1. Motivation 

Vores motivation for at undersøge beboerdemokratiet i almene boliger, er knyttet til denne 

samfundsmæssige bekymring.  

 

Der er kommet en ny lovregulering (Boligministeriet, 2010), der skal sikre en øget gennemsigtighed i 

den demokratisk proces og skabe en afbureaukratisering på området. Som følge heraf bliver IT flere 

steder set som en mulig løsning på at styrke beboerdemokratiet, så det er i stand til at engagere en 

bredere del af beboerne (Usman, 2009 & Tverskov Kommunikation, 2009). 

 

Vi er interesseret i at undersøge, hvilke forhold, der gør sig gældende i fravalget af 

beboerdemokratiet nærmere. Vi forventer med denne målgruppeanalyse at opnå en indsigt, der gør 

os i stand til at give anbefalinger i forhold til, hvilken rolle IT kan få i udformningen af 

beboerdemokratiet. 

 

1.2. Baggrund 

Med afsæt i vores motivation vil vi i de kommende afsnit redegøre for forholdene i almene boliger og 

dets beboerdemokrati, hvilket skal fungere som baggrund for vores forundersøgelse. 

 

1.2.1. Almene boliger 

I almene boliger skal ingen tjene på huslejen. Boligerne er opført i samarbejde med kommunen, som 

disponerer over hver fjerde lejlighed i forbindelse med kommunens boligsociale forpligtelser. Lejen 

er omkostningsbestemt – det vil sige, at regnskabet for en boligafdeling så vidt muligt skal balancere 

år for år. Hver afdeling er en selvstændig økonomisk enhed, hvis økonomiske midler ikke kan bruges 

andre steder i boligorganisationen (Boligselskabernes Landsforening, 2010b, p. 3). 

 

1.2.2. Beboerdemokrati 

Beboerdemokratiet i den enkelte boligafdeling er bygget op omkring afdelingsmødet og 

afdelingsbestyrelsen. Beboerne i boligafdelingen vælger selv afdelingsbestyrelsen. Denne bestyrelse 

er repræsentanter for alle beboerne i afdelingen og varetager forskellige opgaver vedrørende driften. 

Bestyrelsen fastlægger blandt andet afdelingens budget – herunder, hvor mange penge, der skal 

bruges på vedligeholdelse, udearealer og beboeraktiviteter. Derudover er det bestyrelsens opgave at 

planlægge eventuelle renoveringer og moderniseringer, starte aktiviteter i afdelingen (såsom 

sommerfest, fastelavnsarrangement og fællesspisning), og sørge for den generelle ro og orden i 

afdelingen (Boligselskabernes Landsforening, 2010c). 

 

De enkelte beboere i afdelingen har igennem beboerdemokratiet medbestemmelse på en række 

områder – her i blandt: 

 

• hvilke vedligeholdelses-, forbedrings- og fornyelsesarbejder, der skal sættes i gang 
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• indretning af legepladser og brug af fællesarealer 

• antal tv-kanaler 

• tilskud til beboeraktiviteter og beboerklubber samt til afdelingsbestyrelsens udgifter 

• afdelingens standard for renholdelse og beboerservice 

• rammerne for beboernes råderet og godtgørelse ud over lovgivningens minimumsregler 

• budget, huslejestørrelse og vaskeripriser 

 

Beboerdemokratiet kan defineres ud fra både struktur (rammerne og hvorledes de bliver udfyldt) og 

indhold (emner, aktiviteter, værdier og så videre). I vores behandling af beboerdemokratiet vil vi altså 

både se på, hvordan det struktureres og, hvad det indeholder. 

 

1.3. Forundersøgelse 

For at sondere terrænet har vi lavet en eksplorativ forundersøgelse, som er sammensat af sekundær 

viden gennem et såkaldt desk study, bestående af eksisterende undersøgelser og en indledende 

samtale (telefoninterview) med et aktivt bestyrelsesmedlem. 

 

1.3.1. Desk study 

I vores desk study har vi set på eksisterende undersøgelser, der er lavet om beboerdemokrati i 

almene boligforeninger (Kristensen, 1999 & Tverskov Kommunikation, 2009).  

 

Undersøgelsen fra 1999 er lavet på initiativ af Boligselskabernes Landsforening og By- og 

Boligministeriet med det formål at belyse beboerdemokratiets nuværende funktion og fremtidige 

udviklingsmuligheder. Nogle af fundene i undersøgelsen var, at der generelt er stor tilfredshed med 

at bo alment (93 %) – især blandt ældre og de mere socialt integrerede beboere, der har boet der i 

længere tid. Tilfredsheden knyttes blandt andet til lejlighedens kvalitet og trygheden i området 

generelt, men også til beboerdemokratiet, som hele 62 % tillægger nogen eller stor betydning. En 

tredjedel deltager på afdelingsmøderne, men der findes flere forskellige deltagelsesprofiler, der 

deltager i beboerdemokratiet på forskellig måde: 

 

Profil  Beskrivelse Fordeling 

Generalforsamlingsprofilen Deltager i afdelingsmøder. Lidt ældre end gennemsnittet. 

Overrepræsentation af alderspensionister. Tilfredse med 

deres boligsituation. 

21 % 

Enkeltsagsprofilen Deltager i organisering af aktiviteter, men ofte ikke i 

afdelingsmøder. Yngre, relativt veluddannede kvinder, 

3 % 
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hvor mange er alene med deres børn. 

Bestyrelsesprofilen Medlem af afdelingsbestyrelse. Deltager i afdelingsmøder. 

Fortrinsvis mandlige beboere, der nu er pensioneret. 

3 % 

Ildsjælsprofilen Deltager i afdelingsmøder og organisering af aktiviteter. 

Den beboerpolitiske elite, som er med, hvor det sker. Ofte 

førtidspensionister og beboere under uddannelse. 

4 % 

Fraværsprofilen Deltager ikke i de beboerpolitiske aktiviteter. De er i 

mindre grad socialt integrerede end de andre profiler, 

ligesom de øvrige grupper ligger langt over denne gruppe 

med hensyn til erfaringer med organisatorisk arbejde. 

62 % 

 

Tabel  1 . Deltagelsesprofiler (Kristensen, 1999). 

 

Som det fremgår af  tabel 1, er det hele 62 % af beboerne (fraværsprofilen), der ikke deltager i de 

beboerpolitiske aktiviteter (afdelingsmøder, afdelingsbestyrelse eller i organisering af almene 

beboeraktiviteter i øvrigt). Derfor kan det synes paradoksalt, at beboerdemokrati alligevel tillægges 

så stor værdi. Ifølge Tverskov Kommunikation (2009) er der flere grunde til, at de ikke deltager. Det 

skyldes blandt andet, at de har for travlt og derfor ikke vil binde sig til faste aktiviteter, at de ved for 

lidt om, hvad bestyrelsesarbejdet går ud på, samt, at de føler, at bestyrelses-miljøet er indspist og 

utilgængeligt. 

1.3.2. Telefoninterview 

Bestyrelsesarbejdet kan uden tvivl være tidskrævende, og det er derfor nærliggende at spørge, 

hvorfor nogle er villige til at arbejde så hårdt for beboerdemokratiet? For at kunne besvare dette 

spørgsmål har vi dannet os en antagelse om, at de personer, der engagerer sig meget i arbejdet med 

beboerdemokratiet må gøre det, fordi de får noget personligt ud af arbejdet og ikke ‘bare’ gør det for 

beboerdemokratiets skyld og for deres rettigheder. Vi kunne godt tænke os at finde ud af, hvad der 

grundlæggende engagerer dem i deres arbejde. 

 

Vi fik sat et telefoninterview op med et aktivt bestyrelsesmedlem (Bente, 41 år), hvortil vi lavede en 

spørgeguide (Bilag 8.1.), som skulle danne baggrund for det semi-strukturede interview. Formålet 

med at interviewe et aktivt bestyrelsesmedlem var at få indsigt i, hvordan de anskuer de 

demokratiske udfordringerne, og hvilke praktiske erfaringer de har med det i forhold til deres eget 

bestyrelsesarbejde. Interviewet skulle dermed være med til yderligere at afklare vores forståelse af 

problemfeltet. 
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Ud fra vores interview fandt vi blandt andet ud af, at bestyrelsen finder arbejdet interessant, men at 

de synes, de bruger meget tid på det:  

Det er så interessant at være med på den anden side og kan få lov at være med til at bestemme. (...) Vi 

arbejder et sted mellem 1 og 3 timer dagligt på bestyrelsesarbejdet lige nu. (...) Det er jo ikke meningen, 

at et frivilligt stykke arbejde og være bestyrelsesmedlem, at man skal bruge så meget energi på det. 

Men vi gør det, fordi vi kæmper for vores rettigheder, og for beboerdemokratiet. 

 

Hun giver udtryk for, at der er et klart skel mellem de aktive bestyrelsesmedlemmer og de beboere, 

der ikke deltager, hvilket bestyrelsen er opmærksom på, men har svært ved at gøre noget ved: 

Vi holder meget på beboerdemokratiet, det vil sige vi spørger også vores beboere stort set om alt, fordi 

vi synes det er vigtigt, de er med demokratisk (...) Vi drager dem ind via vores beboermøder. Og dem 

har vi 2 gange om året. (...) Det er en kamp at få dem op af sofaen (...) folk har nok i sig selv. (...) Vi er 

168 lejemål, og hver gang vi har møder, møder der omkring 20-25 lejemål op... og jeg synes det er brand 

ærgerligt. 

 

Bente synes grundlæggende slet ikke, at beboerdemokratiet fungerer, men nævner dog 

fællesaktiviteterne, som et sted, hvor folk stadig møder op: 

Det mest positive, som jeg kan sige, som regel fungerer herude, det er vores aktiviteter – der er rimelig 

deltagelse på det. 

 

Vores forundersøgelse har for det første vist, at der generelt er lav deltagelse i beboerdemokratiet, 

men at de fleste beboerne anser det for at være vigtigt. For det andet har den vist, at der er 

forskellige måder at opfatte og deltage i beboerdemokratiet på. Endelig anser 

bestyrelsesmedlemmerne det som et problem med den manglende deltagelse fra en større del af 

beboerne. 

 

1.4. Målformulering 

Vi har på baggrund af vores forundersøgelse fået en forståelse for problematikken omkring den 

manglende deltagelse i beboerdemokratiet, herunder forskellige demokratiopfattelser, 

kommunikationsformer og grupperinger. Vores mål er derfor at få indsigt i, hvilke holdninger og 

værdier, der ligger bag fravalget hos de mindre aktive beboere (fraværsprofilen). Denne indsigt i 

målgruppen en forudsætning, for at kunne vurdere behovet for et IT-system – beboerdemokratiet 

skal ikke digitaliseres blot for digitaliseringens skyld. 
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1.5 Problemformulering og forskningsspørgsmål 

Målformuleringen leder os hermed frem til følgende problemformulering: 

 

Hvordan kan man udforme beboerdemokratiet i almene boliger, så det bliver meningsfuldt at deltage i for en 

bredere del af beboerne? 

 

• Hvordan tilgodeser beboerdemokratiet, i den måde det bliver praktiseret på, beboernes 

ønsker og behov? 

• Hvilken betydning har kommunikationsformen for deltagelse i beboerdemokratiet? 

• Hvilke barrierer oplever beboerne for deltagelse? 

• I hvilket omfang kan IT-systemer understøtte bredere deltagelse i beboerdemokratiet? 

 

1.6. Afgrænsning 

Som tidligere nævnt definerer vi beboerdemokrati som et spørgsmål om både struktur og indhold. 

Selv om vi har en målsætning om at gøre beboerdemokratiet meningsfuldt for en bredere del af 

beboere, har vi valgt at have fokus på de mindre aktive beboere. Vi afgrænser dermed vores 

målgruppeanalyse til dem, der har fravalgt eller ikke valgt at deltage i beboerdemokratiet. Finder vi 

imidlertid løsninger, der kan imødekomme deres ønsker og behov, samt minimere de barrierer, de 

oplever, har vi nøglen til at aktivere beboerne over en bred kam. 

 

Det ikke vores intension, i denne undersøgelse, at præsentere målgruppen for konkrete IT-løsninger, 

som de skal forholde sig til. Derimod forventer vi, at målgruppen kan fortælle os om deres 

forestillinger om mulige kommunikationsformer og medievaner, som så kan kvalificere vores 

endelige anbefalinger til, i hvilket omfang IT kan understøtte beboerdemokratiet. 



! 9 

2. Teori 
 
I dette afsnit beskriver vi kort, hvilken teori vi anvender i vores målgruppeanalyse. Der er til de 

forskellige begreber en kort forklaring af, hvordan de forholder sig til vores problemstilling. 

 

2.1. Sepstrups model af kommunikationsprocessen 

Vi vil undersøge, hvordan man kan engagere beboerne til deltagelse i det demokratiske arbejde. 

Derfor søger vi viden om, hvordan beboerne forholder sig til beboerdemokratiet eller ikke forholder 

sig til det. En systematisk analysemodel finder vi i Sepstrups kampagneteoretiske model af 

kommunikationsprocessen – mødet mellem kommunikationsproduktet og modtager. Modellen er 

udviklet til målrettet strategisk kommunikationsplanlægning eller evaluering. Den bygger på en 

indsigt i modtageren, kommunikationsprocessen og mødet mellem modtager og 

kommunikationsprodukt, samt de forhold, der kan påvirke kommunikationsforløbet.  

 

I forhold til vores problemformulering er det interessant at undersøge, hvor i 

kommunikationsprocessen, kommunikationsproduktet ikke opnår effekt hos modtageren. Eller med 

andre ord, hvorfor budskabet om deltagelse i beboerdemokratiet ikke resulterer i nogen handling 

hos et flertal af beboerne. 

 

For at analysere kommunikationsprocessens forløb opstiller Sepstrup tre grupper af forhold, der har 

indflydelse på kommunikationsprocessens resultat: (1) Dimensioner i modtagerens adfærd, (2) forhold 

ved modtagerne og (3) forhold ved kommunikationsproduktet (Sepstrup, 2006, pp. 137-140). I vores analyse 

af, hvorfor beboere ikke deltager i beboerdemokratiet, vil vi se på deres adfærd ud fra disse tre 

dimensioner. 

 

2.1.1. Dimensioner i modtagerens adfærd  

Den første dimension handler om eksponering af budskabet. Det er vigtigt at have kendskab til 

beboernes medieforbrug, dels når man vil undersøge, om de informationskanaler, der anvendes, er 

inden for eller uden for beboernes normale medieforbrug, og dels når vi vil pege på nye måder at 

praktisere og kommunikere om beboerdemokrati. Den anden dimension ser på, om beboerne er 

aktive eller passive i forhold til at være opmærksomme på beboerdemokratiet i deres beboelse. Om 

beboerdemokratiet er noget, de søger aktivt eller mere tilfældigt bliver opmærksomme på, hænger 

sammen med den tredje dimension: Nytteværdi og underholdningsværdi. Nytteværdi og 

underholdningsværdi bunder i, hvad beboerne forventer at få ud af at deltage i beboerdemokratiet. 

 

2.1.2  Forhold ved modtagerne 

En nærmere analyse af forhold ved modtageren kan uddybe forståelsen af 

kommunikationsprocessen. Sepstrup opstiller fem karakteristika herfor: Livssituation, 
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relevansopfattelse, informationsbehov, informationsværdi og informationsomkostninger (Sepstrup, 2006, pp. 

142-153). 

 

Modtagerens l ivssituation sætter rammerne for, hvilke kommunikationsprodukter de 

eksponeres for, anvender og har udbytte af. Vi vil undersøge beboernes erfaringer, holdninger og 

viden om beboerdemokrati, og derfor er vi også interesseret i at få en indsigt i deres sociale 

relationer; hvilke netværk de har, og hvilke værdier, der er bag den sociale dagsorden. 

 

Relevansopfattelsen definerer Sepstrup således: ”Modtagerens subjektive opfattelse af et 

kommunikationsprodukts relevans er afgørende for selektiviteten i eksponering, opmærksomhed og 

forståelse” (ibid., p. 144). Hvorvidt kommunikationsproduktet opleves som relevant hos modtageren 

er altså afgørende for kommunikationsprocessen og effekten af denne. For at få beboerne til at 

deltage i beboerdemokratiet er det nødvendigt, at de oplever det som relevant.  

 

Kobler beboerne beboerdemokratiet til de værdier, der er vigtige for dem i forhold til der, hvor de 

bor? Hvis beboerne ikke oplever en sammenhæng mellem deres værdier og beboerdemokratiet, ser 

de ikke et behov for at forholde sig til beboerdemokratiet. I Sepstrups kampagneteoretiske model 

beskrives kombinationen af relevansopfattelse og informationsbehovet som 

kommunikationspotentiale. 

 

Informationsværdi og informationsomkostninger – hvis beboerne ser beboerdemokrati som 

ubetydeligt og meningsløst at deltage i, opleves beboerdemokratiet som værdiløst. 

Informationsværdien overskygges let af informationsomkostningerne, når den er lav. Det kan 

opleves som besværligt og omstændigt at deltage i beboerdemokratiet. Vi vil undersøge beboernes 

opfattelse af omkostningerne – tid og prioriteringer i forhold til beboerdemokrati, og om der er 

noget i strukturen, der kan ændres, så informationsomkostningerne ikke overstiger 

informationsværdien.  

 

2.1.3 Forhold ved kommunikationsprocessen 

Den tredje gruppe i Sepstrups analysemodel: ”Forhold ved kommunikationsproduktet” er interessant 

at tage i betragtning, når vi ser på, hvilken rolle IT kan få i beboerdemokratiet. Den kobler sig til 

modtagerens medieforbrug, men også i høj grad til budskabet, og om det formidles på en måde, der 

matcher beboerne. Vi vil derfor også undersøge, hvordan man kan gøre beboerdemokratiet 

vedrørende og tilgængeligt. 
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2.2. Rogers’ diffusionsteori 

Rogers beskriver i sin diffusionsteori, hvordan ideer bliver udbredt. Han definerer 

diffusionsprocessen således: 

 

Diffusion is the process by an innovation is communicated through certain channels over time 

among the members of a social system. (Rogers, 1995, p. 5). 

 

Rogers’ teori giver os et redskab til systematisk at analysere forholdene omkring processen, hvor 

innovationen – beboerdemokrati – bliver kommunikeret gennem bestemte kommunikationskanaler over 

tid til beboerne i almene boliger. Det er de fire elementer: (1) Innovationen, (2) kommunikationskanaler, 

(3) tid og (4) netværk (socialsystem ) i diffusionsprocessen, vi vil undersøge og analysere i vores 

målgruppeanalyse. 

 

2.2.1. Innovationen 

Rogers’ beskrivelse af innovationen rummer både nyskabelse af teknologisk karakter (hardware) og 

nyskabelser af overvejende informationskarakter (software) (Rogers, 1995, pp.12-13). Begrebet 

beboerdemokrati ligger i den sidste kategori. Demokrati og beboerdemokrati er ikke ligefrem nye 

opfindelser, men i Rogers’ teori understreges det, at det er modtagerens oplevelse af, om det er nyt, 

der er afgørende for, om det er en nyskabelse og ikke, hvornår det objektivt set blev opfundet (ibid., 

p.11). 

 

Udbredelsen af en ny innovation er afhængig af dens karakteristika. Rogers opstiller i alt fem 

karakteristika: (1) Relative fordel, (2) kompatibilitet, (3) kompleksitet, (4) testbarhed og (5) observerbarhed.  

 

Relative fordel  handler om i hvilken grad en innovation forstås som bedre end den, den erstatter. 

Jo større fordel modtageren ser ved innovationen, des hurtigere foregår adaptionen. Hvis beboerne 

ser fordele ved beboerdemokratiet vil deres deltagelse ske hurtigere (ibid., p. 15). Rogers teori om 

relative fordel kan kobles til Sepstrups teorier om nytteværdi, relevansopfattelse og 

kommunikationspotentiale.  

 

Kompatibil itet  beskriver, hvor forenelig innovationen er med modtagerens vaner, tidligere 

erfaringer og behov. Hvis en innovation falder inden for modtagerens værdier og holdninger, vil 

adaptionen foregå hurtigere, end hvis den strider mod modtagerens overbevisninger (ibid., pp. 15-

16). Hvis de demokratiske værdier, eller den måde de bliver praktiseret på, i boligforeningen, ikke 

stemmer overens med beboernes måde at leve deres liv på, bliver det vanskeligt at udbrede idéen om 

beboerdemokrati. Rogers kompatibilitetsbegreb kan kobles til Sepstrups teorier om modtagerens 

livssituation og prædispositioner (viden, erfaringer og holdninger) . 

 

Kompleksitet  handler om i hvor høj grad en innovation bliver opfattet som svær at forstå og 
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anvende. Komplekse opfindelser har en længere udbredelsesperiode end de opfindelser, der er lette 

at tilgå og forstå (ibid., p. 16). Hvis beboerdemokratiet praktiseres på en måde, der for beboerne er 

vanskelig at overskue, vil det hæmme deres villighed til at deltage i beboerdemokratiet. Det kan for 

eksempel være ugennemskuelige valgprocedurer, komplekse regnskaber og mødereferater eller 

komplicerede beslutningsprocesser. Rogers’ kompleksitetsbegreb kan kobles til Sepstrups teorier om 

informationsomkostninger kommunikationsproduktets medie- og tekstdimension. 

 

Testbarhed har noget at gøre med, om det er muligt at afprøve en innovation. Hvis en modtager, 

der overvejer at tage en innovation til sig, får mulighed for at afprøve den, vil det fjerne 

usikkerheden over for opfindelsen og øge adaptionshastigheden (ibid., p. 16). Praktiseres 

beboerdemokratiet på en måde, der giver beboerne mulighed for at deltage i bestyrelsens arbejde 

ved bestyrelses- eller udvalgsmøder, vil det give de beboere, der overvejer at deltage i det frivillige 

arbejde, en indsigt og erfaring, der kan minimere deres usikkerhed overfor, hvad arbejdet indebærer. 

 

Observerbart  handler om, at jo mere synlig resultaterne af innovationen er, des hurtigere vil 

udbredelsen foregå (ibid., p. 16). Hvis resultaterne af beboerdemokratiet bliver formidlet til 

beboerne, kan det være med til at anskueliggøre beboerdemokratiets udbytte og muligheder. 

Synligheden er en forudsætning for modtagerens relative fordel og kompatibilitet. Rogers’ teori om 

innovationers observerbarhed kan kobles til Sepstrups begreber, medieforbrug, aktiv og passiv 

opmærksomhed og kommunikationsprocessens mulige udfald. 

 

2.2.2. Kommunikationskanaler 

I analysen af, hvordan innovationen bliver formidlet ses på kommunikationskanaler. Rogers 

beskriver forhold omkring massemedier og interpersonale kanaler (ibid., pp. 18-19). I forhold til 

kommunikationen om beboerdemokratiet vil vi undersøge, hvilke kanaler der anvendes, og hvilke 

fordele og ulemper der er ved forskellige formidlingsmåder. Hvilke budskaber formidles bedst med 

ansigt til ansigt-kommunikation, og hvilke klares bedst ved massekommunikation.  Rogers behandler 

begreberne: Homophily og heterophily (ensartethed og forskellighed) i forhold til at udbrede nye 

innovationer. Undersøgelser viser, at vi har tendens til at vurdere en ny opfindelse på baggrund af 

erfaringer fra personer, der ligner os, snarere end at vurdere den på baggrund af videnskabelige 

undersøgelser. Vi kommunikerer bedre med personer, vi ligner og deler værdier med. Men 

udbredelsen af nye innovationer kræver også en eller anden grad af uenshed – uenighed 

(heterophily), ellers er der ikke noget grundlag for at flytte sig. 

 

Balancen mellem homophily og heterohpily er interessant at belyse i undersøgelsen af 

beboerdemokratiet. På den ene side kan det være en barriere for deltagelsen i beboerdemokratiet, 

hvis beboerne oplever, at der er en stor distance (heterophly) til dem, der sidder med beslutningerne 

– det beboerdemokratiske arbejde. På den anden side er meningsforskelle et grundprincip i 

demokratiet.    
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2.2.3. Tid 

Rogers’ definition af diffusionsprocessen indeholder tre aspekter af tid: (1) Beslutningsprocessen, (2) 

adoptionskategorier og (3) adaptionsforløb (ibid., pp. 20-23). 

 

Beslutningsproces 

Innovations-beslutnings-perioden er den tid, det tager at komme igennem beslutningsprocessen. 

Denne proces indeholder ifølge Rogers fem trin: (1) Kendskab til opfindelsen, (2) overtagelse – hvor der 

tages stilling til opfindelsen, (3) beslutning om at handle i forhold til opfindelsen, (4) implementering – 

brug af opfindelsen og (5) bekræftelse – revurdering af holdning til opfindelsen. 

 

Adaptionskategorier 

Det er forskelligt, hvor hurtigt man adopterer en innovation. Den tid man bruger på at tage en ny 

opfindelse til sig – altså hvor innovationsvillig man er – definerer, hvilken adoptionskategori, man 

tilhører: de innovative, de nysgerrige, de afventende, de skeptiske og efternølerne. 

 

Adaptionsforløb er den tid, det tager at udbrede en innovation i et netværk, og er det tredje 

aspekt af tid i Rogers diffusionsproces. Udbredelsesforløbet har et typisk forløb, der starter med en 

lav hastighed. Indledningsvis er der nemlig kun få (de innovative), der har taget innovationen til sig. 

Så snart de større grupper (de nysgerrige og de afventende) tager innovationen til sig, vil 

udbredelsen accelerere helt frem til, at de fleste i et netværk har taget innovationen til sig. Når 

udbredelsen når de skeptiske og efternølerne, falder hastigheden igen. Ifølge Rogers (ibid., pp. 22-23) 

følger diffusionsprocesser samme S- formede forløb. De innovationer, der har en hurtig udbredelse 

har et stejlt forløb, og innovationer, der tager lang tid at udbrede, har et fladt forløb.  

 

2.2.4. Sociale systemer – netværk 

Sociale systemer påvirker diffusionsprocessen på flere måder: Rogers behandler følgende faktorer: 

(1) Netværkets struktur, (2) normer, (3) opinionsledere og forandringsagenter, (4) innovationsbeslutning og 

(5) konsekvenser. 

 

Netværkets struktur er, i følge Rogers, nødvendig at have indsigt i, for at kunne analysere 

diffusionsprocessen. Man skal forholde sig til både de formelle og uformelle strukturer i netværket 

(ibid., pp. 24-26). Vi vil i vores undersøgelse både forsøge at afdække, hvordan de formelle strukturer 

er bygget op omkring beboerdemokratiet, og se på beboernes uformelle kommunikationsveje. Med 

en indsigt i beboernes sociale kontekst forventer vi, at kunne danne os et billede af, hvad der 

påvirker, fremmer og hæmmer, deres deltagelse i beboerdemokratiet. 

 

Normer sætter rammerne for, hvad der er acceptabelt inden for et socialt system. Normerne giver 

medlemmerne i gruppen retningslinjer for, hvad man kan forvente af adfærd i gruppen. Derfor vil 

normer i et socialt system have indflydelse på udbredelsen af nye innovationer (ibid., p. 26). I forhold 

til beboerdemokrati er det interessant, at kigge på beboernes normer og holdninger til det 
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demokratiske begreb. Hvordan influerer deres demokratiopfattelse på deres måde at deltage eller 

ikke deltage i beboerdemokratiet på? 

 

Opinionsledere og forandringsagenter har at gøre med forskellige roller i det sociale system, 

og spiller ind i udbredelsen af en innovation. De mest innovationsvillige individer i gruppen, bliver 

ofte opfattet som normbrydende og afvigende fra gruppen. Opinionslederen er, i kraft af deres 

indflydelse på andre i gruppen og deres holdninger og adfærd, central for diffusionsprocessen. Hvor 

opinionslederen er en del af gruppen, er forandringsagenter derimod ofte en udefrakommende 

person (ibid., pp. 26-28). De forskellige roller kan aktivt involveres som primos motor i udbredelsen 

af innovationer i et netværk – hvilke personer er bedst egnet til at formidle budskabet om deltagelse 

i beboerdemokratiet. 

 

Innovationsbeslutning forholder sig til, hvordan beslutninger om at tage innovationer til sig, 

kan foretages enten ved det enkelte individ, ved kollektiv beslutninger eller ved, at en autoritet 

beslutter det for gruppen. I forhold til beboerdemokrati er der nogle lovbestemte strukturelle 

rammer for beboerdemokratiet. Innovationsbeslutningerne kan foretages i en kombination af flere 

af de beskrevne typer. Det sociale system er direkte involveret i beslutningerne – der foregår 

kollektivt og af autoriteter – mens det har indirekte indflydelse på de individuelle trufne 

beslutninger (ibid., pp. 28-30). Der kan lokalt tages nogle kollektive beslutninger – for eksempel ved 

beboermøder. Endeligt kan man sige, at det er den enkeltes beslutning, i hvilket omfang 

vedkommende ønsker at deltage i beboerdemokratiet.  

       

Konsekvenser beskriver Rogers som innovationens konsekvenser for den enkelte eller gruppen. 

Konsekvenserne kan enten være ønskede eller uønskede, enten være direkte eller indirekte og enten 

forventede eller uventede. (ibid., pp. 30-31). Vi vil i vores analyse se på, hvordan konsekvenser af 

beslutninger i beboerdemokratiet opleves af beboerne. 
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3. Metode 
 
Vi vil i de følgende afsnit redegøre for vores undersøgelsesdesign, herunder valg af metode, 

udvælgelseskriterier, rekruttering af deltagere, forberedelse og forløbet af fokusgruppeinterviewet. 

 

3.1. Undersøgelsesdesign 

3.1.1. Valg af metode 

Vores forundersøgelse (desk study og telefoninterview) var foretaget med en eksplorativ 

indgangsvinkel, hvilket gav os indblik i problematikken og samtidig nysgerrighed på en række 

forhold (holdninger og tanker fra beboerne omkring beboerdemokratiet), som vi gerne ville 

undersøge nærmere. Dette ledte os til udformningen af vores problemformulering. 

 

For at kunne svare på vores problemformulering var vi nødt til at få de mindre aktive beboere i tale. 

Emnet beboerdemokrati er en abstrakt størrelse at forholde sig til – især hvis man som enkeltperson 

skal udtale sig i et interview. Det er også et svært emne at undersøge gennem feltarbejde eller 

deltagende observationer, da det med vores fokus ville betyde, at vi skulle observere beboere, der 

slet ikke eller kun delvist er aktive i beboerdemokratiet. Vi valgte derfor at afholde et 

fokusgruppeinterview, hvor vi kunne få de mindre aktive beboere i tale. Fordelen ved et 

fokusgruppeinterview er netop, at der skabes en gruppedynamik mellem deltagerne, sådan at én 

udtalelse fører til den næste i en pingpong mellem deltagerne. Man kan generere data om sociale 

gruppers fortolkninger, interaktioner og normer, på en tilgængelig måde, der ikke er særlig 

påtrængende over for deltagerne. Dataindsamlingen sker på baggrund af den sociale interaktion i 

gruppen, hvilket er unikt i forhold til individuelle interviews eller semistrukturerede 

gruppeinterviews. Fokusgrupper er velegnede til at finde ud af, hvad en gruppe mennesker kan blive 

enige eller uenige om i forhold til et bestemt emne – de er gode til at belyse normer for gruppers 

praksis og fortolkninger (Halkier, 2008, pp. 12-15).  

 

3.1.2. Udvælgelseskriterier 

Vi ville ideelt set have fat i et bredt udsnit af målgruppen ud fra strategien omkring maksimum 

variation – gerne både mænd og kvinder, unge og ældre og personer i forskellige livsfaser, da vi i 

vores forforståelse havde en idé om, at der kunne være forskel på, hvordan forskellige personer 

forholdte sig til emnet. Et andet kriterium var, at vi gerne ville samle deltagere fra forskellige 

boligkomplekser for at undgå, at de på forhånd kendte hinanden, hvilket kunne medføre, at samtalen 

ville blive for intern eller indspist, og at folk ville føle sig fastlåste inden for deres vante sociale roller 

(Halkier, 2008, pp. 26-31). 
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3.1.3. Rekruttering af deltagere 

I rekrutteringsfasen stødte vi dog på problemer, da det var vanskeligt at finde beboere, der ønskede 

at stille op. Vores fokus på de mindre aktive beboere medførte, at vi foretrak at  rekruttere deltagere 

blandt de beboere, der ikke sad i bestyrelsen, og heller ikke deltog i beboerdemokratiet på anden vis. 

Det problematiske lå i, at deltagerne ved at stille op, skulle snakke om noget de enten ikke 

interesserede sig for eller ikke ønskede at deltage i. I begge tilfælde var der reelt set ikke nogen god 

grund til at melde sig – udover den flaske vin, som vi ville give som belønning. Hvorfor melde sig til 

en fokusgruppe, hvor man skal snakke om noget, man enten ikke ved noget om, ikke interesserer sig 

for eller ikke ønsker at deltage i?  

 

På trods af denne rekrutteringsproblematik lykkedes det os, efter længere tids søgen, at få fat på en 

kvinde gennem vores netværk, som ønskede at stille op. Igennem hende fik vi samtidigt fat på 

yderligere fire deltagere, så vi samlet havde en gruppe på fire kvinder og én mand. På trods af vores 

initielle udvælgelseskriterier endte vi med en gruppe, som delvist kendte hinanden og havde 

nogenlunde samme alder samtidigt med, at der var en klar overvægt af kvinder. 

 

3.1.4. Forberedelse 

Forud for fokusgruppeinterviewet besluttede vi, at Jesper skulle være moderator, og Asger skulle 

være observatør. Vi valgte bevidst, at kun to fra gruppen var til stede, så deltagerne ikke skulle føle 

sig mere overvågende end højst nødvendigt. Det gav også Malene, som ikke var til stede, mulighed 

for at have en mere objektiv tilgang til interviewet, hvilket kunne være en fordel i forhold til at finde 

nye pointer og sammenhænge. 

 

Fokusgruppeinterviewet skulle optages på diktafon, så vi havde mulighed for at transskribere det 

sagte. Vi ville optage det på to enheder, så vi var sikre på, at vi havde en backupversion. Vi ville ikke 

optage interviewet på video for at undgå, at deltagerne ville føle sig for overvågede, hvilket kunne 

have indflydelse på, hvor trygge de ville være ved at snakke om personlige emner og forhold. 

Indledningsvis ville vi have deltagerne til at skrive deres navn på et navneskilt, sådan at vi kunne 

lære folks navne og observator kunne holde styr på, hvem der sagde og gjorde hvad, i sine noter 

(Halkier, 2008, p. 52). 

 

Vi ville strukturere vores fokusgruppeinterview efter tragtmodellen ved at starte åbent og slutte mere 

struktureret (ibid., p. 39). Derfor ville vi indlede med en kreativ øvelse, hvor deltagerne ud fra 

selvvalgte udklip af blade og magasiner skulle sammensætte en kollage over emnet beboerdemokrati. 

På den måde kunne deltagerne få sat billeder og dernæst ord på deres syn og holdninger til 

beboerdemokratiet samtidigt med, at vi kunne skabe en god gruppedynamik og et fundament for, at 

deltagerne ville tale mere frit uden, at de følte, at de kom til at udlevere sig selv gennem manglende 

interesse eller engagement. 

 

Med udgangspunkt i kollagen fra den kreative øvelse skulle deltagerne forklare deres valg af billeder 
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i forhold til emnet, og diskutere dem med hinanden. Resten af fokusgruppeinterviewet skulle under 

moderatorens styring være en dialog mellem deltagerne, hvor en række prædefinerede mere 

fokuserede emner skulle debatteres. 

 

Afslutningsvis ville vi bede deltagerne om at udfylde et kort spørgeskema (Bilag 8.2.) for at have 

noget baggrundsinformation på deltagerne. 

 

3.1.5. Forløb af fokusgruppeinterview 

Fokusgruppeinterviewet blev afholdt privat hjemme hos Line, hvilket kan have hjulpet med til, at 

der var andre, der ønskede at deltage, fordi det er tryggere at mødes hos én, man kender (Halkier, 

2008, p. 37). Inden interviewet gik i gang, fortalte vi deltagerne, at de ville blive optaget, men at de 

selvfølgelig var anonyme (ibid., p. 63), og at det kun var os, der ville få adgang til optagelserne – det 

var alle indforståede med.  

 

Efter optagelsen var blevet startet, indledte Jesper med en kort introduktion til emnet samt en 

forklaring på formålet med interviewet, og hvorledes deltagerne skulle forholde sig til 

fokusgruppesituationen (Bilag 8.2.). Herefter gav han et oplæg til den kreative øvelse, som deltagerne 

fik omkring en halv time til at gennemføre. I modsætning til vores forventning, var deltagerne 

forholdsvis tavse og fik ikke klippet så meget ud, som vi havde regnet med. Alligevel kom der nogle 

interessante pointer frem under præsentationen af plancherne, hvorefter der for alvor kom gang i 

diskussionen. Jesper brød ind imellem ind for at holde samtalen på sporet i forhold til den forberedte 

kreative øvelse og de emner og spørgsmål, som vi ønskede at komme ind på. I forhold til 

tragtmodellen bevægede vi os fra det helt overordnet spørgsmål om beboerdemokrati til mere og 

mere konkrete emner. Karen, 54 år var meget dominerende gennem hele fokusgruppen, hvilket er en 

af ulemperne ved at deltagerne på forhånd kender hinanden, da de er mere tilbøjelige til at opføre 

sig efter etablerede dominans-relationer (ibid., p. 30). Her havde Jesper en særlig rolle med at sørge 

for at spørge ind til, hvad de andre syntes, så det blev en mere jævnbyrdig debat, hvor alle følte sig 

hørt. Ligeledes var to i gruppen gift, hvilket også kan have spillet ind i forhold til deres vante 

adfærdsmønstre. Fordelen ved, at de kendte hinanden var modsat, at de følte sig mere trygge i 

hinandens selskab, og derved talte meget ærligt om personlige holdninger og betragtninger omkring 

emnet.   

 

Under hele interviewet tog Asger noter i forhold til det sagte og de iagttagelser, der ikke ville blive 

indfanget af lydoptagelsen. Samtidigt holdt han øje med, om de forberedte emner og spørgsmål blev 

debatteret (Bilag 8.2.). Interviewet tog omkring 1! time, og der var under hele interviewet kaffe, 

sodavand, kage og slik. 
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3.2. Validitet 

Validitet kan oversættes til gyldighed og er et spørgsmål om, hvorvidt man undersøger det, man har 

sat sig for at undersøge. Når man skal sikre sig, at en undersøgelses validitet er i orden, skal man 

sørge for at anvende de rigtige metoder, udvælge de rigtige personer, at ens spørgeguide afspejler 

det, man vil undersøge samt, at man bearbejder data rigtigt (Halkier, 2008, pp. 107-108). Vi har i 

vores undersøgelse valgt at lave et fokusgruppeinterview med beboere, der ikke er aktive i 

bestyrelsesarbejdet, fordi beboerdemokrati som begreb kan være svært at forholde sig til som 

enkeltperson – især, hvis man ikke er i berøring med det i sin dagligdag. Vi valgte altså 

fokusgruppeinterviewet frem for enkeltinterviewet på grund af gruppedynamikken, som kan gøre 

det nemmere for deltagerne at spore sig ind på et abstrakt emne som beboerdemokrati.  

 

Vores fokusgruppe kom til at bestå af i alt fem deltagere i aldersgruppen 38-54 år (Bilag 8.2.). Alle 

deltagerne bor som sagt i samme boligforening, men ingen af dem er medlemmer af bestyrelsen. To 

deltagere har aldrig været til afdelingsmøde, en havde været til et enkelt møde, mens en anden 

havde været til nogle stykker og en enkelt møder ofte op, når der er afdelingsmøde. På grund af 

vores problemer med at rekruttere deltagerere til fokusgruppen havde vi ikke mulighed for at screene 

– altså udvælge deltagere efter specifikke krav. Dog lykkedes det os, at få opfyldt de vigtigste 

karakteristika i forhold til problemstillingen – nemlig, at ingen af de fem deltagere er 

bestyrelsesmedlemmer. Hvis de vigtigste karakteristika ikke er repræsenteret hos deltagerne kan 

man nemlig, i følge Halkier, få vanskeligheder med at generalisere empiriske mønstre analytisk 

senere (ibid., p. 27). Hvis vi havde haft mulighed for at screene fokusgruppedeltagerne ville vi 

muligvis have valgt en som Karen fra, der jævnligt deltager i afdelingsmøderne. Under 

fokusgruppeinterviewet viste det sig dog, at denne forskellighed blandt deltagerne gav en god 

dynamik, som også blev understøttet af, at de kendte hinanden i forvejen.  

 

Spørgeguiden (Bilag 8.2.) udarbejdede vi med udgangspunkt i den teori, vi havde valgt at tage 

udgangspunkt i. Dette var med til at sikre, at vi fik deltagerne til at svare på alle relevante emner. Til 

sidst i fokusgruppeinterviewet fik vi deltagerne til at udfylde et spørgeskema (Bilag 8.2.), som skulle 

være med til at afklare nogle ting om deres demokratiske ståsted – som for eksempel, hvilket parti, 

de stemmer på, om de deltager i andet foreningsarbejde, samt om de stemte ved sidste 

folketingsvalg. Vi valgte at få deltagerne til at svare på disse spørgsmål via et spørgeskema, fordi 

nogle af emnerne kan være kontroversielle at tale om i plenum. Spørgeskemaet var dermed med til 

at sikre, at vi fik de mest sandfærdige svar på disse spørgsmål.  

 

3.3. Reliabilitet 

Reliabilitet kan også oversættes til pålidelighed og handler om, hvorvidt man har ‘målt’ rigtigt i en 

undersøgelse. Det kan være mange forskellige slags fejlkilder i en undersøgelse, og reliabilitet 

handler derfor i høj grad om at gøre de måder, man har produceret og behandlet data på, så 

gennemskuelige, at andre kan vurdere undersøgelses reliabilitet – altså om undersøgelsen er solid 
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(Halkier, 2008, p.109). 

 

Sociolog Christian Viktor Rasmussen og cand.merc.dat Louise Harder Fischer skriver i bogen 

Målgruppeanalyse: Lær din målgruppe at kende, at det er mest ideelt at kombinere både kvalitative og 

kvantitative metoder, fordi der er fordele og ulemper ved begge – det kaldes for metodetriangulering. 

Metodetriangulering har også den fordel, at man kan isolere eventuelle svagheder i det indsamlede 

datamateriale og dermed ligger denne metode op til, at man kan minimere fejlkilder. (Rasmussen & 

Fischer, 2008, p. 96). Vi har i vores undersøgelse valgt at tage udgangspunkt i tidligere undersøgelser 

om beboerdemokrati i almene boliger, der er lavet på både et kvantitativt og et kvalitativt grundlag, 

samtidig med, at vi selv har indsamlet kvalitativ data – enkeltinterview og fokusgruppeinterview. 

Man kan derfor sige, at vi har brugt metodetriangulering, hvorfor man kan argumentere for en øget 

reliabilitet i vores undersøgelse. 

 

En eventuel fejlkilde i vores undersøgelse er, at deltagerne i fokusgruppen kender hinanden 

nogenlunde og kommer fra samme boligforening. Dette bevirkede nemlig, at snakken ofte blev 

meget intern og orienteret mod én bestemt løsning. Hvis der havde siddet nogle fra en anden 

afdeling med nogle andre problemer, havde dette muligvis være med til, at diskussionen og 

løsningerne var blevet diskuteret på et mere overordnet plan. 

 

3.4. Generaliserbarhed 

Man kan ikke generalisere kvalitativ data på samme måde, som man kan med kvantitativ. Vores data 

er produceret med udgangspunkt et relativt lille udvalg af personer med udgangspunkt i deres 

subjektive holdninger, og kan derfor være vanskeligt at generalisere på (Halkier, 2008, p. 111). 

Derimod har vi via den kvalitative metode kunne gå i dybden, hvilket har givet os en øget forståelse 

af problemstillingen og redskaber til at kunne komme med bud på, hvordan problemet kan løses 

(ibid., p. 111).  

 

Da vi analyserede fokusgruppeinterviewet, viste der sig dog nogle ting omkring deltagernes 

handlingsmønstre, argumentationer og livssituation, som kan sammenlignes med nogle af fundene 

fra de undersøgelser, vi har kigget på i forundersøgelsen. De repræsenterer ikke hele målgruppen: 

beboere, men stemmer på mange måder overens med fraværsprofilen – den travle moderne familie – 

uden overskud til at deltage i frivilligt beboerdemokratisk arbejde. 



! 20 

4. Analyse 
 
I vores analyse vil vi primært tage udgangspunkt i Kvales ad hoc-analysemetode, som fungerer som 

et frit samspil mellem forskellige andre analysemetoder (Kvale, 1994, p. 201). Vi vil herunder lave en 

meningskondensering, -kategorisering og -fortolkning, som baggrund for vores samlede analyse 

(Bilag 8.3.) I meningskondenseringen trækkes de udtrykte meninger sammen, sådan, at interviewet 

reduceres til korte præcise formuleringer (ibid., p. 190). I meningskategoriseringen kodes 

interviewet i kategorier, sådan at tekstens meninger struktureres. Endelig bruges 

meningsfortolkningen til at rekontekstualisere udsagnene inden for en bredere referenceramme 

(ibid., p. 191). Her vil vi inddrage Rogers’ og Sepstrups teorier for at forklare analyseteksten i et 

bredere teoretisk perspektiv. Kvales analysemetoder stemmer i høj grad overens med Halkiers, som 

meget lig meningskondensering, -kategorisering og -fortolkning skelner mellem kodning, 

kategorisering og fortolknings-metodikker (Halkier, 2008, pp. 72-86). 

 

Vores fokusgruppe bestod af fem beboere fra en almen boligbebyggelse i Hvidovre. Interviewet blev 

afholdt privat hjemme hos Line, som er en 38-årig single mor, der arbejder som fysioterapeut og går 

til gymnastik i sin fritid, hvor hun også er frivillig i gymnastikforeningen. Lines nabo Karen ankom 

som nummer to. Hun er 54 år, førtidspensionist og har ét barn, der er flyttet hjemmefra. Hun passer 

sin kanin og ser gerne efter børnene i området. Tredje deltager var Susan – en 40-årig enlig mor med 

fire børn, der arbejder som tjener og social- og sundhedshjælper. Hun bruger fritiden på børn og 

motion. Fjerde og femte deltager var Anna og Jakob, der er gift og har ét barn. Anna er 

kontorassistent og Jakob er blikkenslager (tidligere lagerarbejder), og han bruger sin fritid på 

fodbold. 

 

4.1. Beboernes værdier i forhold til beboerdemokrati 

I fokusgruppen startede vi som sagt med at lave en kollage, hvor deltagerne blev bedt om at sætte 

ord og billeder på begrebet beboerdemokrati samt, hvad det konkret betyder for dem der, hvor de bor. 

Her blev det klart, at begrebet beboerdemokrati er en lidt diffus størrelse, og derfor blev det for 

deltagerne hurtigt mere konkret at snakke om fællesskab. Deltagerne satte følgende ord og billeder 

på det, der er vigtigt for dem, hvor de bor: 

 

• Fællesskab         

• Kommen hinanden ved 

• Hyggeligt 

• Sammenhold 

• Varme 

• Tryghed 

• Tolerance 
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De fleste af deltagerne har mindre børn, og her er det tydeligt, at børnene er et godt incitament for 

at mødes med de andre beboere i området og komme hinanden ved. Samtidig er det, at de ved, de 

andre forældre også holder øje med børnene, med til at skabe tryghed: 

 

Det synes jeg jo er noget af det som er rigtigt rart ved at bo her (...) det der rare med, at man 

ved, at man sådan holder øje, hvis der sker noget ude på legepladsen, så tænker jeg ikke: Nåh, 

der er nogen der græder, og så tænker jeg det er ikke mit barn. Så skal jeg lige ud og se hvem 

det er eller hvad der sker.  

(Line) 

 

En af deltagerne (Line) beskriver også, hvordan det netværk, der eksisterer blandt beboerne i 

nærheden, er med til at hjælpe hende og gøre hendes hverdag lettere. Eksempelvis kan hun, når hun 

skal ud og handle, bede naboerne om at kigge efter sin datter.  

 

Det sociale netværk, der eksisterer mellem beboerne i området er altså i høj grad med til at skabe 

tryghed. Man kan sammenligne dette netværk med Rogers’ begreb netværket struktur. Netværkets 

struktur blandt beboere i fokusgruppen er bygget op omkring nogle værdier omkring fællesskab og 

en tankegang om, at man er villig til at hjælpe hinanden. 

 

4.2. Erfaringer og forestillinger om bestyrelsen og 

beboermøder 

Beboermøderne er det primære sted, hvor beboerne har mulighed for at få indflydelse på den 

demokratiske proces. Her kan man opstille forslag til afstemning, give sin mening til kende og 

deltage i afstemninger. Bestyrelsens medlemmer bliver valgt ved generalforsamlingen og fungerer 

som repræsentanter for alle beboerne i foreningen. Bestyrelsen og beboermøderne bliver et konkret 

billede på beboerdemokratiet i foreningen. Beboernes opfattelse af bestyrelsen, og beboermøderne 

har betydning for deres holdning til at deltage i beboerdemokratiet. 

 

Beboerne i fokusgruppen har ikke deltaget meget i beboermøderne. En enkelt i fokusgruppen har 

deltaget i flere beboermøder (Karen), en anden har et par år tilbage deltaget et par gange (Jakob), en 

tredje har prøvet at være til ét møde for flere år siden (Line), og de to sidste har ikke deltaget i 

beboermøder (Anna og Susan). Fokusgruppens konkrete oplevelser fra beboermøder og de historier, 

der eksisterer i beboelsen om beboermøderne giver en fælles forståelse af, at beboermøderne bliver 

afviklet på en uhensigtsmæssig måde.  

 

Nu har jeg kun været til ét beboermøde, og det var en traumatisk oplevelse. 

(Line) 
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Jeg har kun hørt om det, at det har været forfærdeligt nogle gange. 

(Susan) 

 

Den dårlige stemning på møderne bunder i magtkampe, som for udenforstående er 

uigennemskuelige. Formålene med diskussionerne på møderne bliver derfor uklare. Ud fra Rogers’ 

teorier kan man sige, at innovationen (beboerdemokratiet) har en for høj kompleksitet. Magtkampene 

mellem den tidligere og siddende bestyrelse og grupperinger i beboelsen udmønter sig i 

’mudderkastning’. Det kommer til at overskygge det indholdsmæssige og interessante ved møderne. 

Nye beboere føler sig fanget i en gammel strid, så i stedet for at bruge møderne på at diskutere og 

handle i forhold til sager, der er meningsfulde for beboerne, spilder man tiden med ligegyldige 

skænderier. I Sepstrups terminologi kan man sige, at magtkampene har afgørende konsekvens for 

beboernes relevansopfattelse af deltagelse ved beboermøderne. 

 

Der ligger noget gammelt og ulmer. Jeg har ikke rigtig fundet ud af, hvad det er, det handler 

om. 

(Anna) 

 

Det endte med at gå væk fra emnet og blev sådan lidt mere personbestemt – det er jo super 

ærgerligt. 

(Line) 

 

Udover at deltagerne har svært ved at se relevansen i de diskussioner, der foregår på 

beboermøderne, føler de heller ikke, at bestyrelsen er lydhør over for de øvrige beboere. Den måde, 

møderne afvikles på, strider imod deres demokratiopfattelse. Deltagerne har nemlig en forventning 

om, at demokratiet giver plads til meningsudveksling, at blive hørt og i det hele taget blive taget 

alvorligt og inddraget. Deres oplevelse af (erfaringer med eller forestillinger om) beboermøderne og 

bestyrelsen lever ikke op til deres forventninger. Fokusgruppen ser ikke bestyrelsen som deres 

repræsentanter, der varetager deres interesser. De oplever et tydeligt skel mellem bestyrelsen og de 

øvrige beboere. De kender dem ikke (ud over navnene på et par stykker af bestyrelsesmedlemmerne) 

og omgås dem heller ikke. Bestyrelsen er, i fokusgruppens øjne, magtbegærlige, og deres motivation 

for at sidde i bestyrelse er at kunne bestemme over de øvrige beboere. Det er fokusgruppens 

opfattelse, at der tages flere beslutninger hen over hovedet på dem. De har svært ved at se, hvordan 

de kan få indflydelse.  

 

Den manglende tillid til den demokratiske proces betyder, set i forhold til Rogers’ teori, at 

modtageren (beboerne) ikke kan få øje på nogen relativ fordel ved innovationen (deltagelse i 

beboerdemokratiet). Uden troen på reel indflydelse forsvinder fundamentet for demokratiet. 

Udover, at de ikke kan se, hvordan de kan få indflydelse, kan de heller ikke se udbyttet (i hvert fald 

ikke noget positivt udbytte) af det frivillige arbejde. Det kan skyldes, at de ikke forbinder de ting, der 
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foregår i beboelsen, med de demokratiske beslutninger, der ligger bag. Det kan også være, at deres 

negative billede af beboerdemokratiet (i kraft af bestyrelse og beboermøder) gør det svært at se 

noget positivt i den forbindelse. I praksis kan man sige, at diffusionsprocessen mod deltagelse i 

beboerdemokratiet vil blive langsom, fordi innovationen har en ringe grad af observerbarhed. 

 

De laver ikke en skid, undskyld jeg siger det. De passer deres. Så møder de op, og så skændes de, 

og så går de hjem igen. Der sker intet her ude mere. Det gør der ikke. Alt det, jeg har siddet og 

hørt på, at der skulle laves. Jeg har ikke set noget af det endnu andet end, at de nu fæller alle 

vores træer, som jeg ikke har været med til at sige ja til i hvert fald. 

(Karen) 

 

Gruppen talte sig frem til, at det ikke er beboerdemokratiet som sådan, der er noget i vejen med, men 

det er derimod måden, hvorpå det bliver praktiseret. Der opstod også en fælles erkendelse af, at det 

kræver deltagelse i den demokratiske proces, for at få indflydelse og for at ændre på de forhold, de 

oplever som urimelige og meningsløse.  

 

Hvis man sådan skal se overordnet på det, så er demokratiet jo en god ting. Men det kræver jo 

selvfølgelig, at der sådan skal være noget fornuftigt noget ved demokrati, så er man også nødt 

til selvfølgelig at komme og at alle giver deres besyv med, ellers er det jo ikke reelt demokrati, 

for så er det dem, der sidder der ender med at være dem, der bestemmer. Og så er det lidt det 

der med, at hvis man er utilfreds, så må man jo selvfølgelig møde op og sige noget andet eller 

må man indfinde sig under det, som bliver bestemt. Det er jo en del af demokratiet. Man kan 

ikke rigtig tillade sig, hvis man er utilfreds bare at brokke sig, hvis ikke man selv har givet sin 

mening med.  

(Line) 

 

Informationsomkostningerne opleves af fokusgruppen som for høje. Det er ikke tilstrækkeligt blot at 

møde op, men det kræver samtidig en aktiv indsats for at få ændret den måde, hvorpå tingene 

fungerer. Sandsynligheden for, at de vælger at deltage i beboerdemokratiet er lav. Man kan jf. 

Sepstrup sige, at der er et lavt kommunikationspotentiale. Der er ikke et øjensynligt informationsbehov – 

nogen grund til at møde op – så længe beboerne, hverken ser en relevans eller informationsværdi (at 

beboerdemokratiet er vedrørende og, at der kommer noget værdifuldt ud af det). 

 

4.3. Barrierer 

Der opstod i fokusgruppen en overbevisning om, at beboerdemokratiet er fornuftigt og vil kunne 

bidrage med noget godt til fællesskabet. Samtidig opstod der i diskussionen en fælles holdning til, at 

hvis man vil have indflydelse, må man også møde op og give sin mening til kende. 
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Det er ikke fordi, jeg ikke vil have indflydelse, for det vil jeg egentlig gerne, men jeg kan næsten 

ikke overskue at bruge to timer på at høre folk diskuterer på et lavt plan. Hvis man nu kunne 

(...) holde en positiv stemning, og der var en god ånd, og man ligesom følte, at man kunne byde 

ind med noget eller, at man blev hørt, når man gjorde det. 

(Line) 

 

At man har pligt til at deltage i demokratiet var ikke en holdning, vi bragte på banen – vi var faktisk 

meget bevidste om, ikke at komme til at fremstå som dømmende med løftede pegefingre. Derimod 

var der specielt en enkelt deltager (Karen), der argumenterede for at deltagelse er den eneste løsning 

og den eneste måde, man kan ændre tingene på. Det pressede de andre deltagere til at 

forsvare/forklare, hvorfor de har nedprioriteret eksempelvis afdelingsmøderne.   

 

Jeg synes godt nok der er drøn på nede hos mig. Fire børn. Det er jo ikke lige beboermøderne jeg 

prioriterer. 

(Susan)  

 

Vi havde med fokusgruppeinterviewet mulighed for at spørge ind til, hvad der ligger bag fravalget af 

deltagelse. Vi ville gerne have indsigt i, hvilke barrierer deltagerne ser. Både fokusgruppens egne 

overvejelser omkring fravalget og deres bud på, hvorfor der generelt er lav deltagelse i deres 

forening.  

 

Man kan med udgangspunkt i Rogers’ teorier om, hvordan netværkets struktur påvirker 

diffusionsprocessen sige, at diskussionen i fokusgruppen bar præg af, at deltagerne opfatter deres 

fravalg af deltagelse i demokratiet som et normbrud set i et større samfundsperspektiv. Det ligger i 

vores kultur, at man har pligt til at deltage i demokratiet – den ’korrekte’ holdning til demokrati i 

fokusgruppen er nemlig, at det bør man deltage i – både når der er folketingsvalg (Bilag 8.2.), men 

også når der er bestyrelsesmøder. Dog hersker der nogle normer blandt deltagerne i fokusgruppen 

om, at det er okay ikke at deltage aktivt i beboerdemokratiet. Det er nemlig op til den enkelte beboer, 

om han eller hun vil møde op til beboermøder eller bidrage til det frivillige arbejde. Det er altså helt 

acceptabelt og ikke afvigende fra det lokale sociale system – boligforeningens normer – at fravælge 

deltagelsen. Fravalget har ingen direkte konsekvens for hverken gruppen eller individet. Denne 

dobbelttydighed i demokratiopfattelsen kan sammenlignes med det, der sker i et større 

samfundsmæssige perspektiv, når man kigger på stemmeprocenten, når der er folketingsvalg kontra 

EU-valg. 

 

Deltagernes livssituation spiller en væsentlig rolle i analysen af fokusgruppens fravalg af deltagelse. 

Deltagernes forklaringer kobles nemlig til deres dagligdag.  

 

Jeg tror bare, man er fyldt op i hverdagen også, så man ikke har overskud til så meget udover. 

(Anna) 
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Deltagerne forklarer, at de har en travl hverdag, hvor det er svært at finde overskud til andet end at 

få de praktiske ting til at hænge sammen. Når beboerdemokratiet ikke direkte kan lette hverdagens 

gøremål, bliver det fravalgt eller nedprioriteret. Deltagelse i beboerdemokratiet bliver set som en 

langsigtet investering – hvis man overhovedet tror på et udbytte – og derfor er det mere 

nærliggende at prioritere de daglige opgaver. For flere af fokusgruppedeltagerne kræver 

engagement i beboerdemokratiet – udover at skulle finde tiden – også, at man er villig til at deltage i 

yderligere praktiske udfordringer (omkostninger) – som for eksempel at gå til beboermøder eller 

bidrage til frivilligt arbejde i foreningen. For deltagerne er omkostningerne ved at skulle deltage i 

beboerdemokratiet for eksempel pasningsproblemer (specielt for de deltagere, der er single) eller, at 

familiens nuværende rytmer og arbejdsfordelinger bliver sat lidt til side. Disse omkostninger 

kommer til at stå i kontrast til den aflastning og hjælp, de oplever deres naboskab og nære fællesskab 

i beboelsen tilbyder. Deltagerne kan ikke se nogen relativ fordel i at deltage i beboerdemokratiet, fordi 

de får mere ud af det nære netværk – som de har med de beboere, de bor ved siden af – end det større 

netværk bestående af alle beboerne i afdelingen. 

 

Jeg tænker – et eller andet sted – så skulle det jo være på beboermøderne, at man skulle have 

det her eller få noget mere fællesskab sådan det store fællesskab – fordi jeg synes jo sådan set, 

at det jeg oplever her nede i min lille boble er, at der fungerer det jo. 

(Line) 

4.4. Forskellighed/rummelighed 

Et andet tema, der hurtigt blev meget tydeligt under fokusgruppeinterviewet var, at der er tydelige 

tegn på en splittelse mellem dem, der sidder i bestyrelsen og de øvrige beboere. Denne splittelse, som 

vi har valgt at kalde dem og os-retorikken, ses tydeligt i det følgende citat: 

 

Der skal jo være en bestyrelse uanset hvad, alle steder, ikke? Men det kan jo ikke nytte noget, at 

de sidder og tror de skal styre alle os andre. 

(Karen) 

 

Fokusgruppedeltagerne betonede via denne dem og os-retorik gennem hele interviewet, at de tilhører 

en anden gruppe, end bestyrelsesmedlemmerne. Den begrænsede omgang med, og dermed kendskab 

til, ‘de andre’ er med til at skabe forestillinger om forskellighed. Grupperingerne betyder, at der ikke 

eksisterer en fællesskabsfølelse på tværs af beboerne i beboelsen: 

 

Man snakker med dem, man kan snakke med. Og så er der jo også nogle man ikke er enige med, 

og dem holder man sig så bare fra. 

(Line) 

 

Ud fra dette blev det diskuteret, hvorvidt forskellighed er en hindring eller en forudsætning for 
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demokratiet. Gruppen havde flere oplevelser af, at der ikke er plads til forskellige meninger og 

holdninger til tingene: 

 

Folk skal jo ikke hidse sig op på hinanden bare fordi vi ikke har samme mening. (...) Vi skal jo 

kunne mødes uden at skændes.  

(Karen) 

 

Rogers argumenterer for, at det er vigtigt at have kendskab til netværkets strukturer – både de 

formelle og uformelle i forhold til diffusionsprocessen. Dem og os-retorikken er som udgangspunkt en 

uformel struktur, som praktiseres i små beboergrupper, og som vi også bemærkede i 

telefoninterviewet hos bestyrelsen (Bilag 8.1.). Retorikken trænger dog også ind på møderne, 

hvorved den påvirker den formelle struktur. Fastholdes retorikken gennem de etablerede normer og 

af opinionsledere i de enkelte grupperinger skabes der en ‘ond spiral’, som kan være svær at ændre på, 

fordi den hele tiden bekræftes – og måske ligefrem dyrkes – af gruppens medlemmer. Men samtidig 

er alle deltagerne enige om, at det at have et fællesskab med flere beboere end dem, de bor i 

nærheden af, er nødvendig, hvis beboerdemokratiet skal fungere. For hvis man ikke har noget 

sammen, giver det ikke mening at deltage i beboerdemokratiet: 

 

Det er fordi man ikke laver noget fælles. Man kommer ikke hinanden ved, altså, på den måde: 

Man mødes ikke. 

       (Michael) 

 

Før i tiden havde man jo også sådan en arbejdsweekend, hvor man gjorde nogle ting, og det 

kunne måske også styrke det der sammenhold. At man ligesom møder dem, man ikke snakker 

med normalt. 

                                        (Susan) 

 

I fokusgruppen var der en idé om, at indsigt i hinandens livsverden vil øge forståelsen for 

forskellighederne. De anser mødet med hinanden som vejen til større samhørighed: 

 

Vi mangler noget mere, hvor vi ligesom kommer hinanden noget mere ved. I stedet for bare: 

Dav du, ik’. Der er ikke nogen, der siger vi skal kunne lide hinanden alle sammen. Men der 

mangler noget. (...) Vi skal jo alle sammen være her. Der mangler noget mere af, at vi snakker 

om noget mere om tingene herude, synes jeg. 

                                        (Karen) 

 

Jeg tror vi kan styrke fællesskabet ved at mødes med dem, man ikke snakker med normalt. 

                                        (Jakob) 

 

 



! 27 

Rogers argumenterer for, at konsekvenser ved innovationen både kan være ønsket eller uønsket. 

Beboerne vil som udgangspunkt gerne skabe større rummelighed, men det betyder samtidigt, at de 

eksisterende sociale netværk skal udfordres. 

 

Kløften mellem beboer og bestyrelsesmedlem har stor indvirkning på, hvordan beboerdemokratiet 

fungerer. Hvis flere og flere beboere vælger møderne fra, på grund af forskellighed og splid, bliver de 

mere og mere afskårne fra den demokratiske proces. Beboerne har en aktiv indstilling til at ændre på 

tingene, men den konstante dem og os-retorik pacificerer dem i forhold til rent faktisk at gøre noget. 

 

4.5. Kommunikation 

Fokusgruppeinterviewet gav os en god forståelse for konsekvenserne af den uhensigtsmæssige 

kommunikationsform, der er på beboermøderne. Magtkampene og manglende rummelighed 

vurderes som en afgørende barriere for deltagelse. Derfor var vi også interesseret i at høre 

fokusgruppen, hvordan de mener, man bedst kommunikerer ting omkring beboerdemokratiet i 

beboelsen. 

 

De fortalte, at der har været et beboerblad, og at der eksisterer en hjemmeside. Den var der dog ikke 

rigtig nogen der brugte. Bestyrelsen indkalder til beboermøder via breve til beboerne. Men denne 

kommunikationskanal bliver også brugt til magtkampe i form af forslag og modforslag. Indkaldelser 

og andet skriftligt fra bestyrelsen bliver fravalgt af deltagerne, fordi de har en forventning om, at det 

ikke er meningsfuldt at forholde sig til. 

 

Hver gang bestyrelsen foretog sig noget, så to minutter efter lå der et brev fra de gamle i vores 

postkasser [latter]. Altså det var til at få fnidder af, det der. 

                                        (Anna) 

 

Gruppen kom med en række bud på alternative kommunikationsveje, heriblandt e-mails, en 

hjemmeside, lokal (internt) TV og SMS. Gruppen var meget entusiastiske i forhold til at finde på nye 

kommunikationsmåder og umiddelbart begejstrede for tanken om at indføre IT. De fortalte ikke 

direkte, hvorfor de syntes, det var attraktivt, men vi tolker deres begejstring som et udtryk for, at IT 

ligger inden for gruppens normale medieforbrug (jf. Sepstrup), samt at de er positive over for 

muligheden, for at kunne deltage i den demokratiske proces’ uafhængig af tid og sted – en faktor vi 

vurderer som en af de væsentligste barrierer for deltagelsen i beboerdemokratiet. 

 

Diskussionen førte gruppen frem til, at de også ser nogle ulemper ved at bruge ny teknologi. Dels ser 

de en risiko for, at det vil hæmme nogle beboere (dem med få IT-kundskaber) i at deltage, og dels ser 

de en problematik i, at mediet har nogle begrænsninger i forhold til at kunne rumme en demokratisk 

debat. De ser en fare for, at beboerdemokratiet vil miste sin værdi ved at foregå uden det fysiske 

møde med mulighed for diskussion. 
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Man har jo behov for lige at mødes og snakke om tingene. 

(Susan) 

 

Hverken fokusgruppen eller vi var i diskussionen specielt specifikke i forhold til IT-løsninger. Det var 

ikke vores formål med fokusgruppeinterviewet, at nå frem til en konkret IT-løsning, men derimod at 

få indblik i gruppens holdninger og erfaringer. Denne indsigt kan kvalificere vores bud på, i hvilket 

omfang IT-systemer kan understøtte en bredere deltagelse i beboerdemokratiet. Det handler ikke om 

at digitalisere beboerdemokratiet blot for at digitalisere – derimod om at identificere de områder, 

hvor IT-systemer kan understøtte det, der for beboerne er meningsfuldt. Vores 

fokusgruppeinterview har vist, at det først og fremmest er fællesskabet, der er meningsfuldt og 

værdifuldt for beboerne. Så spørgsmålet er, hvordan IT kan facilitere fællesskabet. 

 

Et oplagt område, hvor IT kan være med til at forbedre beboerdemokratiet, er ved forøge 

 gennemsigtigheden i bestyrelsens arbejde – det vil sige informere beboerne om de vigtige 

beslutninger, der tages i bestyrelsen, så de ikke længere føler, at beslutningerne bliver taget hen over 

hovedet på dem. Dermed gives beboerne mulighed for at få indflydelse på de områder, der 

interesserer dem. 

 

Dernæst vil en øget gennemsigtighed af bestyrelsens arbejde være med til at synliggøre udbyttet af 

beboerdemokratiet. En eksponering af gode resultater og de gode historier vil, hvis man tager 

udgangspunkt i Rogers’ teorier om observerbarhed og testbarhed, være med til at øge kendskabet til det 

demokratiske arbejde. Dermed vil det for de øvrige beboere være lettere at forholde sig til 

beboerdemokratiet, og det vil være lettere for dem, at forstå, hvad de kan bruge det til.  

 

Brugen af IT i beboerdemokratiets tjeneste vil også kunne udbrede de små nære netværk, som der 

findes mange af i afdelingen. IT har en evne til at ophæve fysiske afstande, fordi det giver folk 

mulighed for at komme hinanden ved online. Det er netværkstjenester som Facebook og Twitter 

eksempler på. Styrker ved sociale netværkstjenester som disse, er en øget mulighed for dialog og 

deling (af for eksempel billeder). Facebook startede som et lukket forum for universitetsstuderende i 

USA, og på samme måde kunne man forestille sig, at et lukket forum, hvor alle beboere har mulighed 

for at tale sammen og dele billeder fra arrangementer og begivenheder, kunne være med til at øge 

sammenhængskræften i beboerforeningen og gøre det lettere at lære de andre beboer i afdelingen at 

kende. Samtidig vil brugen af IT give de travle familiemennesker i beboerforeningen mulighed for at 

deltage i sådan noget som urafstemninger uden at skulle møde op til et egentligt beboermøde. Det 

vil, hvis vi ser det i perspektivet af Rogers begreber om kompatibilitet og observerbarhed, være med til 

at gøre det mere overskueligt for beboerne at deltage i. Dog er det stadig vigtigt, at de fysiske møder 

ikke erstattes af digitale. I det hele taget er det ikke hensigten, at IT skal erstatte de fysiske 

aktiviteter, men blot fungere som et supplement til dem – og endog være med til, at beboerne 

kommer hinanden mere ved. 
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5. Metodediskussion 
 
I dette afsnit vil vi se kritisk på vores undersøgelsesdesign og diskuterer vores metodevalg. Formålet 

med denne metodediskussion er at redegøre for måden, vi har foretaget vores undersøgelser på, og 

hvor vi ser noget problematisk – noget der kunne være gjort anderledes samt, hvad der overraskede 

os. Det er i lyset af denne diskussion, at den efterfølgende konklusion skal læses. 

 

Vores forundersøgelse pegede på problematikker om, at beboerdemokratiet var truet på grund af, at 

det er svært at få beboerne til at deltage i beboerdemokratiet. Forskningsundersøgelser, projekter og 

debatter i forskellige medier viste os, at problemstillingen er aktuel. Diskussionerne og 

forklaringsmodellerne pegede på, at problemet drejer sig om forskellige demokratiopfattelser. Den 

næste generation står for skud og bliver beskyldt for at være selvtilstrækkelige og uinteresserede i, 

hvad de kan bidrage til fællesskabet med. Der er blevet tegnet et billede af det fortravlede liv uden 

meget overskud. Den problematik blev vi nysgerrig på. Med dette udgangspunkt foretog vi vores 

telefoninterview. Formålet var at få en indsigt i, hvordan problematikken ser ud fra et 

bestyrelsesmedlems perspektiv. Interviewet gav os blandt andet et billede af en klar opdeling mellem 

bestyrelsen og de øvrige beboere. Vi havde derfor inden fokusgruppeinterviewet en forventning om, 

hvordan målgruppen ville være. Vi havde en række bud på deres roller, livssituation, værdier og 

holdninger til beboerdemokratiet, inden vi overhovedet havde mødt dem. Det var selvfølgelig en 

fordel at møde velforberedte op, da vi havde mange hypoteser, vi kunne afprøve og en teoriramme at 

hænge det op på. På den anden side var der også en risiko for, at vi har været for fastlåste i vores 

tilgang. Det kan have hindret os i at være tilstrækkelige undersøgende og åbne for at høre deres 

virkelighed. Vi havde dog diskuteret denne problematik på forhånd, og forsøgte derfor at være 

bevidste om det undervejs. Fokusgruppeinterviewet var struktureret med henblik på at give plads til 

deres erfaringer og meninger (jf. tragtmodellen). Vi kom først afslutningsvis med fortolkninger på, 

hvad de havde sagt, som de så kunne forholde sig til og kommentere på. 

 

Vi havde meget lidt indflydelse på fokusgruppens sammensætning i forhold til eksempelvis køn, 

alder eller uddannelsesbaggrund. Den blev etableret ud fra, hvad der praktisk kunne lade sig gøre i 

de tidsmæssige og økonomiske rammer, vi havde. Fokusgruppen var rekrutteret gennem samme 

netværk. De kender hinanden på kryds og tværs og bor alle i samme beboelse. De befinder sig i 

sammenlignelige livsfaser og deler på mange områder de samme værdier. Denne homogenitet 

betyder, at det kan være svært at blive uenige om noget. En af deltagerne skilte sig ud, ved ikke at 

have hjemmeboende børn eller arbejde. Man kunne kategorisere hende med en anden profil, 

generalforsamlingsprofilen, hvor de andre faldt mere ind under fraværsprofilen (jf Tabel 1). Hun var den 

af deltagerne, der argumenterede mest markant  for, at man bør deltage i beboerdemokratiet. Måske 

i kraft af denne forskellighed kom der dynamik i diskussionen. Ligeledes blev deltagernes opfattelse 

af forskellighederne blandt beboere og bestyrelse samt grupperinger imellem beboere et element, 

der gav diskussionen liv. Gruppens ensartethed kan betyde, at vi har fået et ensidigt billede af 
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forholdene. Havde fokusgruppen være sammensat af beboere med forskellig alder, livssituationer og 

på tværs af grupperinger i beboelsen havde vi fået et andet interview. Det havde formodentlig givet 

os (og gruppen) nogle andre erkendelser og fund. Man kunne også have overvejet at sammensætte 

fokusgruppen med beboere fra forskellige beboerforeninger. Det kunne have betydet, at 

diskussionerne i højere grad ville have foregået på et mere overordnet plan uden at fortabe sig i 

detaljer. På den anden side hjalp den fælles baggrund og de fælles historier fokusgruppen til at 

forholde sig til og tale om mere abstrakte emner som eksempelvis demokrati og livsværdier. 

 

Gruppemedlemmernes kendskab til hinanden samt det faktum, at vi holdt fokusgruppeinterviewet i 

dagligstuen hos en fra gruppen, har uden tvivl givet nogle trygge rammer, der har været gavnlige for 

deres villighed for at deltage i diskussionen. Det er vores indtryk, at der var tillid og fortrolighed, 

hvilket betød, at de kunne tale frit. Der er dog også en risiko for, at deres kendskab til hinanden har 

fastholdt dem i nogle bestemte roller, som kan have påvirket diskussionen. Der var for eksempel en 

ulige fordeling mellem gruppens medlemmer i forhold til hvem, der talte meget og hvem, der ikke 

kom meget til orde. Undervejs forsøgte moderatoren dog at lede og fordele diskussionerne og skabe 

plads til alles udsagn. Havde diskussionerne været styret mere fast, havde det formodentligt givet et 

mere nuanceret syn på forholdene, men måske samtidigt også en mindre livlig debat.   

 

En af de teser, vi gerne ville have afprøvet var, om beboerdemokratiet er truet af de unges 

manglende engagement. Det var vanskeligt at få diskuteret og få fokusgruppen til at tage stilling til. 

De havde svært ved at forholde sig til det synspunkt, da de ikke ser sig selv som den yngre 

generation, hverken aldersmæssigt eller i forhold, at de skulle tilhøre dem, der har nok i sig selv.  

 

Det var vanskeligt, at komme nærmere ind på, hvad der ligger bag deres fravalg af 

beboerdemokratiet. Vi sidder stadig tilbage, efter interviewet, uden entydige bud på, hvilke 

holdninger og værdier, der ligger bag deres valg. Det betyder, at det er op til os at fortolke for at 

finde frem til årsagssammenhænge. Hvorvidt det var manglende overblik i situationen, eller det var 

frygt for at komme til at virke dømmende, der afholdt os fra at gå i dybden med dette emne er svært 

at vurdere. Men det ville være et interessant emne at undersøge.    

 

En anden tese vi gerne ville have afklaret i fokusgruppeinterviewet var i hvilket omfang, det er 

beboerdemokratiets form eller indhold, der har indflydelse på beboernes deltagelse. Fokusgruppen 

gav enstemmigt flere tydelige bud på, hvor formen – den måde, hvorpå beboerdemokratiets ramme 

blev udfyldt – var en barriere. De havde også nogle ideer om, hvad beboermøderne ikke skulle 

indeholde. Det var imidlertid væsentligt sværere, at få dem til at sige noget om, hvilket indhold, de i 

stedet ønskede. De kunne godt forklare, hvad de værdsatte ved at bo, hvor de bor. De nævnte 

fællesskabet, men ikke beboerdemokratiet. Det virkede som om, de ikke havde nogle ambitioner eller 

forventninger til beboerdemokratiet. Det er måske symptomatisk for problemstillingen om 

manglende engagement. Det er vores vurdering, at en diskussion om værdier er central for 

forståelsen af beboerdemokratiet og mulighederne for at involvere flere heri. Samtidig erkender vi, 
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at det er et vanskeligt emne at forholde sig til og konkretisere.  

 

Vi havde inden fokusgruppeinterviewet en forventning om at få belyst Rogers’ tre tids aspekter i 

diffusionsproces-teorien. Det viste sig dog, at deltagerne knapt kunne placeres i et adaptionsforløb. 

Man kan kort sige, at deltagerne befinder sig i et indledende stadie i beslutningsprocessen og er 

overvejende skeptiske. Vi har derfor ikke haft fokus på, hvem der har hvilke roller i forhold til 

udbredelsen af budskabet om deltagelse i beboerdemokratiet. Det er emner, der vil være 

hensigtsmæssige at få belyst i en indsats for beboerdemokratiet – eventuelt med understøttende IT-

systemer. 

 

Fokusgruppeinterview-metoden var, trods ovenstående udfordringer, velegnet til at opnå den 

indsigt og forståelse, vi havde brug for til vores målgruppeanalyse. Metoden skabte de rammer for 

diskussion og dialog, som vi havde håbet på. Ny viden og indsigt blev generet, ikke kun hos os, men 

også hos deltagerne. Da vi afslutningsvis spurgte ind til, hvordan det havde været at deltage i, og om 

de syntes, det var et relevant emne at diskutere, var der en positiv stemning – måske en spirende tro 

på, at beboerdemokratiet kan blive noget meningsfuldt for dem. 
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6. Konklusion 
 
I vores problemformulering har vi haft fokus på de beboere, der ikke er aktive i beboerdemokratiet – 

fraværsprofilen. Målgruppeanalysen repræsenterer ikke hele denne gruppe af beboerne. Vores 

fokusgruppedeltagere var relativ homogene, hvilket kan betyde, at der kan være grupperinger inden 

for fraværsprofilen, som ikke er repræsenteret – eksempelvis studerende, der kun kortvarigt bor til 

leje og derfor har en helt anden livssituation. Det er med dette forbehold, at vores konklusion skal 

læses. 

 

Målgruppens hverdag er præget af travlhed. De har svært at finde overskud til andet end at få de 

praktiske ting til at fungere. Når beboerdemokratiet ikke direkte kan lette hverdagens gøremål, 

bliver det fravalgt eller nedprioriteret. Der er ikke noget umiddelbart udbytte ved at deltage i 

beboerdemokratiet, men tværtimod udsigt til besvær. Det kommer til at stå i kontrast til den 

aflastning og hjælp, de oplever i deres naboskab og det nære fællesskab, som beboelsen tilbyder.  

 

Målgruppen har mistet tilliden til den demokratiske proces. De oplever, at beslutningerne bliver 

taget hen over hovedet på dem og kan ikke se, at deres interesser varetages. Uden troen på reel 

indflydelse forsvinder fundamentet for demokratiet. Udover, at de ikke kan se, hvordan de kan få 

indflydelse, kan de heller ikke se udbyttet (i hvert fald ikke noget positivt udbytte) af det frivillige 

arbejde. Hvis beboerdemokratiet skal opleves som meningsfuldt, er det nødvendigt, at målgruppen 

kan se en sammenhæng mellem de beboerdemokratiske beslutninger og, hvad de finder værdifuldt.  

 

Beboerdemokrati er for målgruppen ikke et mål i sig selv. Den demokratiske ramme vurderes som 

hensigtsmæssigt, men det kræver, at den udfyldes på en involverende og vedkommende måde med 

et meningsfuldt indhold. Det er fællesskabet, der er meningsfuldt for målgruppen. Det giver en 

tryghed og øger tilfredsheden med at bo i almenbolig. Hvis beboerdemokratiet skal fungerer, skal det 

bygge på fællesskab. Deres ønsker til IT-systemer peger på, at det ikke skal erstatte det fysiske møde, 

men derimod understøtte de eksisterende fællesskaber og ikke bygge på en demokratiopfattelse, 

hvor bestyrelsen fører en envejskommunikation. Det skal være en social platform, der kan rumme og 

udvikle fællesskaber uden, at det digitale bliver en stedfortræder for det fysiske møde. 
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8. Bilag 
 
8.1. Telefoninterview 

 

Spørgeguide 

• Navn og rolle 

• Konkrete opgave i bestyrelsesarbejdet 

• Motivation 

• Beboerinddragelse 

• Gode eksempler på beboerdemokrati 

• Forslag til at få beboerdemokratiet til at fungere bedre 

• Kommunikationsformer 

• Barrierer i forhold til deltagelse 

 

 

Forløb af  interview 

Navnene er ændret for at opretholde anonymitet. 

 

[0 :46]  

Kursus: Beboer information 

Kursus boligforeningen afholder: 

Belyst beboerdemokratiet-ordet. Afdelingsbestyrelse mener og hvad er det som boligselskabet 

mener. 

 

[1 :26]  

Bente 

41 år gift med Torsten (medlem af bestyrelsen 12 år) 

Bente ud og ind. Startet som suppleant så medlem (konflikt) og nu medlem på 3. år 

 

[2 :36]  

Primære opgaver i bestyrelsen: 

Holde styr på budgettet 

Indflydelse på grønne områder (markvandring) 

2. daglige opgaver kommer i gang ud fra budget. 

Ejendomsmester 

 

[4 :40]  

Hvorfor har du selv valgt at være i bestyrelsen? 
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”det er så interessant at være med på den anden side og få lov til at være med til bestemme” 

 

[7 :26]  

”vi holder meget på beboerdemokratiet. Vi spørger vores beboere om stort alt” 

Inddrager via beboermøder - forår (regnskabsmøde: beretning) og efterår (budgetmøde) 

Ikke mange input ”det er en kamp at få dem op af sofaen” ”folk har nok i sig selv”. 

 

[9 :55]  

Eksempler på at beboerdemokratiet fungerer godt 

”Nej, det har jeg ingen gode eksempler på” 

168 lejemål 20-25 møder op til beboermøder (ca. 10-15 % ). 

Møder beboerne på gadehjørnet. 

 

[11:05] 

Aktiviteter 

Fastelavn 

Ture: (Bonbonland, Rostock, julebuffet- bowling) 

Miljøfest 

 

[13:55] 

Spørgeskemaundersøgelse for 2 år siden til samtlige lejemål for at finde ud af hvad har lyst til hvad 

vil de gerne? 

17 tilbagemeldinger (i formandens postkasse) 

 

[14:39] 

Forslag til at få beboerdemokratiet til at fungere bedre. 

Hjemmeside med aktiviteter 

Aktivitetsudvalg 

 

[16:37] 

1-3 timers dagligt arbejde 

Opfølgning til ejendomsmester 

”vi kæmper for vores rettigheder og beboerdemokratiet” 

Vi håber på en positiv effekt af hjemmesiden - vi skal ramme den yngre del. 

Offentliggørelse af referater fra bestyrelsesmøder. 

Ingen undersøgelse af beboernes behov. Det kunne vi godt forestille os. 

 

[21:12] 

To-vejs-kommunikation 

Kan ikke overskue administrationen af mail fra beboerne. 
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[22:27] 

Andre kommunikationsmuligheder 

Opslagstavler 

Kundeservice hos boligselskabet (går helt uden om bestyrelsen, kun hvis beboerne har beov for hjælp 

i kontakten til boligselskabet) 

Beboerindflytning - velkomst - istandsættelsestjek 

 

Udvalgte citater 

Navne og steder er ændret for at opretholde anonymitet. 

 

... og grunden til at jeg er gået i det (bestyrelsesarbejdet, red.), jamen det er simpelthen fordi det er så 

interessant. Det er så interessant at være med på den anden side, og kan få lov at være med til at bestemme. 

 

... der har vi indflydelse på den måde, at ... snakker vi småbeløb altså et par tusinde, så behøver vi ikke spørge 

vores beboere om lov. Men for eksempelvis 3 år siden, fik vi ny legeplads, og der skal det op på et beboermøde og 

vedtages... Fordi, at det er så mange penge, at de skal have lov til at sige til eller fra om det. 

 

... (vi, red.) holder vi meget på beboerdemokratiet, dvs. vi spørger også vores beboere stort set om alt, fordi vi 

synes det er vigtigt, de er med demokratisk. 

 

... Vi drager dem ind via vores beboermøder. Og dem har vi 2 gange om året. 

 

Vi får ikke ret mange input udefra ... De er svære at hive op herude, og det er jo den tendens vi hører og ser 

uanset snart hvem vi snakker om. Det er en kamp at få dem hævet op af sofaen. 

 

Vi tror, at folk har nok i sig selv, nok i deres liv og deres dagligdag. 

 

Vi er 168 lejemål og hver gang vi har møder, møder der omkring 20-25 lejemål op... og jeg synes det er brand 

ærgerligt, at de ikke møder op, fordi at det er der, de kan blive hørt i stedet for nede på gadehjørnet, når de 

standser os dernede... Men det er lidt irrellevant synes jeg, jeg synes det er vigtigt, at når en person har noget, at 

andre så også hører det. 

 

Det mest positive som jeg kan sige, som som regel fungerer herude, det er vores aktiviteter. Der er rimelig 

deltagelse på det. 

 

... og der sad så en gruppe af de ældre, som smaddergerne vil have noget petanque i gang, men kaster den over 

på bestyrelsen og siger "Jamen, det er da jer, der skal starte den op", og så siger vi "næ, næ, næ, det vil vi ikke 

[latter]". Vi har rigeligt i at dagligdagen fungerer, vi kan ikke deltage ret meget i aktiviteterne... 
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Vi arbejde et sted mellem 1 og 3 timer dagligt på bestyrelsesarbejdet lige nu. (...) Det er jo ikke meningen, at et 

frivilligt stykke arbejde og være bestyrelsesmedlem, at man skal bruge så meget energi på det. Men vi gør det, 

fordi vi kæmper for vores rettigheder, og for beboerdemokratiet. 

 

… og den unge generation er jeg sikker på, vi nok skal ramme (om hjemmesidens formål, red.) 

 

8.2. Fokusgruppeinterview 

 

Moderatorens drejebog 

 

Moderator: Jesper / Observatør: Asger 

Information (1 min) Forskningprojektet handler om, hvad beboerdemokratiet betyder 

i vore dage i almene boligforeninger. - Oprids af, hvad 

beboerdemokratiet er for en størrelse (bestyrelsens opgaver mm.) 

Introduktionsrunde (2 min) Alle præsenterer sig (navn, alder, job, børn) 

Interviewet her i  dag 

handler om (2 min) 

Jeres opfattelser af beboerdemokratiet. Interviewet varer cirka 1,5 

time, og det bliver optaget på diktafon, ingen andre end os hører 

eller ser udskriften end os. 

Hvad kommer der t i l  at  

foregå i  dag? 

Dette her interview er anderledes end det, man kender normalt 

forbinder med at blive interviewet, hvor intervieweren stiller en 

masse spørgsmål hele tiden 

 

Nu er det mest jer, der skal snakke og diskutere med hinanden 

 

I kører selv diskussionen. Hvis den ryger af sporet, hvis I løber tør 

for ting af sige, hvis ikke alle bliver hørt - så plejer én fra gruppen 

at gøre noget ved det - ellers skal jeg nok komme ind 

 

Forestil jer at det er ligesom at sidde hjemme hos én af jer til 

daglig og snakke hen over kaffen og teen 

 

Vi er først og fremmest interesserede i jeres egne erfaringer, 

oplevelser og fortællinger - IKKE bare jeres holdninger 
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Alle oplevelser er lige vigtige 

 

Alles oplevelser er lige okay - der er IKKE rigtige og forkerte 

“svar” 

Præsentation af  

fokusgruppe- 

interviewets forløb  

- Hvordan kommer det til at forløbe? 

Præsentation af  kreativ 

øvelse og tidsramme 

(5 min) 

- Hvad er jeres opfattelse af beboerdemokratiet – hvad forbinder i 

med det? + uddybende beskrivelse 

Kreativ øvelse (30 min.) - Kollage-øvelse  

Fremlæggelse af  deres 

kollage (5 min.) 

 

Diskussion af  plancher -  Egne erfaringer 

 

 

Spørgeguide ti l  diskussion 

Emne Temaer Spørgsmål 

Livssituation Tid Hvordan ser din dagligdag ud? (Arbejde vs. 

fritid) 

 Fritid Hvad bruger du din fritid til? 

(Sport, TV, Børn, Læsning,...) 

 Foreningsliv Deltager du i foreningsarbejdet? 

Deltager du i andet foreningsarbejde? 
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Relevante 

kommunikationkanaler 

Kommunikationskanaler Hvilke medier bruger du i din hverdag? 

(Internettet, TV, radio, ...) 

Bruger I tekst-tv til at finde 

informationer? Hvordan modtager I 

information fra bestyrelsen? 

(Opslagstavle, breve, email, ...) 

Beboerdemokratibehov/ 

relevans 

Nuværende rutiner Hvordan fungerer beboerdemokratiet nu? 

Hvilke fordele ser I ved 

beboerdemokratiet? 

Er der problemer ved det? 

 Fremtidige behov Er der noget du mangler? Hvad? 

Ville du kunne bruge en (produkt)? 

Ser du problemer ved en sådan idé? 

Relativ fordel  Hvad kan demokratiet gøre for jer? 

Hvilken betydning har det? (Øget 

tilfredshed og samhørighed) 

Hvis beboerdemokratiet ikke var der ville 

det så fungere? 

Kompatibilitet  Er I aktive i andet foreningsliv? 

Har I et behov for beboerdemokratiet? 

Er det for gammelt og stift? 

Kompleksitet  Kunne du forestille dig det kunne foregå 

på en anden måde? En den nuværende 

form for rigid? 

(Procedurer/Budgetter) 

Testbarhed  Er der nogle af jer, der har prøvet at være 

medlem af bestyrelsen? 

Bliver opgaverne uddeligeret? 

Har I forskellige udvalg? 
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Observerbarhed  Har I prøvet at være medlem? 

Kan I følge med i hvad der foregår i 

foreningen? 

Kan man være observatør på et 

bestyrelsesmøde? 

Kan man se resultaterne af bestyrelsens 

arbejde? 

Bliver deres arbejde klart formuleret? 

Har I eksempler på hvad bestyrelsen har 

lavet? Og hvordan fandt I ud af det?  

 

 

Observatørens noter 

Kreativ 

øvelse (20 

min.)  

“Vi har delekaniner”, Der bladres, Isabellas, Der er kun helseblade, Det er ikke 

ligesom vores have. Småt og godt, “Det er altid min nabo jeg tænker på”, “Det er ikke 

blevet til så meget!”, “Så om vi har bestået” 

Jesper “Hvad synes I?” 

Line: 

Pige på gynge -> Legepladsen, Luk døren op og så er der altid nogle hjemme til at lege, 

Leger på legepladsen, Andre holde øje, Kig efter hinandens børn, Ringe og sige “vil 

du...?”, Forskellig baggrund, Snakke med dem man kan snakke med 

Karen: ”Vi er jo ikke ens” 

Line: Om sommeren er vi meget mere sammen 

Karen “Jeg skovler sne på alle”, “Jeg elsker sne” 

Jakob “Ens hjem skal være hyggeligt”, Sammenhold, Få msk sammen, Romantik - 

Sammenhold, To borde.. 

Karen “Så kan vi også være der naboen og jeg” 

Line “Jeg har kun været til ét beboermøde” 

Karen “Kaj stavning er gået af”, Børnehave uden lige, Stemmer til det vi gerne vil have, Alt 
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det vi gerne have - det har bestyrelsen sat sig på, Hvis man ikke møder op har man ikke 

mulighed for at ændre på noget 

Jakob Inddelt i borde, Det ene bord stemmer for det - et andet bord stemmer for det 

Karen “Det synes jeg ikke...” 

Jakob “Der ligger noget gammelt og uldmer...” 

Karen 

Det holder mange væk”, Når der er noget at stemme om, mangler vi alle...”, Det kan 

ikke nytte noget, at der er en bestyrelse, der bestemmer alt..”, “FOrmand... Jeg bryder 

mig ikke om ham. Han diskutere og råber. Han skal ikke tager det personligt” Rød i 

hovedet af arrigskab. Lukkede en hel have af.. det må han ikke, men det får han lov til. 

Mangler en måde at snakke om det, men de gider ikke den børnehave 

Jesper Hvad er det I stemmer om? 

Karen Fældet en mands træer ikke han er blevet spurgt, Jeg synes det er forkert 

Jesper Har i andre nogle bud? 

 “Orker det bare ikke?” 

Karen Det er de samme, der sidder der ovre... 

Jakob “Der er nogle der sidder i bestyrelse, der gerne vil have en stemme..” 

Karen 
De flyttede, De flyttede... alle tror de ejer hinanden, “Nå - du skal nok ned i den fine 

ende”, “Det er blevet værre efter vi flyttede ud af Glostrup...”, De ældre gider ikke gå 

der over, Jeg synes det er lidt synd 

Jesper Var det nogle billeder I ikke kunne finde? 

Karen Varm, fællesskab.... Men jeg kan ikke se noget uden mine briller, hygge, Nu har jeg jo 

ikke små børn, Der mangler noget 

 Jeg ved ikke hvad det var, for vi havde jo et hus, som blev revet ned, Brugt det til en 

fødselsdag 

Karen “Det stoppede også” 

Jesper Hvordan skulle det være, hvis det var rigtig godt 
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Folk skal ikke hidse jeg op, Jeg lavede engang et indlæg, Nu stopper det, Vi skal jo 

allesammen være her, Børnehaveklassen, Der mangler noget mere at vi snakke om 

tingene, Vi ser os sur på hinanden 

Jesper Er I andre enige 

Anna Det kunne være godt, hvis man ikke blev havlet ned 

Karen Det er Knud og ham den hidsige formand 

Line I min lille boble fungere det 

Karen Store fester, Skide hyggeligt 

Susan Arbejdsweekend, Der er ingenting mere 

Anna Hierarki, Børn hører ikke til der...gå væk, Jeg har boet her i 12 år 

Jesper Deltager I i andre ting? 

Jakob Kolonihave, Faste regler, Straf, Man laver ikke noget fælles 

Anna Det er typisk sådan noget kolonihave-noget 

Jakob Der er også fnidrer der, Domininerende formand -> Død, Alt er ændret 

Jesper Hvordan ville det se ud, hvis det var anderledes 

Karen Jensen... gammel formand, Meget mere ro, Nu har vi en der er gået helt grasat 

Jesper Hvis I havde en anden formand 

Karen Ja, klart 

Line 

Stemningen i møderne, Pasning, andet...Nu må vi tage der op, Der er en masse usagte 

ting, Man er jo fuldstændig træt, Så meget uro, Negativ spænding, Ubehageligt, 

Personbestemt, Jeg vil gerne være med...Men jeg gider ikke være en del af den dårlige 

stemning, Kan ikke overskue to timer med dårlig stemning, Ordstyrer, der kan skære 

igennem, God ånd, Dårlig oplevelse - så gider jeg ikke være der mere, Hvis jeg bliver 

hørt 
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Jesper Hvordan skulle et møde se ud? 

Karen 
Jeg kunne godt tænke mig, Nu er jeg ikke så god til computer, Jeg kunne godt tænke 

mig at skrive... fade ind på deres side, Træt af at andre svinder hinanden til, Carsten og 

Carlsen 

Jesper Har I nogle fællesarrangementer? 

 Fastelavn, loppemarked 

Karen Sommerfester med stor grill 

Anna Nemmere, hvis man havde et lokale, Juletræsfest 

Karen Det kunne du komme med 

Jakob Hvis man havde et fælleslokale 

Anna Banko 

Susan 

Hvis kliken blev oplyst, Nu stemning, Banko, Sommerfest, Det hele bunder i den der 

bestyrelse 

Karen Knud sætter en ære i at generer bestyrelsen... 

Anna Der må da være nogle der er mere interesseret i at sidde i bestyrelse 

Karen 
Mød op -> Festudvalg, Vi mangler de nye, så vi kan komme i overtal, Vi har virkelig 

haft mange ting, Vi har ikke noget mere, Lille blad 

Jesper Har I nok I jer selv? 

Anna Drøn på - fire børn... 

Line 
På et tidspunkt søgte de jo frivillige til fastalavnsfest, Ingen meldte sig, Det kræver jo 

at, der er nogle der vil indgå i det frivillige arbejde, Prioriterer andre ting 

Jakob 
Det er vel også fordi bestyrelsen er på den måde, Hvorfor lave en fest når der er så 

meget fnidre 



! 44 

Line Ond cirkel/spiral 

Karen Vi skal ændre det 

Jesper Er det de unge der ikke vil melde sig? 

Susan 
Jeg tror folk har nok at se til i hverdagen, Det er måske rigtig nok at det kan være svært 

at få de unge ind 

Karen De må møde op, Man bliver lidt ærgerligt når der er noget stemt igennem... 

Jesper Hvordan kan man få de positive ting til at vokse? Hvad er det der skal til? 

Karen 
Percula - ikke forsamlingshus, Man kunne godt feste derude, Det var ikke der man 

kunne feste, Sommerfesterne var bare på græsset, Jeg synes det var hyggeligt, Du og 

jeg sludrer ikke, Vi kender ikke hinanden 

Jesper Kunne I overveje bestyrelsen? 

 Nej 

Jakob Vi er nogle stykker, der har snakket om det 

Karen Nogle gange er det bare én, der skal til 

Jakob Bestyrelse tænker nok at der ikke er andre, der ønsker at få nogle ting igennem 

Line Det ville også kræve lidt benarbejde 

Karen Kræver man tager tilløb, Og så møder man op og vapper dem ud 

Jesper Hvis I var bestyrelse? 

Anna Lad være med at tale ned til folk 

Jesper Hvad skulle være på dagsorden 

Jakob Et fælleshus 
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Jesper Nu er det jer der bestemmer? 

Jacob Nye tiltag... Nogle klubber. Vinklub. Spilleklub. IT-gruppe 

Anna Togbaner 

Jesper Hvordan ville I fortælle andre om det? 

Anna Tilbyde en dejlig kop kaffe 

Line Bestormet med breve 

Karen Har ikke været inde på det der hjemmesider 

Line Der findes en hjemmeside, Bliver vist ikke brugt 

Karen Hvis der kommer en masse forslag bliver bestyrelsen nødt til at læse det 

Jakob Så bliver det økonomisk 

Jesper Nu er det jer, der er bestyrelse. Hvordan ville bruge/gøre? Hvor skulle det være? SMS 

Karen Ja, stemme på SMS 

Jakob Forslag ud på email 

Susan Det er jo ikke alle der lever i den der IT-boble 

Karen Alt for dyrt med fællesnet 

Line Internt datanet 

Jakob Egen side på fjernsynet, Roterer, tiltag, hvornår ejendomskontoreret 

Jesper Kan det erstatte mødet, hvor man er uenige? 

Karen Det bliver for kold en verden 

Jakob Det er jo for at få en dialog igang 
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Karen Det bliver ensomt... Sådan én som mig, der er alene. 

Jakob Der er flere måder, at udtrykke sig på 

Jesper 
Plads til forskelligheder. Er det det du mener? Ville det være bedre eller dårlige, hvis 

ikke havde beboerdemokrati? 

Karen Ja, det vil jeg næste sige, hvis det er dem der sidder der 

Line 
Overordnet set en god ting, Hvis man er utilfreds må man møde op, Man kan jo ikke 

bare være utilfreds, Man får ikke brugt sin indflydelse 

Jesper 

Ville I tror det ville være et bedre sted at bo, hvis demokratiet fungerede herude? 

Travlt i hverdagen, Egne fælleskaber, I har lavet et netværk, Man har alligevel brug for 

fællesskabet 

Anna Trygheden i det 

Karen Jeg elsker trygheden med min kanin 

Jakob 220-230 stykker 

Line 210 

Jesper 
Nu tolker jeg videre..., Hvad nu hvis man ind i bestyrelsen? Barrierer, Du havde 

overvejet det, Jakob? 

Jakob Snakket med én om det, Se om det var noget for mig, Hvem skulle vi alliere sig med? 

Jesper Kender I dem bestyrelsen? 

Jakob Jeg ved hvem den ene er 

Karen 

De laver ikke en skid, Der sker intet herude mere, De fælder vores træer, Det er 

fordækt, Det er for os allesamme, De skal gøre det fælles, Det er jo ikke kun dem der 

skal sidde der og gratis øl og sodavand, Jeg synes du skal melde dig... du er så rolig, 

Cirkus, Gået i stampe 

Line Man er jo næsten nødt til at tage derover 
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Jesper Hvordan er det at tale om? Ville I snakke om det ellers? 

Line Nej, vi villle andre sætte os ned en time om det. 

Susan Kun småting 

 

 

Spørgeskema 
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Besvarelser af  spørgeskema (Navnene er ændret for at opretholde anonymitet) 

 L ine Susan Karen Anna Jakob 

Alder 38 40 54 44 39 

Civilstand Single Single Single Gift Gift 

Børn 1 4 1 1 1 

Uddannelse Fysioterapeu

t 

Tjener + 

SOSO-

hjælper 

- Kontorass

istent 

Blikkenslager 

Job Fysioterapeu

t 

SOSO-

hjælper 

Førtidspensio

nist 

Kontorass

istent 

Lagerarbejder 

Polit isk parti  S - SF - C S lidt af det hele 

Stemte ved sidste 

valg 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Frivil l ig  arbejde Gymnastikfo

rening 

Nej Nej Nej Nej 

Fritidsinteresser Gymnastik Mine 

børn, 

motion 

Kaninpasser - Fodbold 

Kommunikations-

præference 

E-mail, SMS E-mail, 

SMS 

E-mail, andet Breve, E-

mail 

Opslag, 

Intranet/ 

hjemmeside 
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8.3. Analysenoter 

Tidslinje -  forløb af  interviewet 

 

[02:30] 

Beboerdemokrati – collage-øvelse. 

 

[22:47] 

Fremlæggelse af collager. 

Det er rart at, der altid er nogle hjemme til at holde øje, når børnene leger ude på legepladsen. ”Vil 

du” – se efter min datter, mens jeg er ude og handle ind.[24:31] 

Meget forskellige slags mennesker, der bor der. Der er også nogle, man er uenige med – dem holder 

man sig fra. 

Man ser hinanden meget mere om sommeren, når børnene er ude og lege. I vinteren går man i hi. 

Der hvor man bor, skal der være hyggeligt og godt sammenhold. 

[23:31] 

Det synes jeg jo er noget af det som er rigtigt rart ved at bo her(...)det der rare med, at man ved, at 

man sådan holder øje, hvis der sker noget ude på legepladsen, så tænker jeg ikke: Nåh, der er nogen 

der græder, og så tænker jeg det er ikke mit barn. Så skal jeg lige ud og se hvem det er eller hvad der 

sker. 

 

[24:36]   

Alle dem, der bor her kommer jo fra nogle meget meget forskellige baggrunde, og har mange 

forskellige historier … men så er man her, ikke. Og så snakker man med dem, man kan snakke med, 

men der er også nogle, man er uenige med, øhm … og dem holder man sig så bare fra, tænker jeg.” 

 

[24:48] 

Man snakker med dem, man kan snakke med. Og så er der jo også nogle man ikke er enige med, og 

dem holder man sig så bare fra. 

 

[26:15]  

Når man bor i sådan en bebyggelse, så tænker man på, at ens hjem skal være hyggeligt – der kan også 

være sammenhold – og hvad kan man sige, få mennesker sammen. 

 

[27:17]  

Altså, nu har jeg kun være til et beboermøde … og det var traumatiskoplevelse, synes jeg. 

 

[27:17] 

Beboermøder. Man får ikke nogen medbestemmelse, hvis man ikke deltager i bestyrelsesmøderne. 
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Den gamle bestyrelse er blevet ’væltet’, og de er nu imod alle beslutninger, som den nye bestyrelses 

vedtager. 

[27:18] 

Nu har jeg kun været til ét beboermøde, og det var en traumatisk oplevelse. 

 

[27:25] 

Jeg har kun hørt om det, at det har været forfærdeligt nogle gange. 

 

[27:52]   

Når vi hører det er dårligt engang imellem, så møder vi ikke op. 

 

[28:00] 

Fordi alt, hvad der sker nu, det har bestyrelsen jo bare sat sig på – eller dem, der bestemmer nede i 

den ende.. vi har jo ikke nogen indflydelse hernede. 

 

[29:33] 

Kan det godt være svært at komme ind som ny måske? [i bestyrelsesmøderne, red] (…) Jeg synes den 

er svær, i hvert fald her i vores forening, fordi der ligger noget gammelt og ulmer, og jeg har aldrig 

rigtigt fundet ud af, hvad det er, det handler om… Men der er noget med den gamle bestyrelse, dem 

der blev væltet, og de nye, der kom ind. Sådan noget med, hver gang bestyrelsen foretog sig noget, så 

2 min. efter, lå der et brev fra de gamle i vores postkasser [lattter]. Altså det var til at få fnidder af, 

det der. (...) Men jeg tror desværre, det holder mange væk. For de gider sgu ikke det der fnidder.” 

 

[29:41] 

Jeg synes den er svær, i hvert fald her i vores forening, fordi der ligger noget gammelt og ulmer, og 

jeg har aldrig rigtigt fundet ud af, hvad det er, det handler om… Men der er noget med den gamle 

bestyrelse, dem der blev væltet, og de nye, der kom ind. Sådan noget med, hver gang bestyrelsen 

foretog sig noget, så to minutter efter lå der et brev fra de gamle i vores postkasser [latter]. Altså det 

var til at få fnidder af, det der. 

 

[31:08]  

Formanden, som er meget meget, øh … Min mening er, jeg bryder mig ikke om ham … Alt hvad du 

siger, det tager han personligt, og så bliver han helt hidsig og rød i hovedet, og så sætter han sig, 

under sådan et bestyrelsesmøde, til at diskutere og råbe ned til den person, som har stillet et 

spørgsmål. 

 

[34:56]  

Der skal jo være en bestyrelse uanset hvad, alle steder, ikke. Men det kan jo ikke nytte noget, at de 

sidder og tror de skal styre alle os andre. 
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[38:03] 

Vi mangler noget mere hvor vi ligesom kommer hinanden noget mere ved. I stedet for bare: Dav du, 

ikk´. Der er ikke nogen, der siger vi skal kunne lide hinanden alle sammen. Men der mangler noget. 

(...) Vi skal jo alle sammen være her. Der mangler noget mere af, at vi snakker om noget mere om 

tingene herude, synes jeg. 

 

[39:55] 

Hvordan skulle beboerdemokratiet se ud, hvis det var jer der bestemte? 

 

[40:06] 

Folk skal jo ikke hidse sig op på hinanden bare fordi vi ikke har samme mening... Vi skal jo kunne 

mødes uden at skændes. 

 

[41:27]  

Hvis det nu var, at man så dukkede op til de møder der, at man så blev hørt og ikke blev høvlet ned 

[41:58] 

Jeg tænker, et eller andet sted så skulle det jo være på beboermøderne, at man skulle have det her 

eller få noget mere fælleskab - sådan det store fælleskab - fordi jeg synes jo sådan at det er det jeg 

oplever herned i min lille boble. det er jo at der fungerer det jo. 

 

[42:20]  

Jeg ville godt have de fester igen, vi havde – nogle kæmpe havefester, nede på den store græsplæne, 

hvor der var store boder og kødgrille og hvor vi en gang om året var samlet alle sammen… 

 

[42:37]  

Før i tiden havde man jo også sådan en arbejdsweekend, hvor man gjorde nogle ting, og det kunne 

måske også styrke det der sammenhold. At man ligesom møder dem, man ikke snakker med 

normalt.” 

 

[42:53]  

Mine unger, da de var mindre, har været nede på de andre legepladser og lege – de hører simpelthen 

ikke til der – de blev smidt væk. 

 

[43:13] 

Om de deltager i andre fællesskaber – fx i skolen osv. 

I kolonihaveforeningen fungerer fællesskabet bedre – bl.a. på grund af de 2 arbejdsweekender – hvor 

man skal deltage. 
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[44:05] 

Det er fordi man ikke laver noget fælles. Man kommer ikke hinanden ved, altså, på den måde: Man 

mødes ikke. 

 

[46:33] 

… ej det synes jeg ikke lige jeg havde overskud til, og så krævede det også lige, at jeg skulle have 

noget pasning for at gå derop – og så prioriterede jeg anderledes. Sådan er det jo indimellem. Øhm, 

og så havde jeg et år, hvor jeg tænkte – jeg tror faktisk, at det var os, der blev enige om, at nu måtte 

vi tage derop … Og så tror jeg bare, at den der .. for det første er der jo sådan en hel masse usagte ting 

– og så det sørme svært at gennemskue, hvad der er sket og ikke er sket. Og hvis man så prøver at 

skære det væk og bare være der … Altså man er jo fuldstændig træt som en 10 timers arbejdsdag, når 

man kom hjem deroppe fra, fordi at der var så meget uro og man kunne bare mærke den der 

negative spænding imellem folk deroppe. Jeg synes faktisk, at det var rigtigt ubehageligt, de der 

diskussioner, der var, fordi det endte med at gå væk fra emnet og blive sådan lidt mere 

personbestemt, og det er jo super ærgerligt. 

[47:34] 

Jeg vil gerne være med til at bestemme det her og vil godt være med i de her  i afstemninger, men jeg 

gider ikke være den del af den dårlige stemning. Det er ikke fordi, jeg ikke vil have indflydelse, for det 

vil jeg egentlig gerne, men jeg kan næsten ikke overskue at bruge to timer på at høre folk diskuterer 

på et lavt plan. Hvis man nu kunne (...) holde en positiv stemning, og der var en god ånd, og man 

ligesom følte, at man kunne byde ind med noget eller, at man blev hørt, når man gjorde det. 

 

[46:33] 

Om den dårlige stemning ved beboermøderne. 

 

[48:26]  

Altså da jeg gik derfra, der tænkte jeg – det gider jeg simpelthen ikke mere. Og så har jeg ikke været 

der siden.” 

 

[50:23] 

Fællesarrangementer i foreningen. Fastelavn og loppemarked. De vil gerne have en juletræsfest også 

– de mangler et fælleshus. 

 

[53:58] 

Om det frivillige arbejde i bestyrelsen – det er noget af det, man prioriterer fra med mange børn. 

 

[54:25] ”Jeg synes godt nok, der er drøn på nede ved mig – 4 børn, ikke. Så er det godt nok ikke lige 

beboermøderne, jeg prioriterer, der er det altså noget andet i stedet for – når jeg har hørt så dårligt 
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om det.” 

 

[57:00] 

Jeg tror bare man er fyldt op i hverdagen også, så man ikke har overskud til så meget udover. 

 

[1 :00:00] 

Jesper spørge, om der er nogle af dem, der har overvejet er være med i bestyrelsen. Det er der, en af 

dem, der har. 

 

[01:01:04] 

Jeg har snakket med personer om vi evt. skulle gå ind i bestyrelsen. Men altså det er ikke blevet til 

noget, for så er der en, der hopper fra, og så er man en færre, og hvem skulle den næste person så 

være? 

 

[1 :02:31] 

Hvis det var dem, der var i bestyrelsen, hvordan vil de så gribe det an? Hvordan ville de være som 

bestyrelse og hvad ville der være med på den første dagsorden? 

 

[1 :03:28] 

Så skulle der laves nogle nye tiltag – nogle klubber (…). Vinklub. Spillesklub, et eller andet-klub… Så 

tror jeg der ville komme gang i det. En IT-gruppe … altså et eller andet, hvor folk kommer hinanden 

ved på kryds og tværs. 

 

[1 :04:00] 

Hvordan de vil inddrage de andre herude i bestyrelsens gode idéer? Skrive det og håbe på, at folk 

læser det. En foreslår at der blev gjort noget mere i en hjemmeside. Lige så snart, man ser, at det er 

brev fra bestyrelsen smider man det ud. Der findes en hjemmeside. Man kunne bruge hjemmesiden 

til at ønske ting. Men det holder måske ikke helt økonomisk. 

Ringe på folks døre, for at fortælle dem om møde. 

Det ville være godt, hvis man kunne stemme på sms. 

Hjemmeside er blevet stemt ned – det er for dyrt. 

Tekst-tv – har hørt om et andet sted, hvor de har det. 

Det ville dog ikke kunne erstatte det at mødes. Det er vigtigt at mødes for at få en god dialog om de 

forskellige ting. Ensomt – det ville være trist ikke at mødes. Der kan være flere måder at deltage på 

[01:09:26]. 

 

[1 :08:41] 

Man har jo behov for lige at mødes og snakke om tingene. 

 

[01:11:18] 
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Hvordan ville det være at bo der, hvis der ikke var et beboerdemokrati? 

Med den bestyrelse, der er der nu kunne de ligeså godt undvære. Når ingen deltager ender det med, 

at der er nogle få, der sidder og bestemmer – og det er jo egentlig ikke demokrati. 

Aner ikke om der har været nogen forhandling om træerne – men det ville hun gerne have været 

med til at bestemme – ked af, at de er væk. Det er svært at gennemskue, hvilke beslutninger der 

bliver taget hvornår i bestyrelsen. Beboerdemokrati-idéen er god, men den bliver ikke praktiseret 

ordentligt. Tror helt sikkert, at det ville være et bedre sted at bo, hvis beboerdemokratiet fungerede. 

[1 :11:50] 

Som udgangspunkt er demokrati jo en god ting, synes jeg. Hvis man sådan skal se overordnet på det, 

så er demokratiet jo en god ting. Men det kræver jo selvfølgelig, at der sådan skal være noget 

fornuftigt noget ved demokrati, så er man også nødt til selvfølgelig at komme og at alle giver deres 

besyv med, ellers er det jo ikke reelt demokrati, for så er det dem, der sidder der ender med at være 

dem, der bestemmer. Og så er det lidt det der med, at hvis man er utilfreds, så må man jo selvfølgelig 

møde op og sige noget andet eller må man indfinde sig under det, som bliver bestemt. Det er jo en del 

af demokratiet. Man kan ikke rigtig tillade sig, hvis man er utilfreds bare at brokke sig, hvis ikke man 

selv har givet sin mening med. 

 

[01:15:58] 

Det giver tryghed, at man kender dem, der bor der. 

Omkring 200 boliger i foreningen – stort – man kender kun dem, der bor i samme ende som en selv. 

[01:18:45] 

En dag jeg var ude, mødte jeg Clerise, som er bestyrelsesmedlem – og det ville hun da gerne lige 

prøve at undersøge – og jeg har ikke hørt noget siden. De laver ikke en skid, undskyld jeg siger det. 

De passer deres. Så møder de op, og så skændes de, og så går de hjem igen. Der sker intet her ude 

mere. Det gør der ikke. Alt det, jeg har siddet og hørt på, at der skulle laves. Jeg har ikke set noget af 

det endnu andet end, at de nu fæller alle vores træer, som jeg ikke har været med til at sige ja til i 

hvert fald. 

 

”De skal ikke styre os …” 

 

[01:20:26] 

Der opstår en fælles lyst til at tage derover (til møderne) – i fællesskab ville de kunne gøre noget. 

 

Umiddelbar fortolkning 

fællesskab (naboskab) der fungerer i mindre grupper af hele bebyggelsen. Fællesskabet skaber 

tryghed blandt dem. De kommes hinanden ved og hjælper hinanden. Det drejer sig ofte om deres 

børn - legekammerater og pasningsmuligheder, men i det hele taget at se efter hinanden. Deres 

kendskab/venskab til hinanden skaber en tolerance og accept af forskelligheder i forhold til 

baggrund, livsfaser og meninger. De beskriver samtidig at de oplever at der eksisterer kliker i 
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bebyggelsen - ”dem og os”. Grupperingen følger bebyggelsens karre opdeling. 

 

Det er indledningsvis svært at forholde sig til begrebet beboerdemokrati.  Men begrebet ”fællesskab” 

gør det lidt lettere at forholde sig til. Fokusgruppen værdsætter at bo et sted hvor man kommer 

hinanden ved. 

 

Diskussionen omkring beboerdemokrati kommer til at dreje sig meget om den siddende bestyrelse. 

Den bliver billedet på hvorfor beboerdemokratiet ikke fungerer. De beskriver bestyrelsen som nogle 

der ikke varetager beboernes interesse, men blot sidder der for at bestemme. 

 

Beboermøderne har fokusgruppen ikke deltaget meget i. De har en opfattelse af at det er meningsløst 

at deltage i.  Specielt én af fokusgruppens deltagere appellerer til deltagelse i beboermøderne og ser 

den manglende deltagelse som grunden til at beboerdemokratiet ikke fungerer. Det bevirker at de 

andre må argumenterer for hvorfor de ikke deltager. 

 

Principielt kan de godt se at det er ved at møde op og give sin mening til kende at de opnår 

indflydelse, men formen og dårlig stemning på beboermøderne afholder dem i at deltage.  Også 

travlhed i dagligdagen bliver nævnt som bud på den lave deltagelse i beboerdemokratiet. 

Diskussionen udvikler sig til, at der i fokusgruppen opstår ønsker til hvad beboerdemokratiet kunne 

bidrage til, hvordan det burde være og endeligt en positiv stemning i forhold til at møde op til næste 

beboermøde. 

 

Det virker som om diskussionen har sat fokus på fællesskabets værdier og beboerdemokratiets 

muligheder for at få gennemført noget i beboelsen. Der var en god og optimistisk stemning. 


