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AFSNIT 1
FORORD

AFSNIT 1.1

KÆRE LÆSER,
Som det senere beskrives har dette projekt haft en relativ lang
og besværlig fødsel. I dette korte forord skal jeg rette en varm
tak til en række mennesker, der alle i ordets mest bogstavelige
betydning skubbede bag på:

Tme, min kære samleverske, som nok skubbede mest - og hvad

hun dog ikke måtte finde sig i.

Bendt og Else, to gamle venner, som brugte alle deres nattetimer på at trøste, vejlede og tirre mig. I et velment forsøg
på at hæve produktiviteten, hvilket i den sidste fase hjalp.

Henning. en direktør i hans bedste alder, som i mange etaper

tog diskussioner om begreber i forbindelse med begrebet samspilsramt og som var en stor hjælp og støtte i forbindelse med
struktureringen af projektet.

Kate, en gammel studiekammerat, som den sidste week-end før

redaktionens slutning læste og forholdt sig til store dele af
projektet - en stor hjælp.
Søren, en beregnende professor in spe, som efter jeg endelig

kom igang, har været en stor hjælp i forbindelse med projektets teoretiske fundering.

Og endelig alle kollegaerne og samarbejdspartneme i boligarbejdet, der akcepterede, at jeg ikke deltog i arbejdet i det

meste af november og hele december og januar.

Endvidere skal Tove Frost, Kerstin Scluosbye have tak for
hjælpen med grafiske teknikker i forbindelse med specielt raster og «pile».
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AFSNIT 1.2 INDLEDNING
Den boligpolitiske debat i Danmark har i de sidste 3 - 5 år
meget været koncentreret om ganske få emner indenfor boligpolitikken. Flygtningeproblematikken, ældreboligerne, BZ'erne og
hele ungdomsboligproblematikken, og de samspilsramte almennyttige boligafdelinger har været nogle af de vigtigste debatter,
der har præget den boligpolitiske debat i samfundet.

Debatten om de samspilsramte, almennyttige boligafdelinger er
vel den diskussion, der har den største bredde indbygget. Diskussionen indeholder næsten alle boligpolitiske elementer: Den
historiske udvikling, planlægningens rolle, byggetekniske diskussioner, finansiering og subsidiering, den enkelte beboers økonomi og subsidiering, beboersammensætning, segregering, forholdet
mellem rig og fattig og forholdet mellem ejer og lejer for blot
at nævne nogle få begreber i denne diskussion.

De samspilsramte, almennyttige boligafdelinger repræsenterer en
generation af almennyttige boliger, hvor problemerne har været
så store og gennemgribende, at boligafdelingernes fremtid på et
tidspunkt alvorligt var truet.

Boligafdelingerne havde alle - i større eller mindre omfangfysiske, økonomiske, sociale og organisatoriske problemer. Disse
problemer i meget stort omfang eksisterende allerede, da boligafdelingerne blev opført i 1960'erne og 1970'erne.
Meget hurtigt var der opstået processer i disse boligafdelinger,
der betød, at problemerne til stadighed blev værre og værre.
Fra tid til anden blev der taget nogle økonomiske initiativer,
der på overfladen afbød de værste økonomiske påvirkninger af
de opståede kriser. Men der blev ikke taget initiativ til en
løsning af de grundlæggende problemer i afdelingerne. Dette
medførte, at problemerne kort efter voksede videre, som om
intet var hændt.

Denne opgave handler om samspilsramte, almennyttige boligafdelinger i Danmark.
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Man kan sige, at opgaven er 2-delt.

Den første del, den du sidder med i hånden, indeholder en
beskrivelse af problemerne i de samspilsramte, almennyttige
boligafdelinger samt diskussioner om problemerne indbyrdes
sammenhæng og årsag. Endvidere indeholder den første del en
diskussion af, hvilke initiativer i forhold til løsning af problemerne i de samspilsramte, almennyttige boligafdelinger, der kan
tages og hvordan de kan organiseres.

Den anden del, mit afsluttende speciale, indeholder en besvarelse af problemet Hvilke strategier for løsning af problemerne i
danske, samspilsramte, almennyttige boligafdelinger benyttes og
hvilke resultater har dette ført til ?

AFSNIT 1.3 BESVARELSE AF OPGAVEN
Opgaven er disponeret med følgende afsnit:

AFSNIT 2: PROBLEMERNES KARAKTER

Hvori de samspilsramte, almennyttige boligafdelingers problemers karakter, sammenhæng og årsag
diskuteres med henblik på en kortlægning af problemernes størrelse og betydning. De samspilsramte
boligafdelingers problemer diskuteres ud fra en
definition af ydre og indre problemstillinger. Denne
diskussion munder ud i en diskussion af problemerne sammenhæng illustreret ved hjælp af den onde
cirkel samt en overordnet diskussion af beboerdemokratiet i almennyttige boliger.

AFSNIT 3: TEORETISKE OG METODISKE OVERVEJELSER

Dette afsnits mål er at opstille en model for beboerstyret forandringsprojekter i en samspilsramt,
almennyttig boligafdeling.

Afsnittet starter med en diskuterende gennemgang
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af de tre traditionelle skoler indenfor organisationsteorien. Efterfølgende nuanceres diskussionen
ved hjælp af Enderuds konfliktteorier. Teorier, der
kan bruges til at rubricere organisationer udfra
holdninger til interesser, særinteresser, harmoni,
konflikt m.v.

Konflikt- og beslutningsteorien illustreres med en
konkret model (deltagerstyret organisationsforandringsstrategi) udarbejdet af Christensen og Molin.
Som opstarten på modeller, der mere direkte sigter
på boligsektoren gennemgås 3 modeller; en engelsk,
en dansk og svensk model gennemgås og diskuteres
med henblik på opbygningen af en model, der sigter på en helhedsløsning af problemerne.

Hvorefter der afslutningsvis forsøges udarbejdet
rammer til udviklingen af en model, der giver
handlingsanvisninger på metoder til gennemførelse
af helhedsorienterede forbedringsprojekter i samspilsramte, almennyttige boligområder. Modellens
relatering til specielt konflikt- og beslutninsteorien
samt modellens begrænsninger diskuteres i den sidste del af kapitlet.
AFSNIT 5: METODE m. DEN KONKRETE ANALYSE

Hvori problemformuleringen diskuteres og afgrænses. I dette kapitel gives en køreplan for besvarelsen af problemformuleringen med baggrund i specielt de i afsnit 5 nævnte metoder.

AFSNIT 1.4 RELATERING TIL MODULKRAV
Modulet skal i henhold til Studievejledningen for forvaltnings
uddannelserne :
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« ( ... ) i relation til et afgrænset tema yderligere styrke
den studerendes selvstændige og metodiske f orodsætninger for behandling af planlægningsmæssige og administrative problemer.»

Dette overordnede mål med modulet indkredses og præciseres
yderligere med følgende 3 indholdsmæssige krav til besvarelsen
af modul 5 opgaven:

(a)

selvstændig og konsistent problemformulering, hvor
navnlig præcis afgrænsning af det valgte problem er
central.

(b)

udvidede teoretiske . og metodiske overvejelser omkring studiet af det valget problem.

(c)

redegørelse for problemets samfundsmæssige implikationer.

I afsnit 2 behandler jeg indgående problemet om de samspilsramte, almennyttige boligafdelinger i relation til en afgræsning
af problemstilling og i relation til problemets samfundsmæssige
implikationer.

I afsnit 3, hvor forskellige teorier, modeller og metoder til
løsning af de opståede problemer diskuteres og udvikles, gennemføres teoretiske og metodiske overvejelser omkring studiet
af det valgte problem.

I afsnit 4 gives den konkrete handlingsvejledning til, hvorledes
den anførte problemformulering for specialet skal besvares.

På denne baggrund anser jeg de opstillede kriterier for modulets afløsning for værende opfyldt gennem besvarelsen af denne
opgave.

AFSNIT 1.5 STUDIEFORLØBSBESKRIVELSE
Dette projekt har en relativ lang fødsel. Efter på forvaltning
tidligere at have afløst modulerne gennem projektarbejde i
grupper besluttede jeg, at modul 5 og modul 6 ville jeg udar-

SIDEv

bejde alene.

Beslutningen har flere årsager, men primært følgende to. For
det første har jeg gennem min aktive deltagelse i det politiske
liv (lokalpolitik, boligarbejde i egen afdeling, i boligselskab og
i Boligselskabernes Landsforening m.v.) samt arbejde nok at se
til, hvilket betød, at den meget krævende arbejdsform, som
gruppearbejde er, ville være at gennemføre tilfredsstillende for
alle parter. For det andet synes jeg, at RUC's arbejdsstil ogmetode er utrolig befordrende for samarbejdsrelationer m.v. i
mit kommende "arbejdsliv'', men alligevel savnede jeg følelsen
af at arbejde alene. Vise overfor mig selv, at jeg var/er istand
til at skrive et projekt alene.

Valget af et boligpolitisk emne hænger bl.a. sammen med ønsket
om at arbejde med boligpolitik på et mere metodisk og overordnet plan, end mulighederne er i selve det daglige boligpolitiske arbejde. Når det konkrete valg er faldet på samspilsramte
boligafdelinger, så hænger det sammen med, at jeg gennem min
tillidspost som formand for AKB-Tåstrup har været aktivt
involveret i planlægningen af den forbedringsproces, som boligafdelingen Tåstrupgård i disse år er igang med. Jeg har været
aktiv i denne proces siden dens start i 1983 - og håber at
kunne følge den de kommende år.

Gennem dette har jeg opnået megen konkret erfaring med samspilsramte boligafdelinger og bruger megen tid på at holde
oplæg og foredrag om emnet for andre boligtillidsfolk gennem
Statens Byggeforsknings Institut, Boligselskabernes Landsforening og andre der afholder konferencer, seminarer el.lign. om
dette emne. Erfaringsudvekslingen er uhyre vigtig for beboerdemokratiets stadige udvikling.

Valget af de samspilsramte boligområder skal således ses som et
ønske om at bruge den konkrete erfaring til at opnå en større
forståelse for problemets substands og samfundsmæssige kontekst.

Den konkrete proces har bestået af en 10 dages studietur til
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England i efteråret 1987, hvor besøg til boligområder og boligadministrationer i Londons kommuner og Liverpool udgjorde det
væsentligste indhold. Derudover deltog jeg i et PEP-seminar
samt havde møder med PEP-folkene med henblik på forståelse
af "PEP-modellen". Englandsturen blev endelig brugt som et
væsentligt bidrag til min litteraturliste, hvilket min kassekredit
stadig har det dårligt over.

Efter studieturen er tiden gået med at læse de nævnte bøger
samt at skrive denne opgave. Selve skrivearbejdet tog væsentligt længere tid end jeg havde regnet med. Det var sværere
end planlagt at arbejde alene. Men netop fordi, at det har
været svært, er jeg sikker på, at beslutningen om at skrive
projektet alene var en korrekt beslutning.
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AFSNIT2
PROBLEMERNES KARAKTER

AFSNIT 2.1

INDLEDNING
Samspilsramte, almennyttige boligafdelinger har, som tidligere
nævnt, både fysiske, økonomiske, sociale og organisatoriske
problemer.

De samspilsramte boligafdelinger i Danmark er i forskelligt
omfang karakteriseret ved relativ høje huslejer i forhold til
bokvaliteten, udlejningsvanskeligheder, der fortrinvis er koncentrede om boligafdelingens største lejligheder, meget høj
fraflytningsprocent med heraf manglende socialt netværk og
manglende tilhørsforhold til bebyggelsen, store investeringsbehov til udbedring af byggeskader og/eller ombygnings- og
miljøforbedringer

til imødegåelse af udlejningsproblemerne

og/eller beboergennemtrækket, ringe vedligeholdelsestilstand
som følge af

stram økonomi, samt endelig - især - en meget

stor koncentration af lavindkomstgrupper og socialt belastede
beboere. (1) Disse problemer giver tilsammen nogle uhyre komplekse problemstillinger, som kan virke uoverskuelige at løse.

Samspilsramte, almennyttige boligafdelinger kan da også siges
at være udtryk for, at den traditionelle planlægning og det
traditionelle sociale hjælpeapparat ikke har kunnet takle disse
problemer.

I midten af 1980'erne blev det da også på Folkeringsniveau
erkendt, at store ressourcer måtte sættes ind, hvis de mest
problemramte boligafdelinger skulle kunne fortsætte som almennyttige boligafdelinger.

81 boligafdelinger med cirka 25.000 lejligheder blev tildelt støt-

(1)

Boligministeriet: "Den almennyttige boligsektors rolle på boligmarkedet", (John Winther-rapporten), side 116, april 1987.
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I
te udfra den betragtning, at afdelingerne havde så store problemer, at disse ville kunne vanskeliggøre afdelingernes videreførelse som almennyttigt byggeri. Udover et ændret finansieringssystem blev følgende midler stillet til afdelingernes
rådighed:

-

1,8 mia. kr. i lånetilsagn (statsstøtte som nybyggeri) til
byggeskaderenovering.

- 589 mio. kr. i lånetilsagn (statsstøtte som nybyggeri) til
ombygning, miljø- og opretningsarbejder.
- 377 mio. kr. i kontant tilskud til fjernelse af opsamlet underskud m.v.

Det er meget store ressourcer, der på denne måde er brugt i et
forsøg på at forbedre forholdene i cirka 25.000 lejligheder.
Investeringen pr. lejlighed er i gennemsnit mere end 109.000
kr., hvilket er ca. ¼ af prisen for en ny lejlighed.
Som udgangspunkt for den videre diskussion af begrebet samspilsramte, almennyttige boligafdelinger anvender jeg følgende
definition:
«En samspilsramt boligafdeling er en afdeling
med store problemer af økonomisk, fysisk og
social karakter og hvor samspillet mellem disse
problemer med ydre og indre karakter igang-

sætter en ond cirkelproces, der næsten er
ubrydelig»

Afsnittet er struktureret omkring 3 hovedtemaer. De ydre faktorer, de indre faktorer og beboerdemokratiets rolle. Diskussionen af de ydre og indre faktorer er selve undersøgelsen af
de samspilsramte, almennyttige boligafdelingers samfundsmæssige
implikation. Undersøgelsen omfatter således en forståelse af
karakteren af og årsagerne til samspilsramte boligafdelingers
fremkomst.

Tredie tema omkring beboerdemokratiet handler om nogle af
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styrkerne i disse afdelinger. Delafsnittet bruges til at diskutere
de formelle rammer for beboerdemokratiets rolle i almennyttigt
boligbyggeri i almindelighed og samspilsramte, almennyttige
boligafdelinger i særdeles. Giver beboerdemokratiet muligheder
for andre forhold i disse kriseramte boligafdelinger.

AFSNIT 2.2 DE YDRE FAKTORER
Med de ydre faktorer menes de samfundsmæssige rammer for
opførelsen af almennyttige boliger samt rammerne for driften af
disse boliger. Med andre ord, så handler det om de historiske
og politiske faktorer.

For at sætte de samspilsramte boligafdelinger ind i et samfundsmæssigt perspektiv vil de ydre faktorer være særdeles
vigtige at tage med i diskussionen, da det er de politiske og
økonomiske rammer, der er styrende for udviklingen.
Historisk placeres de samspilsramte boligafdelinger til at være
opført fra i midten af 1960'eme til midten af 1970'eme. Hvilke
ting sker der i denne periode som frem til i dag har medført så
store problemer for disse almennyttige boligafdelinger ? I et
forsøg på at sætte opkomsten af samspilsramte, almennyttige
boligafdelinger ind i det ønskede samfundsmæssige perspektiv
vil jeg i de følgende 4 underafsnit diskutere begrebet ud fra
følgende temaer:

- boligøkonomiske faktorer,
- de fysiske rammer for opførsel af almennyttige boligafdeling,
- boligsociale faktorer og
- de organisatoriske faktorer (i boligselskabet og den kommunale forvaltning).

221 Boligøkonomiske forhold

I 1958 blev dansk boligpolitik ændret radikalt. Indtil 1958 blev
dansk byggeri finansieret gennem statslån og dermed reguleret
og styret. 1958-loven indeholdt et ønske om en konsekvent
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liberalisering af boligmarkedet. Statslåneordningen udgjorde op
til 1958 en så betydelig del af statsbudgettet, at mange var
bekymrede for at det tog overhånd.

Det erklærede formål var at øge byggeriet igennem den frie og
lige konkurrence for på denne måde at presse priserne ned og
billiggøre byggeriet. Endvidere var det en almindelig opfattelse,
at den offentlige regulering af boligmarkedet var for vanskelig
og omfattende at administrere, og at de statslige tilskud tillod
priserne at stige ud over rimelighedens grænser, fordi der skete
en kapitalisering i priserne på jord, huse m.v.

Det reelle formål med loven har været at bruge finansieringen
af boligbyggeriet som et nationaløkonomisk styringsmiddel.
Specielt nødvendiggjorde den vanskelige valutasituation et indgreb, der sparede staten for likvid kapital. Liberaliseringen,
skattesystemet m.v. medførte, at antallet af opførte selvejerboliger overhalede antallet af opførte lejeboliger.

Statslåneordningen

blev

erstattet

af

statsgarantiordningen,

hvorefter almennyttigt byggeri fik tilført en grundkapital og
det resterende kapitalbehov skulle finansieres via almindelige
realkreditinstitutter til markedsrente. Dette blev dog korrigeret
ved det store boligpolitiske forlig i 1966, hvor rentesikringen,
der i en kortere periode skulle nedbringe finansieringsrenten til
6% og boligsikringen, der skulle nedbringe boligudgiften for
I

·•

lavindkomstgrupperne, blev indført.
Perioden fra midten af 1960'erne og frem til starten af
1980'erne er karakteriseret ved et meget højt renteniveau.
Stigningen i renteniveauet hænger bl.a. sammen med, at det
øgede parcelhusbyggeri belastede kreditmarkedet, og dermed
pressede rente op. Renteniveauet betyder meget for finansieringen og dermed de årlige kapitalydelsers indvirkning på huslejen
i boligbyggeriet opført fra 1960'erne og frem til midten/slutningen af 1970'erne.
Stort set alle de almennyttige boligafdelinger, havde meget
store kapitaludgifter til trods for rentesikringen. Dette betød,
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at huslejen alene på grund af renteniveau og finansieringssystem var høj.

I visse dele af det opførte almennyttige boligbyggeri viste det
sig hurtigt, at det var meget svært at leje lejlighederne ud.
Når alle lejlighederne ikke var udlejet opstod der en økonomisk
udgift, der kaldes lejetab. Almennyttige boligafdelingers økono-

mi er baseret på et princip om balance mellem lejeindtægter og
lejeudgifter. Hvis der således er lejetab, skal beboerne dække
udgifterne til de tomme lejemål gennem huslejeforhøjelse.

Lejetab og tab på fraflyttede lejere bliver hurtigt et meget
stort økonomisk problem for de almennyttige boligafdelinger,
der senere defineres som samspilsramte boligafdelinger. Tabet
på fraflyttede lejer er en regnskabsteknisk afskrivning af de
beløb som tidligere lejere skyldte boligafdeling for istandsættelse ved fraflytning. Som det senere bliver diskuteret, så er
der en sammenhæng mellem tomme lejligheder og fraflytningsprocenten. Fraflytningsprocenten er et udtryk for, hvor mange
af boligafdelingens lejemål, der fraflyttes hver år.
Jo flere tomme lejligheder, jo større bliver udgifterne til lejetab. Lejetab medfører huslejestigninger og både tomme lejligheder og huslejestigninger medfører, at flere flytter fra bebyggelsen. Større fraflytningsprocent betyder dels en manglende
opbygning af socialt liv i bebyggelsen, men også at husleje
stiger igen, da mange fraflytninger statistisk medfører en større
afskrivning af fraflytningsregninger, som fraflytteren ikke magter at betale.

Da kapitaludgifterne udgør en meget høj andel af de samlede
udgifter, og da de samspilsramte boligafdelinger har store udgifter til dækning af lejetab og tab på tidligere lejere, betyder
det - udover stadig større underskud - at der bliver færre
penge til vedligeholdelse og hovedistandsættelse. Dermed er den
negative økonomiske cirkelproces startet. Den er ikke til at
bryde uden kapitaltilførsel udefra.

I 1970'erne tages forskellige initiativer til økonomiske løsnings-
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modeller i forhold til boligafdelingerne med store problemer.

Driftstøtteordninger og trojka-løsningerne (2) er alle karakteriseret ved eensidigt at støtte afdelingerne økonomisk i forhold til inddækning af akkumulerede underskud. Vedligeholdelsen, byggeriet som helhed m.v. bliver ikke forbedret hvilket
betyder, at de fleste afdelinger allerede efter 1 - 2 år har
betydelige akkumulerede underskud igen.

Processen forstærkes i 1983, hvor reglerne vedrørende pengeudlån mellem et boligselskabs forskellige boligafdelinger blev
ændret og skærpet. Herefter var det ikke muligt for en problemramt afdeling med et akkumuleret underskud på mere end
en måneds husleje at låne penge fra boligselskabet uden Boligstyrelsens tilladelse. Fra dette tidspunkt eksploderede de akkumulerede underskud, og vedligeholdelsesstandarden daler
endnu en tak.

De økonomiske problemer er derfor tydelige i de samspilsramte
almennyttige boligafdelinger. Som et konkret eksempel kan
nævnes, at boligafdelingen Tåstrupgård i perioden 1974 - 1985
havde udgifter til lejetab på 27,12 mio. kr., hvilket svarer til
8,2%. Kapitaludgifterne har excl. rentesikring udgjort mere end
68% af de samlede udgifter i hele perioden, hvilket er meget
højt.

I 1985 kom der imidlertid en ny lov, der skulle gøre noget ved
den dårlige økonomi i de samspilsramte boligafdelinger. Loven
gav mulighed for at omprioritere de oprindelige højt forrentede
annuitetslån med rentesikring til indekslån med rentebidrag
indenfor en samlet ramme på 2 mia. kr. Tilladelsen til omprioritering kunne gives, hvis der udfra en samlet vurdering af
den enkelte afdelings forhold var konstateret så væsentlige

(2)

Både driftsstøtteordninger og trojkaløsninger er økonomiske løsninger af problemramte boligafdelingers problemer i 1970'erne. Trojka-løsningerne, der fandt sted i slutningen af

1970'erne, "fyldte økonomiske huller ud", men medførte ikke en diskussion og analyse af de
grundlæggende problemer, der var årsagen til f.eks. de stigende økonomiske underskud. Trojka-løsningen betød, at løsningens udgifter deltes mellem tre-parter; Staten, kommunen og
kreditforeningsinistituttet. Derudover bidrog boligafdelingerne og -selskaberne ofte med betydelige beløb som regel fra de henlagte midler.
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problemer, at disse vil kunne vanskeliggøre afdelingens videreførelse som almennyttigt byggeri. (3)

Ved vurdering af økonomiske problemer skulle der tages hensyn
til andelen af ledige lejligheder, henlæggelsernes omfang m.v.
Det må siges, at andelen af ledige lejemål var lovens væsentligste parameter til vurdering af en eventuel støtte. Dette skal
bl.a. ses i lyset af, at problemet med tomme lejligheder og
dermed lejetab, karakteriseres som startskuddet på problemerne.

Lovens mest interessante nyskabelse er muligheden for konvertering af højrentelånene til indekslånene. Indekslån var
blevet indført som den generelle låneform ved statsstøttet nybyggeri pr. 1. april 1982. De almindelige annuitetslån var dyre
på grund af den høje rente. På trods af rentesikringen var besparelsen ved overgangen til de indeksregulerede, realkreditlån
meget betydelig.

Systemet i de indeksregulerede, realkreditlån er, at lånet for
boligafdelingen er rentefrit. I stedet reguleres hovedstolen med
75% af den årlige inflation ( den laveste af pris- eller lønstigningerne), hvilket betyder, at der opnås en direkte sammenhæng
mellem løn/pris-udviklingen og huslejeudviklingen.

Under forudsætning af en årlig inflation på 5 % ville denne
lånekonvertering være billigere i næsten alle de samspilsramte,
almennyttige boligafdelinger i de første 22 år. I enkelte afdelinger ville dette vende omkring år 2005-2007. I den konkrete
vurdering om brugen af puljen på 2 mia. kr. til omfinansiering
er der blevet undersøgt, hvorvidt rentesikringssystemet på
længere sigt ville være en fordel for den pågældende afdeling.
Et andet karakteristika ved indeksregulerede realkreditlån er, at
første ydelse er afdragsfri.

Omprioriteringen til indeksregulerede realkreditlån kan give de
samspilsramte, almennyttige boligafdelinger en væsentlig årlig

(3)

"Lov om omprioritering m.m. af visse almennyttige boligafdelinger og om ændring af lov om
realkreditinstitutter og om lov om boligbyggeri", kapitel 3.
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besparelse på kapitaludgifterne samtidig med, at der kunne
skabes yderligere kapitaltilførsel det første år gennem den
afdragsfrie ydelse.

Disse besparelser, den enkelte afdeling ville opnå ved en omprioritering, skulle forblive i afdelingen og kunne der anvendes
til retablering af henlæggelser, nedsættelse af huslejen, miljøfremmende foranstaltninger m.v. Eventuelle driftsstøtteordninger
skulle bortfalde sammen med omprioriteringen.

Endvidere blev der afsat 75 mio. kr. i form af statslån til Boligselskabernes Landsbyggefond, som fonden kunne udlåne til
afdelinger, uanset de fik en omprioritering. (4) Boligministeren
kan fastsætte regler for lånenes anvendelse, og disse regler
skulle have samme formål som de nævnte besparelser i afdelingerne. Lånene er rentefri, og i op til 50 år afdragsfri. En betingelse for, at Boligselskabernes Landsbyggefond kunne udlåne
disse statsmidler, var, at fonden ydede et tilsvarende lån til
afdelingen.

Ved efterfølgende aftaler afsatte realkreditinstitutterne og
kommunerne også hver 75 mio. kr., således at der var 300 mio.

kr. til rådighed til kontant, foreløbig afdragsfri støtte.
I samme lovkompleks fordoblede man beløbsrammen til ombygning af store lejligheder og miljøfremmende foranstaltninger til
220 mio. kr., hvoraf 60 mio. kr. skulle anvendes til miljøfremmende foranstaltninger. (5) I december 1985 ændredes denne
formulering således, at der ikke var sat en øvre grænse på de
miljøfremmende foranstaltningers andel af de 220 mio. kr.

(4)

"Lov om omprioritering m.m. af visse almennyttige boligafdelinger og om ændring af lov om
realkreditinstitutter og om lov om boligbyggeri", kapitel 3.

(5)

I sommeren 1984 var der blevet åbnet mulighed for, at Boligselskabernes Landsbyggefond
kunne yde lån til ombygning af ledige lejligheder og i begrænset omfang til forbedring af
miljøet i bebyggelsen. Lånene blev kun ydet i tilfælde af konstaterede, væsentlige og længerevarende udlejningsvanskeligheder, som havde påført og som fortsat ville påføre afdelingen
betydelige økonomiske vanskeligheder. Ordningen omfatter bebyggelser, som er opført i perioden fra 1965 til 1975, eller som har modtaget driftsstøtte fra landsbyggefonden. I årene
1984, 1985 og 1986 kunne der ydes årlige lån på i alt 40 mio. kr., heraf 10 mio. kr. til delvis finansiering af miljøforbedrende foranstaltninger. Lånene blev ydet som indeksregulerede
lån efter samme regler som nybyggeri.
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222 Fysiske forhold

Fra omkring 1960 deltog Danmark i den store efterkrigs-højkonjunktur. Herefter gik det forrygende stærkt, alting voksede
og sprængte de gamle rammer; indkomsterne, bilismen, den
offentlige sektor, uddannelserne og forbruget.
Boligbyggeriet voksede også kraftigt. I 1960'erne blev der gjort
en massiv indsats for at afhjælpe den store boligmangel. I 1958
blev der bygget cirka 20.000 boliger, mens der i 1973 bygges
cirka 58.000 boliger. I dag bygges der godt 24.000 boliger om
året. Der var derfor tale om en markant stigning i boligbyggeriet i 1960'erne.

Den funktionalistiske arkitektur- og byopfattelse kom i meget
høj grad til at præge byvæksten i denne periode. Boligområderne og industriområderne skulle ligge adskilt og bindes sammen
med et kraftigt udbygget trafiknet. De nye etageområder blev
mange steder opført som helt nye bydele uden arbejdspladser og
servicefunktioner. Funktionsopdelingen mellem bolig, arbejdsplads og service (indkøb, kultur og offentlige serviceydelser)
var begyndt. Tingene var placeret i forskellige dele af byen
eller regionen.

I 1958 blev der indført krav om, at alt støttet byggeri skulle
modulprojekteres, hvilket betød, at byggeriet skulle skæres
over et generelt, standardiseret målsystem for at fremme industriel fremstilling af bygningsdelene.
I marts 1960 blev det såkaldte montagecirkulære udsendt. Cirkulæret betød, at der i en årrække ville være en garanteret
mindste produktion af montagebyggeri. 1960'ernes vigtigste byggemateriale blev derfor betonelementer.

De samspilsramte boligafdelinger er generelt store bebyggelser
(flere end 500 lejligheder) opført i beton. Boligområderne var
ofte udført på grundlag af gennemtænkte arkitektoniske og
planlægningsmæssige principper. Men 1960'ernes krav om modulprojektering og montagecirkulæret betød, at bebyggelserne er
meget store, meget monotome og funktionelle. Dette i sig selv
medfører, at de fysiske omgivelser er et problem, der har be-
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tydning for de mennesker, der bor i bebyggelserne. Man kan
på denne baggrund sige, at de samspilsramte, almennyttige
boligafdelinger repræsenterer en generation af byggeri, der i
fysisk henseende ikke var/er attraktivt.

Et omfattende fysisk problem i samspilsramte, almennyttige
boligafdelinger er endvidere byggeskader og -fejl. I perioden
forsøgte man sig ofte med byggematerialer, som man dengang
mente var bedre og samtidig billigere end de gamle materieler.
Beton var et materiale, som man opfattede som relativt vedligeholdelsesfrit; dette holdt dog ikke stik. Så selv om nogle af
tyskernes bunkers vd Vesterhavet holder den dag i dag, så
havde (og har) kombinationen mellem beton og jern det svært.
Det har betydet betydelige udgifter til vedligeholdelse. De nye
vinduer havde også problemer, de rådnede hurtigt op, og sådan
var der mange flere udgifter i forbindelse med vedligeholdelsen
end det var forventet ved byggeriernes opførelse. Samtidig var
der problemer med indeklimaet.

Et andet væsentligt problem er, at boligområderne er opført
til en beboermasse, der arbejder i dagtimerne, og bygger sig
ved TV apparatet i aftentimerne. Man forudsatte at velstanden
fortsat ville stige, og at livet i boligområdet ville være et
fritidsliv efter arbejdslivet. Sådan kom det ikke til at gå. En
arbejdsløshed på omkring 200.000 - 300.000 mennesker og flere
hunderedetusind mennesker på overførselsindkomster ( efterløn,
bistandhjælp, pension m.v.) stiller helt andre krav den daglige
brug af til boligområderne. Winther rapporten dokumenterer
klart, at den almennyttige boligsektor i almindelighed og de
samspilsramte, almennyttige boligafdelinger i særdeleshed huser
enlige med og uden børn, barnløse par og ældre.

Boligområderne er indrettet uden betydende rekreative områder,
uden mulighed for aktivitet uden for lejlighederne, hvilket i
større og større omfang bliver et problem som følge af beboersammensætningen. En tur rundt i de samspilsramte, almennyttige boligafdelinger viser med al tydelighed, at de grønne områder er indrettet for synets skyld fremfor brugens. Flere steder er de grønne områder indhegnet bag støttemure af beton.
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Adgang til områderne sker ikke fra naturligt benyttede stisystemer.

Lejlighederne i denne generations byggeriet var typisk meget
moderne, teknisk velforsynede og velindrettede lejlighederomend i mange tilfælde meget store.

223 Boli&fociale fomold

Problemerne med sociale forhold er næsten altid det, der sidst
bliver opdaget. I dag er man dog klar over, at samspilsramte
boligafdelinger bebos af nogle af samfundets mest ressourcesvage mennesker. Mennesker har forskellige ressourcer, såsom
økonomi, uddannelse, helbred, arbejde og familierelationer. Med
en «ressourcestærk» forstås derfor et menneske, som har god
økonomi, en god uddannelse, et godt helbred og så videre.
Omvendt er en «ressourcesvag» ikke eller i mindre grad besiddelse af disse ressourcer. Ressourcesvage familier er således
familier, som på mange områder har en «underpriviligeret»
tilværelse med heraf følgende problemer.

Samtidig med, at de samspilsramte boligafdelinger blev bygget
skete der store saneringer fra de gamle bydele, f.eks. «den
sorte firkant» på Nørrebro. Alle disse mennesker skulle nu have
en ny bolig og da der ikke var tale om samfundets mest velpriviligerede gruppe skulle det derfor være et sted, hvor de
kunne betale for at bo eller få huslejen dækket af offentlige
myndigheder.
De almennyttige boligafdelinger er til for de ressourcesvage i
samfundet, men inden højrenteperioden valgte flere af de mere
ressourcestærke borgere, at bosætte sig i den billigere almennyttige boligsektor og derved blev beboersammensætningen mere
jævnt fordelt.

I løbet af 1960'erne opstod den situation, at det på grund af
den stigende rente, inflation og skattelovgivning medførte betydelige økonomiske fordele at eje sin egen bolig fremfor at leje.
Dette medførte dels, at der blev bygget flere ejerboliger, og

dels at de mest ressourcestærke beboere i den almennyttige
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boligsektor flyttede fra den lejede bolig til selvejet (parcel)hus.

Som et eksempel på misforholdet mellem ejer og lejer skal
kortfattet nævnes en undersøgelse som Økonomiministeriets
Lovmodelkontor udarbejdede i efteråret 1985 til brug for en
vurdering af pensionisters levevilkår. Undersøgelsen sammenligner bl.a. 2 ens LO-familier, hvor den eneste forskel er, at den
ene bor til leje, mens den anden bor i ejet hus. Undersøgelsens
resultat er anbragt i figur 1.
FIGUR!:

Udviklingen i den indekserede
dispomble indkomst for to LOfamilier, en lejer og en ejer. (6)

Mens LO-familie, der selv ejer deres hus, oplevede en omend
meget lille stigning i den reale indkomst, så oplevede den LOfamilie, der bor til leje, en drastisk nedgang i realindkomsten
på ca. 25 %-point. Dertil kommer, at Lovmodelkontoret har
udregnet, at selvejerne i · perioden har optjent en skattefri
kapitalgevinst på næsten 250.000 kr., der kommer til udtryk den
dag, de sælger huset eller optager yderligere lån indenfor den
opståede friværdi.

Eksemplet er medtaget her for at illustrere, hvorledes forholdet mellem ejer og lejer har været. Skattereformen har kor-

rigeret en anelse på forholdet, men ikke ændret på den fun.
damentale og grundlæggende forskel. Fordelene ved selvejerboligen betyder, at de mest ressourcestærke altid vil søge væk
fra den almennyttige boligsektor.

Disse forhold er bl.a. medvirkende til at «dræne» den almennyttige boligsektor i almindelighed og de samspilsramte, almennyttige boligafdelinger i særdeleshed for mere ressourcestærke
mennesker, familier m.v. Man kan sige, at de samspilsramte,

(6)

Økonomiministeriet: "Lovmodel. Pensionisternes økonomiske vilkår", side 10, Økonomiministeriet, 1985.
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almennyttige boligafdelinger på ingen måde var repræsentative
for den generelle befolkningssammensætning i en kommune eller

i et amt.
Der skete også store ændringer i familiestrukturen. Den
økonomiske uafhængighed for kvinder som følge af deres indtræden på arbejdsmarkedet, den sexuelle frigørelse m.v. var
med til at opsplitte den familiestruktur, man hidtil havde kendt.

Det betød, at nu havde man ikke længere den store bruge for
lejligheder, der var beregnet for kernefamilien. I dag ses således en meget stor overrepræsentation af enlige forsørgere i
almennyttigt boligbyggeri i almindelighed og i samspilsramte
boligområder i særdeleshed. (7)

Produktionssfæren og konjunkturerne ændrede sig også, så på
grund af lavkonjunktur var der ikke behov for så meget arbejdskraft og den eksisterende arbejdskraft blev der stillet n:t,e
krav til. Således blev mange arbejdsløse og det gør sig da også
gældende, at der er en overrepræsentation af folk uden arbejde
i samspilsramte boligområder. (8)

De sociale netværk var svære at få op at stå i afdelinger med
en meget stor udskiftning af beboermassen. Undersøgelser viser
endvidere, at dem der i forvejen føler sig underprivilegerede
også har de mindste og de svageste sociale netværk. (9)

Sociale problemer har det med at forstærke sig selv, det betød
at der kom en forøget kriminalitet, racisme, ansvarsløshed og
hærværk i de samspilsramte boligområder.

Samfundsudviklingen har betydet, at de mest ressourcesvage

(7)

Boligministeriet: "Den almennyttige boligsektors rolle på boligmarkedet", (John Winther-rapporten), side 150-157, april 1987.

(8)

Boligministeriet: "Den almennyttige boligsektors rolle på boligmarkedet", (John Winther-rapporten), side 150-157, april 1987.

(9)

Socialpolitiske noter nr. 1: «Boligen for livet / Livet for boligen«, side 24 - 25 i artikel af
Niels Peter Agger: «Netværksstruktur - byplanlægning«, 1983.
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personer har fået endnu ringere levevilkår. Når de samspilsramte boligområder er det sted, der har tomme lejligheder og dermed et af de eneste steder, hvor ressourcesvage mennesker og
familier som en følge af boligmanglen og segregeringen kan få
en bolig, bliver der tale om en ghettorisering.

Efterhånden var det kommet til at stå så ringe til, at de der
ikke under nogen omstændigheder kunne få andre steder at bo
f.eks. skilsmisseforældre, indvandrere og flygtninge blev skubbet
over i de samspilsramte boligområder.

Her spiller kommunens boligpolitik afgørende ind. Kommunen
har rettighed til at kunne disponere over 25% af de lejligheder,
som bliver ledige i almennyttige boligafdelinger i kommunen.
Kommunen har således en direkte mulighed for at sprede eller
samle de sociale klienter indenfor kommunens almennyttige
boligafdelinger. De fleste kommuner har indtil i dag i højere
grad samlet end spredt de sociale klienter.

De samspilsramte boligområder var således blevet til en «samfundets sociale skraldespand». Med en udvikling som hidtil kun
har gået i negativ retning. Den onde cirkel er igang og har
været det hele tiden når man taler om de samspilsramte boligområder.

224 Organisatoriske faktorer

De almennyttige boligselskaber har selvfølgelig også et betydeligt medansvar for den situation, som de samspilsramte boligafdelinger står i. I følge Jørgen Nue Møller, direktør i KAB, er
mere end 60 % af de almennyttige boliger bygget i tiden efter
1960 (10).

1960'erne bød derfor på et kollosalt byggeboom • også for de
almennyttige boligselskaber. De fleste i dag er enige i, at boligselskaberne ikke var dygtige nok til at håndtere en så markant udvidelse af administrative og styringsmæssige opgave, som

(10)

Henrik Christoffersen (red.): "Tendenser i dansk boligpolitik", artikel af Jørgen Nue Møller:
"Udviklingen på boligmarkedet og nogle konsekvenser for den almennyttige boligsektor", side
16, AKFs forlag, 1987.
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der var tale om.

Boligselskaberne havde erfaring i administration af "små, hyggelige boligafdelinger", hvilket tydeligvis gav problemer i forhold til de store boligafdelinger, der blev bygget i 1960'erne og
i starten af 1970'erne. Boligadministratorerne havde udviklet sig

til effektive, specialister, der ikke havde evnen til at tilpasse
og ændre administrationens virkefelt i forhold til udviklingen.

Dette betød bl.a., at der skulle gå mange år før boligselskaberne indså, at der er en sammenhæng mellem beboernes
vurdering af service og det sted, hvorfra servicen ydes. Diskussionen om decentral eller central boligadministration er ikke
ny, men det er først i den sidste halvdel af 1970'erne og i
1980'erne, at boligselskaberne langsomt er begyndt at decentralisere de store administrative apparater.

Denne manglende evne til at tilpasse sig udviklingen har givetvis betydet, at de boligselskaberne ikke har været i stand til
at yde de samspilsramte boligafdelinger den service, der måske
kunne have været af betydning for udviklingen af problemernes
størrelse.

Boligselskaberne var i 1960'erne interesserede i at bygge fremfor at administrere. Dette betød på mange måder, at kvantiteten blev meget mere væsentlig end kvaliteten. Dette skyldes
nok, at boligselskaberne på grund af planlægningen og boligmanglen blev "presset" til at bygge efter tidens principper.
Man kan sige, at det forhold er et produkt af 1960'ernes planlægning i en perioden med højkonjunktur.

Når boligafdelingerne efterfølgende skulle administreres blev
det gjort udfra meget teknisk, bureaukratiske principper, hvilket tydeligt ses i det forhold, at boligselskaberne givetvis ikke
har anet, hvad de skulle op med de tydelige forslumrings- og
fattigdomsprocesser, der hurtigt blev en del af hverdagen i de
samspilsramte boligafdelinger.

Det sidste element af betydning er, at man formentlig med
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rette kan angribe ~oligadministratorerne for passivitet og
manglende indgriben overfor problemerne. Der skulle gå mange
år før problemerne blev anerkendt i samfundet, og det er først
i 1980'erne, at boligselskaberne offensivt påpeger problemerne
eksistens. Grunden til denne passivitet kan nok findes i det
forhold, at også boligselskaberne er medansvarlige for de opståede problemer. En stribe mennesker har kendt problemet, men
tiet af hensyn til bekymring om politikernes reaktion, egen
karriere og jobmulighed m.v. Først da andre offensivt problematiserer de samspilsramtes situation i starten af 1980'erne, vrimler det med mennesker, der ved noget om problemet, og som er
i stand til på kvalificeret vis at bidrage til konstruktive løsningsmodeller.

Diskussionen om den manglende ansvarsfølelse handler i et vist
omfang også om, at den besluttende magt i boligselskaberne var
tillagt en personkreds, der blev rekruteret udenfor kredsen af
beboere i almennyttigt byggeri. Jens V. Svendsen karakteriserer
situationen således:

«Specielt under 60'emes byggeekspansion blev
posterne pd alle niveauer indenfor de almennyttige boligselskaber (... ) besat med socialdemo/a'ater, som havde gjort sig fortjent gennem
en eller anden fonn for indsats i partiet. Sammen med fagbevægelsen har disse virksomheder
dannet grundstammen i hele det socia/demo/a'atiske indfyldelses-, magt- og pamperkompleks,
og har sdledes gennem belønning og indflydelse
ydet et væsentligt bidrag til partiets sammenhold.» (11)

Dette kan være en forklaring på den meget centralistiske opbygning af den almennyttige boligsektor. Som det senere bliver
diskuteret er der et modsætningsforhold mellem centralisme og
beboerdemokrati, men på den anden side kan indførelsen og den
løbende styrkelse af beboerdemokratiet forklares som en legitimering af den centralistiske organisation.

(11)

Jens V. Svendsen: «Dansk boligpolitik og krisen «, side 105, Modtryk, 1977.
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Diskussionen af det offentliges ansvar (12) minder på mange
måder om diskussionen om boligselskabernes forvaltning.

Kommunerne og den kommunale planlægning er en medvirkende
årsag til den markante segregering i f.eks. hovedstadsområdet,
som også de samspilsramte boligafdelinger et udtryk for. Segregering på flere niveauer.

For det første har der i de forskellige kommuner været forskellige holdninger til almennyttigt boligbyggeri. Det har medført en boligpolitisk situation, hvor flere af de nordlige kommuner har meget få almennyttige boliger, mens kommunernes i
den syd og vestlige del af storkøbenhavn har en meget store
andel almennyttige boliger. Dette har som konsekvens, at det er
kommunerne i den syd- og vestlige del af storkøbenhavn (samt
centralkommunerne), der løser de boligsociale problemer for
hele området.
For det andet er der en meget mere markant segregering
indenfor de enkelte kommuner. Overordnet findes der en deling
mellem ejer- og lejerkvarterer. Men mere nuanceret findes der
i næsten alle kommuner et boligområde, der af alle betragtes
som "den kommunale menneskelosseplads". Et område med dårligt rygte, mange fremmedsprogede, mange ressourcesvage familier eller mange familier, der lever af overførselsindkomster.

Den sidstnævnte form for segregering er meget alvorlig for den
pågældende boligafdeling. Og næsten alle de samspilsramte, a1mennyttige boligafdelinger er i en situation, hvor de er kommunens grimme boligpolitiske ælling. En situation, der næsten er
umulig at ændre på og en situation, som kommunen har et
meget stort ansvar for er opstået.

På grund af en manglende ansvarlig holdning til de boligsociale
problemer, som opstår ved høje koncentrationer af boligsociale
(12)

Når der i denne forbindelse tales om det offentliges forvaltning menes mest af alt de kommunale administrationer og politikere. Den statslige "indsats" i forhold til de samspilsramte,
almennyttige boligafdelinger ses tydeligst gennem de finansielle og planlægningsmæssige
muligheder, der er beskrevet i afsnittene om de økonomiske og fysiske problemer.
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problemer i et område (ghettodannelser), er kommunernes ansvar for denne segregering tydelig. Kommunerne - uanset om
der eksisterede boliganvisning eller ej - har benyttet sig at de
store, almennyttige boligområder som boligsociale lossepladser.
En sammenstuvning af problemer, der ikke har gjort det lettere
for disse boligafdelinger.

Yderligere har kommunerne - på samme måde som boligselskaberne - udvist passivitet og manglende indgriben overfor de
problemer, som alle kunne se. Kommunerne har som umiddelbar
tilsynsmyndighed overfor boligselskabernes virke et ansvar i
forhold til (manglende) tilsyn og kontrol dels med byggeprocessen og dels med den administrative, drift af boligafdelingerne.

På samme måde, som boligselskaberne ikke erkendte problemerne, før "alle" gjorde det, må det formodes, at kommunerne ikke
har taget fat ved problemerne, da de kendte deres egen andel
af problemerne opståen og udvikling.

AFSNIT 2.3 DE INDRE FAKTORER
De ydre forhold, der blev beskrevet og diskuteret i det foregående afsnit (afsnit 2.2), er således de samfundsmæssige sammenhænge, der betyder, at nogle af de almennyttige boligafdelinger,
der opføres i perioden fra midten af 1960'erne til midten af
1970'erne langt fra fungerer hensigtsmæssigt.

Disse boligafdelinger er blevet karakteriseret samspilsramte.
Begrebet samspilsramte er blevet valgt, fordi problemer i dis~e
afdelinger hænger meget nøje sammen - der er et samspil mellem problemerne.

I den videre diskussion af disse boligområders problemer opereres med begrebet indre faktorer, hvis vigtigste substans er
videreførslen af de problemer, der er skabt gennem de samfundsmæssige forhold i de ydre faktorer.
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DEN ONDE CIRKEL I SAMSPILSRAMT BYGGERI
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FIGUR 2:
Den onde cirkel i samspilsramt, almennyttigt boligbyggeri. (13)

Modellen i figur 2 viser sammenhængende mellem de opståede
problemer i samspilsramte, almennyttige boligafdelinger. Kasserne markerer elementer, der er samfundsskabte - de ydre
faktorer, mens cirklerne markerer elementer, der indenfor boligområder optræder i en selvforstærkende proces - de indre

faktorer.

Den selvforstærkende proces ses tydeligt. Som udgangspunkt
kan man sige, at den dårlige arkitektoniske udformning og den
forholdsvise dyre husleje har betydet, at familier med ressourcer flytter ud eller i starten ikke flyttede ind. Det medfører
tomme lejligheder, der igen medfører dyrere husleje, da udgifter
og indtægter skal balancere.

(13)

Modellen er en viderebearbejdning af bl.a. Hedvig Vestergaard's model i hendes publikation:
"Organisation og økonomi i den almennyttige boligsektor - med særligt henblik på forbedring
af nyere etageboligområder", SBI-Meddelelse nr. 53, SBI, 1985.
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Situationen med tomme lejligheder gør, at kommunerne og boligselskaberne benytter sig af denne afdeling til løsning af de
lokale boligsociale problemer, hvilket oftest medfører, at det er
ressourcesvage familier, der flytter ind. Dette medfører som
oftest et ressourcefattigt miljø. Erfaringerne i de samspilsramte,
almennyttige boligafdelinger viser tydeligt, at der er sket et
socialt forfald, som har været den vigtigste årsag til, at afdelingerne har fået et dårligt rygte. Det dårlige rygte og den
dermed meget lave status ved at bo i området, får mennesker
med mulighed for det til at flytte. På den måde flytter de
stærkeste og områdets sociale d6route er en realitet. Cirkelprocessen kan ikke stoppes uden initiativer udefra.

Udover den rene cirkelproces, er der yderligere mekanismer,
der skaber problemer. Tomme lejligheder og dermed økonomiske
problemer betyder, at der ikke er tilstrækkelige midler til at
gennemførte en forsvarlig vedligeholdelse af boligafdelingen.
Når vedligeholdelse, renholdelse og reparationer ikke fungerer
tilfredsstillende opstår der et tydeligt fysisk forfald, der i en
klar vekselvirkning med det sociale forfald, medfører, at den
enkelte beboers ansvarsfølelses for boligområdet falder drastisk,
hvilket er med til yderligere at forstærke de dårlige rygte,
boligafdelingen har.

Den onde cirkel er derfor et selvkørende, selvforstærkende
proces, som næsten er ubrydelig.
Der skal en målbevidst indsats til, hvis processen skal brydes.
Målbevidst i forhold til, hvordan og hvor processen ønskes
stoppet. Men først og fremmest skal der skabes erkendelse om,
at problemerne eksisterende, og at der skulle gøres noget ved
det li

AFSNIT 2.4 BEBOERDEMOKRATIETS ROLLE
Tilsyneladende er problemerne i de samspilsramte, almennyttige
boligafdelinger så store og så grundlæggende, at det umiddel-
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bart synes svært at løse dem.

Som beskrevet i afsnit 2.2.1. er der gennem lovgivningen om
"de særligt truede almennyttige boligafdelinger" skabt nogle
økonomiske rammer for en løsning af problemerne. Men hvad
adskiller denne lov fra de økonomiske indgreb, der fandt sted
via driftsstøttereglerne og trojkaløsningerne i 1970'erne?

En af de væsentligste forskelle på den almennyttige boligsektor
i 1960'erne/1970'erne og den almennyttige boligsektor i 1980'erne er opblomstringen og institutionaliseringen af beboerdemokratiet

Der hersker vel ingen tvivl om, at den danske almennyttige boligsektor i dag nok har verdens mest udvidede form for organiseret brugerindflydelse på driften og forvaltningen af boligområdet.

Beboerdemokratiet i den almennyttige boligsektor er udviklet
gennem de seneste 30 år. 1958 er året, hvor begrebet bliver
indført i lovgivningen således at beboerne herefter kan vælge
en repræsentant. Reelt var der tale om en ret til at ytre sig på
de øvrige beboeres vegne. I 1970 afløstes denne bestemmelse af
beboernes ret til på et afdelingsmøde (beboermøde) at vælge en
afdelingsbestyrelse. Afdelingsbestyrelsen, der blev valgt af og
blandt beboerne i en boligafdeling, havde til primæropgave at
føre tilsyn med afdelingens drift og vedligeholdelsesstand. I
perioden efter 1970 er såvel afdelingsmødets som afdelingsbestyrelsens kompetence løbende udvidet til det system, der eksisterer i dag, som skaber mulighederne for en afdelings beboere
for reel indflydelse på boligafdelingens drift m.v.

Den største og væsentligste ændring af reglerne om beboerdemokrati skete i sommeren 1984, hvor afdelingsbestyrelserne
sikredes ret til at forlange flertal i boligselskabernes politiske
ledelse - selskabsbestyrelsen. Indtil 1984 havde beboerne haft
repræsentanter i de fleste selskabsbestyrelser, men efter 1984
kunne et flertal blandt beboernes repræsentanter forlange flertallet i selskabsbestyrelserne. Dermed er der skabt de formelle
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rammer for, at brugerne kan udgøre flertallet i boligselskabernes daglige, politiske ledelse.

Man kan ikke karakterisere beboerdemokratiet som et egentligt
problem i forhold til de samspilsramte, almennyttige boligafdeJ

linger. Tværtimod. Når det medtages skyldes det, at specielt de
samspilsramte boligafdelinger har opbygget en tradition for
beboerdemokrati, der måske kan bidrage til diskussionen om
metoder for forbedringsstrategier.

De store problemer i de samspilsramte, almennyttige boligafdelinger har nok betyder, at netop i disse afdelinger har det
stærkeste beboerdemokrati fundet sted. Farum Midtpunkt, Galgebakken, Hyldespjældet, Albertslund Nord, Gjellerup m.v. er
alle eksempler på et stærkt beboerdemokrati, som de fleste
kenderÆe samspilsramte boligafdelinger er alle kendetegnede
af et meget aktivt klubliv, stærke afdelingsbestyrelser, velfungerende beboerbla~

Beboerdemokratiet er, på grund af de

store, uoverskuelige problemer i disse afdelinger, blevet politiseret.

Beboerne i de samspilsramte, almennyttige boligafdelinger erkendte problemerne næsten allerede, da byggerierne stod færdige. Hvem husker ikke de store husleje-boykotter i Hedemarken og Galgebakken i Albertslund. Husleje-boykotter, hvis formål var at råbe politikere og boligselskaber op. Gøre opmærksom på, at problemerne i disse område var så store, at der
skulle gribes ind.

Man kan sige, at beboerdemokratiet har udviklet sig fra en
protestbevægelse, der arbejdede udenfor de etablerede organisatiooskanaler til en naturlig del af bo•lskabemes organisation.

Beboerdemokratiet giver mulighed for at forandre boligområderne på beboernes og brugernes præmisser.

Beboerdemokratiet har nok snarere været en af de væsentligste
årsager til, at de samspilsramte, almennyttige boligafdelinger
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ikke endte på tvangsauktion, og at der i stedet blev vedtaget
en løsning i Folketinget, som der kortfattet blev redegjort

fo_r

i afsnit 2.2.1.

Boligselskaberne, kommunerne m.v. erkendte først det ansvar,
der kunne formuleres i forhold til problemerne i de samspilsramte, almennyttige boligafdelinger, efter at beboerne have fået
mulighed for at overtage det formelle, politiske flertal i boligselskabernes ledelse i midten af 1984. Beboerne krævede, at
problemernes karakter og omfang blev erkendt. Dette er nu
sket, og det næste skridt er, at beboerne skal være medvirkende i planlægningen og udførelse af de forskellige løsningsinitiativer, der tages i forhold til de samspilsramte, almennyttige
boligafdelinger.
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AFSNIT 3

TEORETISKE OG METODISKE OVERVEJELSER

AFSNIT 3.1

INDLEDNING
I dette afsnit skal det diskuteres, hvorledes tingene kan forandres i de samspilsramte, almennyttige boligafdelinger. En sådan
diskussion tager selvfølgelig sit overordnede udgangspunkt i,
hvorvidt der er muligheder for at gennemføre forandringsprojekter eller -processer. Disse muligheder er i et vist omfang til
stede. Dels gennem lovgivningen om de særligt truede almennyttige boligafdelinger (se afsnit 2.2.1), hvorigennem der fremkom økonomiske midler til genopretning af afdelingernes fysiske
og økonomiske tilstand. Dels gennem den politiske (og administrative) vilje, der i disse år eksisterer i den centrale statsadministration, i kommunerne, i boligselskaberne og blandt boligområdernes beboere.

Det er et overordnet synspunkt, at situationen i de samspilsramte, almennyttige boligafdelinger kun forbedres radikalt og
gennemgribende, hvis det sker i et sam- og medspil med beboerne og deres repræsentanter. Beboerdemokratiet skal altså
være
.,..... en aktiv forudsætning for forandrings- og løsningsprojekterne i disse boligafdelinger.

Det er derfor dette afsnits mål via forskellige teoretiske og
mere handlings- og modelorienterede bidrag at skabe rammerne
om en handlingsorienteret model for beboerstyret forandrings-

proiekter i almennyttige boligafdelinger.

I afsnit 3.2. gennemgås og diskuteres de 3 hovedretninger ( den
klassiske skole, scientific management og human-relation) inden
for den traditionelle organisationsteori. Gennemgangen og diskussionen af de 3 hovedskoler viser, at den traditionelle organisationsteori mangler en fundamental forståelse for, at aktører
i organisationer har forskellige interesser og/eller har særinteresser, og at dette medfører, at beslutninger i organisationer er
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centrerede omkring konflikter og konfliktbeslutninger.

Derfor diskuteres i afsnit 3.3. 3 dimensioner i forhold til begrebet konfliktbeslutningsteori. De 3 dimensioner er harmoniopfatteisen, konflikopfattelsen og en pluralistisk dimension indeholdende begge de førstnævnte dimensioner.

Efter dette bruges den pluralistiske dimension (også kaldet den
3dje dimension) til at diskutere en konkret model til deltagerstyret forandringsteori.

Desværre er der ikke (hverken i Danmark eller i udlandet, så
vidt jeg ved) udviklet samlede teorier for beboerdeltagelse i
forbedringsarbejder i forhold til så komplekse tilstande og
problemstillinger, som vi ser i de danske samspilsramte, almennyttige boligafdelinger. Derimod er der udviklet nogle modeller,
som sigter mod løsning af helt specifikke problemstillinger i et
boligområde. En engelsk (PEP-modellen), en dansk (John Allpass' model til et beboerstyret miljøforbedringprojekt) og en
svensk (markedsmodellen) model gennemgås og diskuteres specielt med henblik på rubricering i forhold til harmoni/konflikt
opfattelse sanit i forhold til den diskuterede model for deltagerstyret forandringsprojekter.

Derefter forsøges det i afsnit 3.6 at opstille elementerne til en
handlingsplan for et beboerstyret forandringsprojekt i en almennyttig boligafdeling. Afslutningsvis diskuteres i afsnit 3.7
modellens indbyggede begrænsninger og restriktioner i forhold
til interessemodsætninger, særinteresser, konfliktforløb, motivering af aktørerne m.v.

AFSNIT 3.2 ORGANISATIONSTEORI
3.21 Indledning

Når det i dette projekt skal diskuteres, hvordan vi gennem
organisationsteorien kan opstille en model for det beboerstyrede
forandringsprojekt i en almennyttig boligafdeling er udgangspunktet en forståelse af organisationsteorien og dens udvikling.
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Organisationsteoriens historiske udvikling rubriceres typisk i 3
hovedgrupper eller hovedskoler. Disse grupperinger udgøres af:

- Den klassiske skole,
- scientific management ( eller den videnskabelig virksomhedsledelse) og
- human relation.

I de følgende 4 afsnit (3.2.2. til 3.2.5) vil disse 3 hovedretninger indenfor organisationsteorien blive beskrevet og diskuteret.

3.2.2 Den klassiske skole

Den klassiske skole bygger bl.a. på Platons ideal stat. En stat i
harmoni/konsensus med lederne bestående af filosoffer. En
anden teoretiker i denne tradition er Fayol. Fayol bygger også
sine teorier på en funktionalistisk grundholdning om, at man
kunne opstille nogle generelle grundprincipper for hvorledes
man leder en virksomhed, primært en hierarkisk virksomhed.
Men den klassiske skole karakteriseres bedst ved Max Weber.
Weber formulerede og opstillede, hvad han kaldte det ideelle
bureaukrati. Det ideelle bureaukrati - eller organisationenfastsætter normer og er nødt til at håndhæve dem; der er
regler, regulativer og ordreudstedelse som skal overholdes, hvis
organisationen skal fungere effektivt.
Webers autoritetsbegreb er baseret på den anvendte legitimeringsart og -kilder snarere end på den anvendte magts karakter. Han betegnede autoritet som traditionel når underordnede
akcepterer højereståendes ordre, fordi de henviser til hvordan
et eller andet altid er blevet gjort, og som bureaukratisk. når
de underordnede akcepterer en afgørelse som værende berettiget, fordi den er i overensstemmelse med et sæt abstrakte
regler, som anerkendes som legitime, og fra hvilke den konkrete sag er afledt.

Weber beskrev den bureaukratiske strukturs egenskaber i detaljer. Disse egenskaber kan beskrives ved hjælp af følgende 7
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begreber, der tilsammen udgør en særdeles rationel struktur:

1.

En klar autoritetsstruktur.

2.

Man har kun een overordnet (Unity of commonce).

3.

En klar kompetencestruktur.

4.

Klare og formelle forskrifter og regler.

5.

Koordinering foretages kun på det overordnede plan.

6.

Et optimalt antal underordnede (max. 6).

7.

Klar adskillelse mellem linier og stab. (14)

I den bureaukratiske organisation er tilstedeværelsen af et
regelsæt et vigtigt redskab til at holde orden i systemet, idet
Weber antog, at den menneskelige adfærd normalt var orienteret efter et sæt regler. Disse regler betegnede Weber som administrativ orden. I det bureaukratiske system ville samtlige
implicerede i administrationen være i en situation, hvor vedkommende enten afgiver ordrer eller modtager ordrer. Dette
kommandoprincip fandt Weber vigtigt, fordi det i en administration er af stor betydning, at der er en eller anden form for
autoritet tilstede, der via magt kan kommandere og styre administrationen. For at dette skal kunne fungere, skal den, der
modtager ordren, opfatte den som berettiget og tro på det legitime i dens substans.

I det bureaukratiske system er de enkelte enheder ordnede og
opbygget hierarkisk. Endvidere er de enkelte funktioner i systemet defineret præcist, således at de enkelte embedsmænd
altid er sikre på, hvilke opgaver, der knytter sig til «deres
plads i systemet». De ansatte skal blot udføre de pligter, der
hører til deres embede, og underkaste sig det til bureaukratiet
tilhørende kontrol- og disciplinsystem.

De ansatte rykker via karrierestrukturen op i hierarkiet, hvor
forfremmelse opnås på grundlag af anciennitet og den overordnedes · bedømmelse af den enkeltes kvalifikationer. Lønnen
bestemmes af den enkeltes plads i systemet, idet den gradueres

(14)

Amitai Etzioni: "Moderne organisationer • introduktion til den moderne sociologi", side 8384, Hans Reitzels forlag, 1972.
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efter den enkeltes position i hierarkiet.

Man kan se teorien som totalitær, som man så det i f.eks.
nazi-Tyskland med een stærk leder. Også Carlzon's (ham fra
SAS) nye managementteori kan ses således. Ånden gennemsyrer
værket. Fællesviljen er det centrale, og målet er udstukket,
mens rammerne er faste og stabile. Nye tanker har svært ved
at komme igennem et bureaukratisk system og mennesket gøres
til et massemenneske, hvor afvigelser fra rækkerne ikke akcepteres.

Kritikken af Webers bureaukratiske model må derfor tage udgangspunkt i, at den totalt overser, at det er levende mennesker, der fungerer i organisationen. Mennesket forudses at ville
reagere på de formulerede regler, instrukser m.v. - og ikke
handle eller tænke selv.

Modellen tager heller ikke hensyn til, at organisationens forskellige dele eller individer har eller kan have forskellige interesser, eventuelt særinteresser.

Den manglende diskussion af interesser betyder, at Weber's
bureaukratiske model ikke kender til konflikter. Som vi senere
vil se, bygger modellen på en opfattelse af statisk harmoni.

Endelig kan det siges, at modellen indeholder, hvad der kunne
kaldes bureaukratiets onde cirkel. Reglerne, administrationen af
reglerne m.v. betyder en løbende udvikling, justering og udvidelse af regelsættet. Bureaukrati avler bureaukrati.

3.23 Scientific management

Ønsket om en større organisatorisk slagkraft og maksimal ydedygtighed dannede baggrunden for den teori, der kaldes scientific management I det videre betegnes teorien med den danske
betegnelse videnskabelig virksomhedsledelse.

Hele tankegangen i denne skole bygger på en fysisk, naturvidenskabelig forskning som mangler det humane syn; en næst~n
slaveagtig måde at se på arbejdskraften.
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Medarbejderne i en organisation (primært fremstillingsvirksomhed) ansås for at være motiverede af ønsket om at opnå
økonomiske belønninger, ligesom organisationen var kendetegnet
af en tydelig arbejdsdeling, af et højt specialiseret personale og
en udpræget hierarkisk autoritetsstruktur.

Teorien om den videnskabelige virksomhedsledelse indeholder
både en motivations- og en organisationsteori. Det vigtigste
bidrag til teorien kom Frederick W. Taylor med.

Denne teori kombinerer undersøgelser af arbejdernes fysiske
formåen med et økonomisk syn, der betragter mennesket som
motiveret af frygten for sult og ønsket om fortjeneste. Den
vigtigste hypotese i den videnskabelige virksomhedsledelse er,
at hvis materielle belønninger forbindes effektivt med arbejdsindsatsen, så vil arbejderen reagere med den største ydelse,
som han fysisk formår.
Taylors undersøgelser handlede om, hvordan man kunne finde
de rigtige værktøjer til de enkelte opgaver. F.eks. hvad er deh
optimale skovlstørrelse i forhold til menneskets krops maksimale
fysiske ydeevne ved kulskovling. Den videnskabelige virksomhedsledelse handlede således meget om, hvorledes arbejdernes
udnyttedes optimalt. Taylor undersøgte f.eks. i hvor mange
timer og med hvilken fart en arbejder kunne bære en byrde på
25 kilo. Udmattelse blev udelukkende betragtet som et muskelmæssigt, fysiologisk fænomen.
Teoriens konklusioner på det organisationsmæssige område var,
at jo mere opdelt arbejdsprocessen var, jo mere produktiv var
den enkelte arbejder. Samlebåndet er et direkte resultat af
denne organisationsteoretiske retning.

Teorien opstillede forskellige metoder til måling af en arbejders
produktivitet og til at sætte betalingen i relation til produktionens størrelse. Metoderne er indviklede, men systemets teorier og principper er enkelte: a) Lønnen størrelse bør være
afhængig af arbejdsindsatsen og intet andet forhold (f.eks.
anciennitet) og b) den tidsenhed, efter hvilken lønnen udbe-
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tales, bør være så kort som muligt: Månedsløn anses for at
være meget uønskværdigt, mens timeløn er langt at foretrække.
Det ideelle er dog akkordløn. (15)

1,
\

Teoden ha, det p,nblem, at mindstek,-av ha, en tilbøjelighed til

at blive normen.

Den formelle organisation som denne teori opererer med har
som mål at optimere arbejdernes indsats. Teorien tager udgangspunkt i at, hvad der er bedst for organisationen er også
bedst for arbejderen. Teorien er på samme måde som den bureaukratiske opfattelse ikke diskuterende eller forholdende i
forhold til interesser, interessemodsætninger eller særinteresser.
Konflikter mellem de forskellige aktører i organisationen eksisterer ikke i beskrivelsen af den videnskabelige virksomhedsledelse. Forskellen på den videnskabelige virksomhedsledelse og
den klassiske organisationsteori er holdningen til, at mennesker
kan yde/præstere/producere forskelligt til trods for den samme
placering i systemet.

3.24 Human relation

Human relation skolen dannedes i 1930'erne som en antitese til
den videnskabelige virksomhedsledelse. Sociologen Elton May,o
er det største navn indenfor skolen.

Human relation traditionen er behovsorienteret, den sætter
mennesket i centrum.

Maya opdagede, at

- den mængde arbejde, som en arbejder udfører, ikke er be-

I

stemt af hans fysiske men af hans sociale formåen.

- den immaterielle belønning spiller en meget vigtig rolle for
arbejderens motivation og trivsel.

(15)

Amitai Etzioni: "Moderne organisationer - introduktion til den moderne sociologi", side 8338, Hans Reitzels forlag, 1972.
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den højeste grad af specialisering på ingen måde er den
mest effektive .form for arbejdsdeling.

-

og at arbejdere ikke reagerer på ledelsen og dens normer og
belønninger som enkeltindivider, men som medlemmer af en
gruppe. (16)

Teoriens empiriske grundlag består af de såkaldte Hawthornestudier. Nogle forskere undersøgte belysningens virkning på
produktionen

(hvor den videnskabelige virksomhedsledelse

forudsagde, at bedre belysning ville øge produktiviteten). Uventet måtte forskerne konstatere, at der ingen sammenhæng var
mellem disse to variable. I en senere undersøgelse viste det sig
faktisk, at produktiviteten steg, når belysningen blev gjort
dårligere. Produktiviteten begyndte først at falde, når lyset
blev så svagt, at arbejderne ikke kunne se ordentligt. (17)
Human relationskolen indfører som den første skole de menneskelige og sociologiske elementer i organisationsteorien. Den
videnskabelige virksomhedsledelse og teorierne om human relation er på mange måder diamentrale modsætninger; de havde
dog een ting til fælles. Ingen af teorierne kunne se nogen
grundlæggende modsætning eller uløsligt dilemma mellem på den
ene side organisationens stræben efter rationalitet og effektivitet og på den anden side det enkelte menneskes hensyn til
egen reproduktion, eget helbred og eget liv i al almindelighed.

3.25 Opsamling

Den klassiske skole skal ses som udgangspunktet for Scientific
management (den videnskabelige virksomhedsledelse) og Human
relation skolerne. De to skoler skal dog ses som en antitese til
hinanden. Alle tre teorier er idealtypiske tilgange til, hvorledes
en organisation ser ud.

(16)

Amitai Etzioni: "Moderne organisationer - introduktion til den moderne sociologi", side 8354, Hans Reitzels forlag, 1972.

(17)

Amitai Etzioni: "Moderne organisationer - introduktion til den moderne sociologi", side 8355, Hans Reitzels forlag, 1972.
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Den klassiske skole har således en fornemmelse og en tro på,
hvordan regler og principper er i en organisation. En tro på en
organisation, der er opdelt i grader, hvor autoriteten kan uddelegeres til den lige under, og kun til den.

Scientific management tror på den naturvidenskabelige objektive
sandhed. Her defineres principperne imidlertid udfra den specialisering organisationen kan tillægges udfra materielle og tekniske processer.

Human relation ser det som nødvendigt at inddrage den enkeltes arbejdsbehov og har derigennem fundet frem til, at arbejdsgruppen tjener både organisationen og individuelle behov.

Indenfor boligsektoren har man i mange år set en organisationsstruktur, der på mange måder minder om den klassiske
skole. De gælder både Boligministeriets struktur, de enkelte
boligselskaber og store dele af beboerdemokratiets organisation.

Man har set scientific management anvendt på produktionssiden.
Hvor man indenfor f.eks. fremstillingsvirksomheder (f.eks. betonelementer) har haft akkordarbejde og rationelle tidsmålinger

af optimale arbejdsprocesser. Vi har endda haft en lovgivning,
der skulle sikre billige, masseproducerede varer for at effektivisere industrien og billiggøre boligbyggeriet.

Human relation er noget, der gennem de seneste år har været
inddraget i forbindelse med omstruktureringer - omorganiseringer indenfor dele af boligsektoren.

Alle tre teorier har imidlertid den mangel, at de ikke regner
med, at der foregår en udvikling i samfundet. Samfundet er
konstant i forandring, den «objektive» sandhed er ikke konstant.

Ingen siger f.eks. at gruppearbejde er en arbejdsform, der
stiller alle parter tilfredse. Interne problemer i gruppen, forskellige interesser m.v. kan skabe en ringere produktivitet end
individuelle arbejdsformer. Alle teorierne mangler på denne bag-
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grund at forholde sig til interesserne i organisationen og blandt
aktørerne i organisationen. Hvem bestemmer over produktionsapparatet ? Hvem vælger «objektivt», hvordan organisationen
skal se ud ? Hvem bestemmer og hvornår ?

Der kan således være forskellige interesser, interessemodsætninger og særinteresser.

Man kan indenfor den almennyttige boligsektor se disse interessemodsætninger i f.eks. forholdet mellem beboerne og boligselskabet. Beboerne har selvfølgelig interesse i den bedst mulige
service for den mindst mulige betaling, mens boligselskabet ikke
nødvendigvis har interesse i hverken høj service eller lav husleje. I blandt beboerne kan der være nogle, der kæmper for
tilladelse til husdyrhold, indenfor administrationen kæmpes der
måske om avancement før makkeren. Ledelsen i boligselskabet
ønsker måske en centraliseret organisation af hensyn til styringen, mens beboerne ønsker en decentraliseret organisation af
hensyn til den enkelte beboer og graden af service.

Når teorierne således mangler at analysere forskellige interesser
og interessemodsætninger mellem aktørerne i organisationerne,
så mangler teorier også at se konfliktmuligheder og evnen til
at takle disse på en for organisationen eller aktørerne så fordelagtig måde som muligt.

For at forstå en organisationsstruktur og -form, når man taler
om beboerstyrede projekter og organisationer, vil det være
nødvendigt at analysere konfliktperspektivet og forskellige
angrebsvinkler til beslutningsteori. Disse teorier er en videreudvikling af de tre førnævnte traditionelle retninger i organisationsteorieri.

AFSNIT 3.3 TRE BESLUTNINGSTEORETISKE SYNSPUNKTER
3.3.1 Indledning

I afsnit 3.2 er de tre mest fremtrædende retninger indenfor den
klassiske organisationsteori blevet diskuteret. Disse organisa-
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et er rollen, der bestemmer. Der
er altså tale om rolleteori, hvor mennesket må tilpasse sig de
roller, der er givet dem.

Men det er imidlertid ikke nok at se på rollerne indenfor organisationerne. I forbindelse med demokratiseringen af den almennyttige boligsektor sker der en forandring af organisationen
som følge af en udvikling, der bl.a. fastsættes og styres af
beboerne og deres repræsentanter. Valgsituationer som beboerne
stilles overfor i konfliktfyldte beslutning og ændringsprocesser,
hvilke valgmuligheder har beboerne og hvordan bærer de sig ad
med at vælge mellem dem.

Der findes i dag teorier, der handler om, hvordan aktørerne
(beboerne) kan vælge i organisationer. Beslutningsteori er ~
luntarist~

hvor den enkeltes vilje og hvor det enkelte men-

neske skal handle og selv vælge, hvordan han/hun vil handle.

Indenfor beslutningsteorien findes der flere dimensioner og
retninger. I det følgende beskrives og diskuteres følgende 3
dimensioner med henblik på en indkredsning af elementer til
forståelse af mulighederne for brugen af beboerdemokratiet til
beboerstyrede forandringsprocesser i samspilsramte, almennyttige
boligafdelinger:

- harmonidimensionen,
-

konfliktdimensionen og

- den pluralistiske dimension (også kaldet den 3dje dimension).

3.3.2 Harmoniperspektivet

I harmoniperspektivet er organisationer og samfundet frivillige
aktørsammenslutninger med sammenfaldne interesser. (18)

Harmoniperspektivet læner sig op ad de organisationsteoretiske
retninger og synspunkter, som vi har set på indtil nu i afsnit

(18)

Harald Enderud: «Konfliktbeslutninger 1 - tre perspektiver på konfliktorganisering.», side ?? ,
Samfundslitteratur, 1987.
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3.2. En form for biologisk symbiose, hvor tingene går op i en
højere enhed. Teorien er baseret på en fællesvilje, som skulle
udkrystallisere sig i stabile strukturer med alment akcepterede
normer 0$ spilleregler.
Ideelt antages medlemmerne at tilslutte sig kollektivet på frivilligt og/eller økonomisk (materielt) basis - ofte udfra et
idealistisk engagement.

Det burde således antages, at der ikke er konflikter i denne

----

struktur. I opfattelsen ligger der således fæstnet, at der er tale
om operative snarere end strukturelle konflikter. Selve strukturen. anses for god. Hvis der alligevel skulle opstå konflikter,
så bearbejder man det således, at @:-eg ~

~

en blive

kendetegnet for organisationen.

Det forventes, at rolleafvigelse bearbejdes via den stærke sociale kontrol i organisationen og enten resocialiseres afvigerne
eller de stødes bort.

På sagsbehandlingssiden vil konfliktbehandling være analytisk
problemløsning eller bureaukratisk regelanvendelse (19). Sagsbehandlingsmetoderne kan systematiseres og opstilles således:

·

«Sounding out» er en gradvis konsensus byggende beslutningsproces.

·

«Udglatning» er fællesviljen, der fremhæves ved focus på en
fælles (overlevelses) målsætning.

·

«Overtalelsen>> som har rituel karakter, fordi lederen har

patent på det rigtigt svar.

- «Gennemtrnmfnin~>, hvor der blot skæres igennem.

·

(19)

«Japansk konfliktbehanclling>>, hvor ingen af parterne taber

Harald Enderud: «Konfliktbeslutninger 1 - tre perspektiver på konfliktorganisering.», side 53,
Samfundslitteratur, 1987.
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ansigt.

Der tilstræbes i harmonidimensionen endegyldige løsninger med
bred enighed. Dette udelukker dog ikke forandringer, idet man
også kan tale om en «bevægelig ligevægtstilstand» (a moving
equilibrium), hvilket vil sige, at systemet flytter sig langs en
ændringsvej, hvor «kursafvigelse» ikke er akceptabelt.

Harmoniperspektivet kan bruges i forbindelse med hierarkiskbureaukratiske organisationer og i organisationer, hvor aktørerne har en ensartet ideologi og virkelighedsopfattelse.
Harmonimodellen er at foretrække i de tilfælde, hvor organisationen ikke har een leder, der i centralistisk form monopoliserer magten. Men det må siges, at modellen kun meget sjældent
fungerer fuldt ud, fordi det er svært at forene de individualistiske med det kollektivistiske eller det centralistiske med det
decentralistiske.

Fællesviljen, som harmoniopfatteisen bygger på, er et begreb
som stort set ikke eksisterer. F.eks. kan en organisation have
et overordnet mål, som alle kan arbejde for, men hvor aktørerne i organisationen vil arbejde med forskellig indsats, fordi
fællesviljen ikke tæller lige meget hos alle.

Ændringer i organisationer med harmoniopfattelse bliver ofte
meget små, fordi potentialet er meget begrænset. De faktiske
systemændringer er også små, fordi den funktionalistiske tankegang virker blokerende for dybtgående ændringer, da der er en
rollefastlåsning. Ændringsprocesser vil endvidere bliver en
meget langsom proces, især hvis der er uklarhed om fællesviljen og hvis muligheden, for at ændringen aldrig vil ske i virkeligheden, er stor.

3.3.3

Konfliktperspektivet

I det rene konfliktperspektiv ses samfundet og dets organisationer som bestående af grupperinger, hvis interesser er diamen-
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tralt modstridende og dermed uforenelige. (20)

De modstridende interesser betyder, at det er meningsløst at
diskutere helhedens interesser, organisationens interesser eller
de fælles interesser. Totalkagen er konstant: Det, som den ene
part opnår, må nødvendigvis tages fra den anden. (21) Forde-

r

lingskonflikter er således nulsum-situationei ( i et marxistisk
perspektiv går vurderingskonflikter således især på den konkrete udformning af overbygningsstrukturen. Overbygningsstrukturen udgør som bekendt præmisserne for fordelingen mellem
klasserne; ejendomsretten og brugsretten til fast ejendom og

_ _Produktionsmidler m.~

Modsætningsforholdene fremtræder sjældent som åben kamp,
men er skjult i strukturen i samfundet og/eller i aktørernes
bevidsthed gennem strukturel eller bevidsthedskontrollerende
magt.

Aktørernes holdning til konflikter vil være entydigt præget af
deres forventninger til udfaldet af dem.

Ifølge Enderud forekommer der 4 centrale træk ved konflikbearbejdning i konfliktperspektivet.

A. Aktørerne arbejder udelukkende for deres partsinteresser
(hensigten helliger midlet).

B. De har travlt med at styrke og opretholde deres magtbaser.

C. Man undgår direkte samarbejde med modparten.

D. Man opretholder en generel ideologisk og taktisk distance
til modparten.

(20)

Harald Enderud: «Konfliktbeslutninger 1 - tre perspektiver på konfliktorganisering.», side ??,
Samfundslitteratur, 1987.

(21)

Harald Enderud: «Konfliktbeslutninger 1 - tre perspektiver på konfliktorganisering.», side 89,
Samfundslitteratur, 1987.
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Enderud mener, at dette konfliktperspektiv kan bruges til at
trække konturerne kraftigt op i et aktuelt studiefelt. Derudover
mener han, at modellen kan bruges når forudsætningerne er
økonomisk knaphed, fundamentale klasseskel, meget store skævheder af goder og byrder m.v. Derudover kan modellen bruges
til at beskrive konkrete processer på mikroplanet. Her tænkes
f.eks. på processer i forhold til miljøpolitik, forsvarspolitik og
andre anliggender, hvor to strategier (virksomhedsstrategier)
udelukker hinanden. (22)

3.3.4 Den 3dje dimension

Den 3dje dimension - eller det pluralistiske interessedemokrati
- er ikke som de 2 foregående dimensioner idealtypisk, idet
modellen forandrer sig over tid. Man kan tale om en buffermekanisme mellem de to idealmodeller.

FIGUR 3:
Opfattelsen af særinteresser og
fællesinteresser i den 3dje dimension for 2 aktør parter. (23)

Det væsentlige i denne dimension er, at aktører både kan have
fællesinteresser og særinteresser i den samme kontekst (24).

Særinteresser opstår som følge af individuelle forskelle, sociali-

(22)

Harald Enderud: «Konfliktbeslutninger 1 - tre perspektiver på konfliktorganisering.», side
. 101, 102 og 109, Samfundslitteratur, 1987.

(23)

Harald Enderud: «Konfliktbeslutninger 1 - tre perspektiver på konfliktorganisering.», side
126, Samfundslitteratur, 1987.

(24)

Harald Enderud: «Konfliktbeslutninger 1 - tre perspektiver på konfliktorganisering.», side
123, Samfundslitteratur, 1987.
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senng og samfundsideologien. Modellen vist i figur 3 viser
hvorledes man kan have sær- og fællesinteresser på een og
samme tid.

Hele teorien bygger på en overordnet social-liberal pluralisme
ideologi. Figuren anbragt i figur 4 viser de tre vigtigste regelsæt i denne ideologi: Effektivitet (teknisk, markedsmæssig og
økonomisk), demokrati (medbestemmelse, decentralisering, ØD
m.v.) og humanisme Gobindhold, selvudvikling, trivsel).
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FIGUR 4:

EFFEK'l'JVITET
Økonomisk

Regelsættet i den social-h'berale pluralistiske ideologi.
Konflikt og harmoni mellem og
internt i tre centrale værdisæL
+ betegner harmoni. og - betegner konflikt. (25)

'l~knisk

Markedamessig-

Den gode pluralisme indebærer ideologisk en accept af, at der
er mange mulige værdier at realisere, men at alle aktører ikke
ønsker at prioritere på samme måde.

Således bliver aktørerne personer med forskellige roller. Rollerne kan meget vel være kombinerede i de samme aktører. Harald Enderud beskriver aktørprofilet således:

(25) . Harald Enderud: «Konfliktbeslutninger 1 - tre perspektiver på konfliktorganisering.», side
131, Samfundslitteratur, 1987.
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«Mens aktørerne i harmoniperspektivet er
samlet i en interessegruppe, og i det rene
konfliktperspektiv typisk i to, vil grupperingen
i det 3dje perspektiv normalt være flere. (... )
I harmoniperspektivet gælder devisen «en for
alle og alle for en«. Og i det rene konfliktperspektiv at, «de, som ikke er med os, er mod
os«: Sdledes er alle der partisaner i en eller
anden forstand. I det 3dje perspektiv kan man
derimod spille rollen som partisan, der hypper
egne kartofler (personlige, afdelingsbestemte
osv.), mægler der balancerer særinteresser,
eller helhedsfo,valter, der primært fokuserer
pd fællesinteresserne. (... )« (26)

Konflikter kan i sig selv også have to forskellige effekter; de
kan være konstruktive og de kan være ødelæggende. I det
efterfølgende citat opsummeres Hart's arbejde, der definerer
forskellige typer konflikter som henholdsvis konstruktive og
ødelæggende.

«Konflikter er ødelæggende, ndr de
- afleder energi fra vigtigere aktiviteter eller
sager.
- ødelægger folks moral eller forstærker lave
selvopfatte/ser.
- polariserer grupper sd de forøger det interne sammenhold og reducerer samarbejde på
tværs af grupperne.
- forøger afstanden i værdier.
- fordrsager uansvarlighed og beklagelig adfærd, så som udskældning og sldskampe.
Konflikter er konstruktive, ndr de
- dbner op for og klargør væsentlige anliggender.
resulterer i løsning pd problemer.
forøger individernes engagement i sager som
er vigtige for dem.
leder til virkelig kommunikation.
fungerer som udløsning af opdæmmede følelser, angst og stress.
bidrager til sammenhold mellem folk ved at
de deler oplevelsen af konflikt, fejrer den
afgørelse og lære mere om hinanden.
hjælper individerne til selvudvikling og til
at anvende det de har lært i fremtidige

(26)

Harald Enderud: «Konfliktbeslutninger 1 - tre perspektiver pd konfliktorganisering.», side
133, Samfundslitteratur, 1987.
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situationer.« (27)

Selve konflikterne har det med at være flertydig, og det kan
være svært og uklart at se, hvad de grundlæggende problemer
er. Samtidig kan man ikke forvente, at aktørerne altid handler
fuldt rationelt.

I det 3dje perspektiv bearbejdes konflikterne på flere måder:
Man kan revidere og genforhandle de sociale kontrakter, man
kan «samarbejde» med mulighed for at vinde over modstanderne
(antagonistisk cooperation) eller man kan ændre de kollektive
beslutningsprocesser i en institutionaliseret samarbejdsramme.

I forbindelse med beboerstyrede (deltagerstyrede) projekter skal
den strukturelle opbygning undersøges, «organisationsplanen».
Det skal præciseres, hvilke organer og aktører, der skal tage
sig af hvilke konfliktemner, samt hvornår og hvordan bearbejdningen skal foregå. Det vil sige, at der skal udarbejdes
spilleregler.

Hernes formulerede følgende sæt generelle spilleregler for konfliktbearbejdning i et pluralistisk system:

«1. De som berøres af beslutninger skal have
indvirkning pd dem.
2.

Ved valgdemokrati sker dette ved de involveredes ret til at stemme om, hvem der
skal repræsentere dem.

(27)

3.

Kandidater md have frihed til meningsytringer og opinionsdannelse, specielt ret til
at kritisere indholdet af og aktørerne bag
de beslutninger de berøres af, og til at
fonnu/ere og bekendtgøre nye forslag til
afgørelse.

4.

Skal muligheden for at vinde ti/slutning
for disse være reel, md der rdde organisationsfrihed. Det vil sige, at borgerne md
have ret til at danne eller være medlemmer af sammenslutninger, som kollektivt
kan søge at fremme deres interesser.

Harald Enderud: «Konfliktbeslutninger 1 - tre perspektiver pd konfliktorganisering.», side
150- 151, Samfundslitteratur, 1987.
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5.

Majoriteten har ret til at træffe bindende
afgørelser for alle, men den har ikke ret
til at foret age konstitutionelle ændringer
som svækker minoriteters lige rettigheder.
En minoritet skal have en principiel mulighed til gennem meningsdannelse, opinionspdvirkning, organisering og dben politisk
debat at blive en majoritet.» (28)

Konfliktbearbejdningen er ikke kun et spørgsmål om at administrere det bestående system, men også at ændre systemet, så
det efter aktørernes (eller nogen af dem) mening kommer til at
fungere efter ideal-modellen. Meningen er, at der skal opnås
enighed om hovedlinierne og hovedindholdet i ideal-modellen,
mens der stadig er plads til uenighed om detaljer.
Det er imidlertid ikke nok at studere den snævre rationelle
beslutningsproces, hvor information indsamles og bearbejdes og
flertydigheden reduceres. Det vil sige problemformulering, alternativsøgning, konsekvensvurdering og valg af endelige beslutninger. Beslutningsbegrebet bør også omfattes af følgende konfliktbærende aspekter:
- Strukturerne indenfor hvilke processerne løber.

- De menings- og idemarkeder og den «praksis», som leverer
de værdimæssige og kreative input til den «egentlige» beslutningsproces.
- Samspillet mellem de konfliktmæssige boksekampe, de almindelige analytiske beslutninsaktiviteter og innovationsprocesserne.

- Konfliktbeslutningerne drejer sig dybest set om, at ulige
aktører har forskellige meninger om, hvad der skal gøres.
Derfor skal det præciseres, hvem aktørerne er, hvilke interesser de repræsenterer, hvilke perspektiv, de anlægger samt
hvilke roller de spiller.

(28)

Harald Enderud: «Konfliktbeslutninger 1 - tre perspektiver på konfliktorganisering.», side
156, Samfundslitteratur, 1987.
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Implementeringen, der er den særlige komplikation ved
udførelsesfasen, at aktører, der deltager her ikke har deltaget i den foregående proces.

- Endelig er der de filtre, der gør, at konflikterne bliver
overset, afvist, undertrykt eller forstærket i startfasen eller
undervejs i processen.

Man kan bruge det 3dje perspektiv som en god og vejlende
handlingsorienteret teori. Når magten ønskes delt af flertalletog lader sig dele strukturelt eller planlægningsmæssigt. Når
aktørerne akcepterer kompromiser og somme tider (et taktisk
bestemt) nederlag som et rimeligt konfliktudfald.

Teorien er god til at vise kombinationen af sær- og fællesinteresser i en situation, hvor aktørerne ikke er polariserede.
Problemet med teorien er, at den ikke er forenelig med overordnede ideologier, visioner og langsigtede målsætninger. Modellen har en tendens til at afpolitisere analyse af organisationen, samfundet og så videre.
På trods af denne kritik er teorien meget brugbar i forhold til
den organisatoriske situation, som en forandringsproces i samspilsramte, almennyttige boligafdelinger er. En dualistisk vekselvirkning mellem harmoni og konflikt. Aktørerne (f.eks. beboerne, boligministeren og boligselskabets administration) har
flere fællesinteresser, mens hver af de tre grupper har særinteresser.

3.3.5 Opsamling

I figur 5 vises i felterne 1, 2 og 3 de tre grundperspektiver,
der har været diskuteret forud. I denne figur defineres de tre
grundperspektiver som værende funktioner af henholdsvis konfliktomfanget og samarbejdsomfanget.

I felt 1 kan der være tale om konflikter af betragteligt omfang.
Men til trods herfor er der et omfattende samarbejde om realisering af såvel fælles- som særinteresser. I felt 2 finder der en
analytisk problemløsning sted, harmonitankegangen er den do-
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minerende og der er ingen konflikter. I felt 3 eksisterer der
fundamentalt modstående interesser og helt åben konflikt, f.eks.
sammenbrudte forhandlinger, strejke. Det fjerde felt er det
organiserede anarki. Dette er defineret som autonome enheder i
en løst koblet og meget lidt samarbejdskrævende organisation,
hvor de åbne konflikter ikke er særligt omfattende. Man søger
på forkant at undgå konflikter snarere end at skulle bearbejde
dem, når de er opstået.

Stort

Lille

Omfattende

1:
Det3dje
perspektiv

2:
Harmoniperspektivet

Begrænset

3:
Det rene konfliktperspektiv

4:
Det organiserede
anarki

FIGURS:
De modsatrettede harmoni- og
konflikt-orienterede kræfter (29)
Denne matrix-model giver et godt overblik over de tre (4)
skoler indenfor konfliktbeslutningsteorien.
Udgangspunktet er, at idealsituationen er, når organisationen
befinder sig i felt 1 - og at felt 2 og 3 skal undgås.

Styrken i konfliktbeslutningsteorien er, at den i modsætning til
de tre klassiske retninger, der blev diskuteret i afsnit 3.1,

(29)

Harald Enderud: «Konfliktbeslutninger 2. Konfliktforløb og konfliktbearbejdning», side 112,
Samfundslitteratur, 1987.
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indeholder forskellige bud på interessemodsætninger. Man kan
sige, at det 3dje perspektiv kombinerer harmoniopfattelsens
«organisationen er en stabil struktur« og konfliktopfattelsens
«en organisation rummer altid uenighed og konflikt». Det 3dje
perspektiv kombinerer også harmoniopfattelsens «alle organisationens alctører har en funktion, der bidrager til organisationens opretholdelse» med konfliktopfattelsens «alle organisationens alctører bidrager til organisationens opløsning og forandring».

AFSNIT 3.4 DELTAGERSTYRET ORGANISATIONSFORANDRING
Christensen og Molin beskriver deltagerstyret organisationsforandringer. De betragter organisationen som præget af interessemodsætninger og organisationsforandring er således en mobilisering af interesser og kan derfor ikke betragtes som en
neutral proces.

De interessemodsætninger som alctøreme oplever i organisationen er ikke nødvendigvis et udtryk for samfundsmæssige modsætninger. I den deltagerstyrede organisationsforandringsstrategi
indgår problematisering og bearbejdning af de oplevede interesser og interessemodsætninger i organisationen. (30)

En organisationsforandringsproces gennemføres normalt af en
ekstern konsulent, og den diskussion, som Christensen og Malin
rejser er, hvorvidt det har betydning for projektets indhold og
forløb, om indgangen til organisationen er via ledelsen eller via
medarbejderne.

Typisk har man rost konsulenter for evnen til at kunne "svæve
over vandene". De har været i stand til udefra og uden forudindtagede holdninger om organisationen at vurderer og forstå
organisationen. Det har således været konsulentens diagnose,
der har dannet grundlag for forandringerne.

(30)

Søren Christensen m.fl.: «Organisationskulturer». side 15, Akademisk Forlag, 1983.
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Christensen og Malin anser det for afgørende, at medarbejderne
er aktive aktører i forandringsprocessen:

«Det er af afgørende betydning for en bedømmelse af de forskellige organisationsforandringsstrategier, i hvilken grad henholdsvis
organistionsmedlemmerne og konsulenterne
beskriver, forstdr og vurderer organisationen
og dens problemer. Den, der fonnulerer problemerne kommer efter vores opfattelse til at
«eje» dem, hvilket betyder, at jo mere konsulenten (forskeren) «ejer» organisationens problemer, jo mere afhængig bliver organisationen af hans løsningsforslag i det konkrete
projekt, og af hans eller andres ekspertise i
fremtiden. Et hovedpunkt i den deltagerstyrede
organisationsforandringsstrategi er netop at
etablere en deltagelsesstrategi, som gør, at
organisationen selv kommer til at «eje» problemer og denned gøres uafhængige af konsulenten pd længere sigt.» (31)

Den deltagerstyrede forandringsproces er en læreproces, hvor
såvel eksterne konsulenter som organisationens deltagere arbejder problemorienteret med en løsningsproces.

Harold Leavitt har i 1965 gennemgået og analyseret organisationsforandringslitteraturen med henblik på at indplacere forskellige strategiers hovedindhold i forhold til resultatet af et
forandringsprojekt.

Leavitt udviklede modellen som udgangs-

punkt for en drøftelse af, hvorledes man kan forandre en organisation. Der har udviklet sig forskellige retninger, som Leavitt
kalder strukturelle, teknologiske og humanistiske tilgange. (32)

Leavitts systemmodel er vist i figur 6.

Modellen opdeler beslutningsvariablerne (handlingsparametrene)
i 4 grupper:

(31)

Harold Enderud & Hardy Roed-Thorsen (red.): "Artikler til organisationsteori, bind 2". Artikel
af S. Christensen og J. Molin: "Deltagerstyret organisationsforandring - illusteret med en
konkret forandring", side 273, Samfundslitteratur, 1984.

(32)

Jørgen Frode -Bakka m.fl.: «Organisationsteoti - Struktur, kultur og processer», side 59, Nyt
nordisk forlag Arnold Busck, 1986.

SIDE 46

I
Leavitts organisationsmodel

FIGUR 6:
Leavitts systemmodel (33)

Struktur-forandringer er en beslutningsvariabel. "Handlinger" er
her organisationsændringer af typen matrixorganisation, ændrede hierarkier, nye kommunikationssystemer, decentralisering,
divisionalisering osv. Sådanne resultater er konsulenternes synlige markante løsninger på organisationens problemer.

Teknologi-forandringer er en anden beslutningsvariabel. Det er
nok den ældste organisationsforandringsstrategi. De seneste års
diskussion om den nye teknologi illustrerer, at denne forandringsstrategi stadig indtager en dominerende plads blandt
forandringsstrategierne. Strategien manifesteres ofte med dramatiske konsekvenser for medarbejderne gennem nye maskiner,
programmer eller modeller.

Opgaver (målforandring) er en tredie beslutningsvariabel. Dette
punkt medfører ændringer i virksomhedens hovedfunktioner
eller arbejdsopgaver.

Aktør-indfaldsvinklen er den forandringsstrategi, der ofte forbindes med begrebet organisationsforandring. Sensitivitetstræning, gruppedynamik, laboratorietræning, gruppetræning osv. er
eksempler på teknikker i denne strategi. Sådanne projekter er
ofte langvarige og resultaterne er mindre håndgribelige og

(33)

Harold Enderud & Hardy Roed-Thorsen (red.): "Artikler til organisationsteori, bind 2". Artikel

af S. Christensen og J. Molin: "Deltagerstyret organisationsforandring - illusteret med en
konkret forandring", side 275, Samfundslitteratur, 1984.
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synlige end for de øvrige strategiers vedkommende.

I virkeligheden omfatter de fleste organisationsforandringsprojekter en kombination og kobling af de forskellige indfaldsvinkler. Dette kan eksemplificeret ved, at en strukturændring først
slår igennem, når aktørernes holdninger justeres i forhold den
ændrede struktur. (34)

Konklusionen i Leavitts model er, at den beskriver og definerer
organisationen som en kompleks helhed. Christensen og Malin
beskriver det således:

«Forandringer et sted i organisationen - på en
variabel - medfører ifølge hans teori afledte
forandringer pd de andre variable, andre steder
i organisationen. Det er klart relationerne, der
er organisationens væsentligste kendetegnikke de enkelte elementer (afdelinger, ledere
o.l.).» (35)

Leavitts model kan være et meget nyttigt redskab for en drøftelse af sammenhænge i en organisation. Den viser f.eks. at
strukturen altid vil være knyttet til andre komponenter i organisationen. Men den giver ikke sig selv nogle anvisninger på,
hvorledes en forandringsproces kan gribes an, eller på hvordan
man løser et konkret problem.

Det gør Christensen og Molin derimod i den deltagerstyrede
forandringsstrategi, der består af 4 ingredienser:

- interessevaretagelse
- organisationsforståelse
- organisationsforandrings «værktøj»
- hvad er «resultater».

(34)

Harold Enderud & Hardy Roed-Thorsen (red.): "Artikler til organisationsteori, bind 2". Artikel
af S. Christensen og J. Molin: "Deltagerstyret organisationsforandring - illusteret med en
konkret forandring", side 275-276, Samfundslitteratur, 1984.

(35)

Harold Enderud & Hardy Roed-Thorsen (red.): "Artikler til organisationsteori, bind 2". Artikel
af S. Christensen og J, Molin: "Deltagerstyret organisationsforandring - illusteret med en

konkret forandring", side 276, Samfundslitteratur, 1984.

SIDE48

I
Interessevaretagelse handler om en bevidsthed om forskellige
interesser i forhold til organisationen. Interessediskussionen er
i første omgang en afdækning og beskrivelse gennemført af
deltagerne selv. Fortolkning eller diagnose fra konsulenterne er
på dette stade umyndiggørende og forvrængende.

Christensen og Molin mener dermed, at forståelsen af organisatoriske problemstillinger indirekte handler om en beskrivelse af
interessemodsætninger i organisationen. (36)

Deltagerstyret organisationsforandring bliver på denne måde
problemorienteret. Man kan sige, at det er en didaktisk model,
hvor deltagerne erfarer, udvikler, formulerer og fastholder.

Organisationsforståelse er et grundelement i den deltagerstyrede
organisationsforandringsstrategi. Budskabet er, at det er væsentligt i forhold til et forandringsprojekt at analysere organisationens strukturelle plan med henblik på en erkendelse af de
specifikke kendetegn, der karakteriserer den valgte organisation. Analysens mål er at formulere en sammenhængende beskrivelse af organisationens «kultur».

Christensen og Molin forklarer det således:

«Forandringsprojektets fokusering på organisationsforstdelse rummer dels en sddan analyse
af den specifikke organisations særlige træk og
dels en anvende/se af denne analyse til at
undersøge, hvor de organisatoriske grænser og
muligheder ligger.» (37)

Organisationsforandrings 4<\Tærktøj» er de midler/redskaber, der
kan eller skal tages i anvendelse i et deltagerstyret organisationsforandringsprojekt. Christensen og Molin peger på, at
hovedspørgsmålene er, hvem administrerer disse redskaber og i

(36)

(37)

Harold Enderud & Hardy Roed-Thorsen (red.): "Artikler til organisationsteori, bind 2". Artikel
af S. Christensen og J. Molin: "Deltagerstyret organisationsforandring - illusteret med en
konkret forandring", side 279, Samfundslitteratur, 1984.
Harold Enderud & Hardy Roed-Thorsen (red.): "Artikler til organisationsteor~ bind 2". Artikel

af S. Christensen og J. Molin: "Deltagerstyret organisationsforandring - illusteret med en
konkret forandring", side 280, Samfundslitteratur, 1984.
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hvilken sammenhæng anvendes de forskellige former for forandringsværktøj ?

U <lover de velkendte redskaber (interviews, kildemateriale,
undersøgelse, analyse, feed-back, processer og lignende) definerer Christensen og Molin to typer handleforløb, der tillægges
afgørende betydning i forhold til det deltagerstyrede forandringsprojekt: aktioner og anledninger.

Aktioner handler om

«at afprøve nogle af de forestillinger om organisationens grænser og muligheder.» (38)

mens anledninger defineres som et redskab, der

et foran-

dringsprojekt skal

«bruge aktuelle i organisationen diskuterede
problemer som udgangspunkt for en undersøge/se af organisationens muligheder og begrænsninger.» (39)

Hvad er «resultater» er det fjerde og sidste punkt. Hermed

forstås, at det deltagerstyrede forandringsprojekt ikke betragter
de traditionelle, synlige mål som løsninger, snarere som middel.
F.eks. er en ændring af organisationens organisationsplan kun
et udgangspunkt for en organisationsforståelse.

I det deltagerstyrede organisationsforandringsprojekt er det
derfor afgørende at se erfaringer, ny viden, en nuanceret sammenhængende forståelse af organisationen m.v. som et resultat
i sig selv.

Deltagelsen kan ikke i sig selv garantere stillingtagen til inter-

(38)

Harold Enderud & Hardy Roed-Thorsen (red.): "Artikler til organisationsteori, bind 2". Artikel
af S. Christensen og J. Molin: "Deltagerstyret organisationsforandring - illusteret med en

konkret forandring", side 282, Samfundslitteratur, 1984.
(39)

Harold Enderud & Hardy Roed-Thorsen (red.): "Artikler til organisationsteori, bind 2". Artikel
af S. Christensen og J. Molin: "Deltagerstyret organisationsforandring - illusteret med en

konkret forandring", side 283, Samfundslitteratur, 1984.
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essemodsætninger og overskridelse af det organisatoriske konsensus. Christensen og Molin opstiller afslutningsvis følgende
teoretiske og konkrete krav til deltagerstyringen og deltagelsesprocessen:

«Deltagerne skal «eje» problemformuleringer,
konsekvens diskussioner og opstilling af handlealternativer. (... )
Deltagerne skal «styre» forandrin&iforløbet,
tage stilling til planer, tidsrammer, rollefordeling o. 1. (... )
Deltagerne skal «vUrdere» sammenhæng mellem
organisation, problemproces og udfald af forandringsprojektet.
Deltagerne skal «mobilisere» organisationen til
en fælles indsats, således at forståelse, alternativ og forandring forankres kollektivt, og
fremstdr som resultat af en kollektiv proces.
Deltagerne skal «forstå» de eksisterende holdninger/handlinger, som fremtrædelsesfonn for
grundlæggende konflikter.« (40)

Christensen og Malin skaber på denne måde grundlaget for

problemløsning og skaber mulighed for alternativ til de bestående.

Miljøforbedringsprojekter stiller store krav til deltagerstyring
samt til grundlæggende forandringsprocesser. Den deltagerstyrede forandringsstrategi bidrager glimrende med metoder til
gennemførelse af sådanne processer.

AFSNIT 3.5 NOGLE KONKRETE MODELLER
3.5.1 Indledning

I dette afsnit vil jeg undersøge, hvordan forskellige konkrete
modellers og metoders bidrag til synspunkter om opbygning og
strukturering af processer til forbedring af boligområder med
problemer af den karakter, der blev diskuteret i afsnit 2.

Første bidrag (afsnit 3.5.2.) er den engelske PEP-mode~ der
giver de nyeste bud på, hvordan engelske forskere mener, bo-

(40)

Søren Christensen m.fl.: «Organisationskulturer». side 45-46, Akademisk Forlag, 1983.
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ligafdelingernes problemer kan løses. Modellen er et afgørende
brud med den hidtidige engelske praksis, f.eks. bombning og
fjernelse af 10-20 år gamle boligområder.

Andet bidrag (afsnit 3.5.3.) er den danske model til beboersty-

ret miljøforbedring udviklet af arkitekt John Allpass. Den beboerstyrede miljøforbedring adskiller sig fra traditionel forbedring
eller planlægning ved, at brugerne (beboerne) er direkte aktører
i både planlægnings-, udførelses- og beslutningsprocessen.

Tredie bidrag (afsnit 3.5.4.) en den svenske markedsmode~ som
beskriver forskellige angrebsvinkler til projektindhold og aktion
i forhold til den vare, som boligselskabet tilbyder; lejligheden.

Modellerne medtages for at give forskellige konkrete bud på
organiseringen af forbedrinsprojekter i samspilsramte, almennyttige boligafdelinger. Med henblik på udarbejdelsen af en samlet
metode og model forsøges det at relatere de tre modeller til de
tre konfliktperspektiver; harmoniperspektivet, konfliktperspektivet og den 3dje dimension.

3.5.2 PEP-modellen

I dette afsnit vil jeg beskrive og diskutere de engelske erfaringer med hensyn til runned-down areas, hvilket svarer til
vores samspilsramte, almennyttige boligafdelinger med udgangspunkt i den såkaldte PEP-model. (41)
Når der skal konkluderes på spørgsmålet om, hvorfor de samspilsramte boligafdelinger opstod og «hvis skyld det er», er det
vigtigt at medtage det faktum, at samspilsramte boligafdelinger
er et kendt og stort problem i England, Sverige, Norge, Holland
m.v. Det er ikke kun et dansk problem, og ihvertefald det
nordlige af Europa kender problemer og bruger store ressourcer
netop i disse år på at løse det. Dette er en af grundene til at

(41)

PEP betyder The priority estates project. PEP er en selvstændig organisation, økonomisk
finansieret af The Department for Enviroment, der udfører forbedringsprojekter og rådgiv. ning for boligadministratorer ( de engelske kommunale administrationer og byråd). Afsnittet
bygger udover de anførte kilder på Anne Powers bøger, samtaler med Anne Power, Mary
Wright og andre PEP-mennesker, deltagelse i et PEP seminar om emnet samt besøg på et par
af PEP's projekter i London-området.
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medtage nogle engelske erfaringer.

Når det er en engelsk model, der er valgt, skyldes det, at
engelske forhold vedrørende problemfyldte boligområder er
meget analoge med danske forhold.
Lighederne består bl.a. i at de engelske problemers karakter
og deres indbyrdes sammenhæng er meget lig de danske erfaringer, der er beskrevet og diskuteret i tidligere afsnit. Her
tænkes f.eks. på problemstillinger som høje fraflytningsprocenter, manglende vedligeholdelse og tomme lejligheder, der både
er kendt i England og Danmark.

Forskellighederne består for det første af forskellige organisations- og driftsmodeller, forskellige niveauer af involvering af
beboerne m.v. og for det andet forskellige skaleringer af problemerne.
Det engelske boligmarkedet er i store træk opdelt som det
danske; en ejerboligsektor, en privat udlejningssektor og en
almennyttig boligsektor. I Danmark varetages næsten hele den
almennyttig boligsektor af private, kooperative (non-profit)
selskaber, mens næsten hele denne sektor i England drives af
de engelske kommuner (council housing). Denne sidste forskel
er dog uhyre væsentlig for forståelse af PEP-modellen.

Situationen i England omkring de samspilsramte, boligområder
minder meget om de danske. Man kan sige, at de danske problemer «kun» er i puberteren, mens de engelske er fuldvoksne.
PEP skønner, at der i England er 2.000 store kommunale boligafdelinger med store grundlæggende problemer. Størstedelen
ligger i eller omkring de største byer.

Stewart Lansley beskriver situationen omkring de alvorlige
problemer i store boligområder i storbyerne som et resultat af
en ekstrem hurtig byudvikling, hvor boligområderne er et ikke
ventet resultat af planlægningen og boligpolitikken. (42)

(42)

Stewart Lansley: «Housing and public policy«, side 220-227, Croom Helm, London, 1979.
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Det må her nævnes, at PEPs tilgang til problemløsningen ikke
er den eneste tilgang i England. Der findes også flere andre
modeller. (43) PEP-modellen repræsenterer dog noget af det
nyeste, og ingredienserne i modellen har meget interesse set i
et dansk perspektiv.

PEP beskriver problemerne med følgende stikord:

- manglende vedligeholdelse.
- manglende rengøring.
- en meget høj grad af kriminalitet og hærværk.
- en meget høj fraflytningsprocent.
- fysiske, konstruktionsproblemer med lejlighederne og bygningerne.
- en høj procentdel tomme lejligheder og lejlighederne er
svære at leje ud.
- en høj andel af lejerne, der er bagud med huslejen. (44)
PEP gennemfører ikke en decideret diskussion af problemernes
sammenhæng som det f.eks. blev gjort i figur 2 i afsnit 2,
hvor problemerne blev defineret som henholdsvis samfundsskabte og selvforstærkende i en ond cirkelproces.

PEP opstiller nogle nøgleelementer og -begreber til handling i
forhold til og beskrivelse af de runned-down estates (council
housing). De gennemgås meget kortfattet i det følgende:

ET EJENDOMSKONTOR
Engelske council houses har traditionelt været administreret fra
(43)

I såvel Sverige som England er en stor del af, hvad der svarer til vores almennyttige boligsektor blevet fjernet eller har ændret formål fra bolig til andet (f.eks. plejehjem, hotel,
servicebutikker, liberalt erhverv). Bombemodellen går i al korthed ud på, at boligafdelinger
med store økonomiske, fysiske og sociale problemer jævnes med jorden. Man kan diskutere,
hvorvidt man løser menneskers problemer ved at flytte dem, men det skal retfærdighedsvis
nævnes, at bombemodellen kun benyttes overfor afdelinger med meget alvorlige sociale og
fysiske problemer. Indpakningsmodellen, der mest benyttes i Sverige, bruges som en udsættelse af problemerne. Man tager simpelthen en problemramt boligafdeling, fjerner folk og
pakker hele huset ind. Huset står herefter og venter på bedre tider. Modellen bruges mest
af alt for at undgå at reparere huset/boligafdelingen samt for at få lejlighed til at kontrollere, hvor de socialt mest belastede mennesker bor.

(44)

Anne Power: «The PEP model«, side vi, 1 og 9, London, 1987.
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rådhuset, hvilket har medført et centraliseret system. PEP
peger på, at der bør etableres et ejendomskontor i hvert boligområde, så service kan blive lokal, og mere «nær» for den
enkelte beboer.

LOKALE GÅRDMÆND

Som administrationen har også reparationer, vedligeholdelse og
renholdelse traditionelt været udført af kommunens centrale
håndværkerafdeling. Afdelingen kom forbi de enkelte afdelinger
et par gange om ugen og reparerede de nødvendige ting. PEP
mener, at der i runned down estates bør være en gårdmand pr.
100 lejligheder, som skal være de lokale servicemedarbejdere i
marken. Normen skal ses på baggrund af et bevidst ønske om
en udpræget høj service. En holdning om, at en bolig også er
en serviceydelse.

LOKAL UDLEJNING

Også på dette punkt peger PEP på, at det er nødvendigt at
styrke det lokale, serviceorienterede arbejde, fremfor den centralistiske indsats på rådhuset. Behandlingen af den nye, potentielle lejer bliver mere målrettet og venlig, og giver erfaringsmæssigt et bedre udlejningsresultat.

BEBOERNES ROLLE OG INDFLYDELSE
I England er der ingen tradition for beboerdemokrati eller beboerindflydelse. Samtidig er der heller ingen tradition for, at
lejerne organiserer sig i interessegrupper eller -organisationer.
PEP mener, at det er vigtigt, at der etableres afdelingsbestyrelser (residents' forum) som skal have en formaliseret ret til
at forholde sig til visse kollektive anliggender, såsom renholdelsen, forbedringsarbejder m.v.

AFDELINGSBUDGETIER

Det engelske system indebærer, at kommunerne opkræver husleje uden hensyntagen til de lokale omkostningsniveauer. Afdelingerne er ikke - som de danske - autonome, hvilket betyder, at den enkelte boligafdeling har et budget. Systemet i dag
er, at den kommunale udlejning har et budget, den kommunale
afdeling for rengøring har er budget, den kommunale afdeling
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for vedligeholdelse har et budget o.s.v. PEP peger her på, at
den lokale chef på ejendomskontoret skal styre afdelingens
økonomi efter et vedtaget budget. Det lokale budget er også
den eneste reelle metode til at give de boendes repræsentanter
en direkte indflydelse på prioriteringen af udgifterne. (45)

Det konkrete indhold af den valgte lokale PEP model i forhold
til en indsats overfor et specifikt boligområde skal tilpasse de
lokale forhold, men nøgleordene beboerindflydelse og decentralisering er hovedingredienserne.

Om betydningen af decentralisering og beboerindfyldelse siger
Anne Power blandt andet:

«I et boligområde (... ) blev der gennemført
forbedringer på udearea/eme for omkring 3
mio. kr. uden nogen fonn for decentralisering
af administrationen eller beboerinvolvering,
uden at det på nogen måde påvirkede forholdene i den efte,følgende undersøgelsesperiode
pd 2 dr. I mange andre projekter har der
været lavet ti/svarende forsøg (... ) pd f orbedringen af udearea/eme (... ). De er ligeledes
totalt mislykkedes, hvis de ikke blev gennem!ørt i tæt sammenhæng med beboerne og en
intensiv administrativ indsats, bortset fra ndr
den eksisterende beboennasse er blevet flyttet
fra boligområdet og området grundlæggende er
blevet renoveret.« (46)

Modellen er meget interessant fordi mange af dens virkemidler,
-·
er elementer, der fungerer i Danmark. PEP prioriterer ikke de

enkelte virkemidler, men lægger mest vægt på det lokale ejendomskontor og beboernes rolle.

PEP's model er meget koncentreret om decentraliseringstanken.
De påpeger, at service formidlet fra en centralt placeret institution (i England kommunen og i Danmark boligselskabet)

(45)

De nævnte punkter er en sammenskrivning af indholdet af de følgende to titler: Anne Power:
«The PEP model«, side 1 - 27, London, 1987 og Anne Power: «The PEP experience«, side 58, London, 1987.

(46)

Anne Power: «Property before people. The management of twentieth-century council housing«, side 139 - 140, Allen & Unwin, London, 1987. Egen oversættelse.
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medfører, at brugeren ikke opnår ansvarsfølelse overfor f.eks.
sit boligområde m.v. samtidig med, at den ydede service er
langt ringere end den decentrale. Den decentrale model, hvor
servicen gøres synlig overfor beboerne, bevirker, at den enkeltes ansvarsfølelse stiger, fordi de ser, hvem der yder service.
Ved udlejning er det således af betydning, at det er nogle
lokale, der byder kommende beboere velkommen og introducerer
de kommende .beboere til de lokale forhold. Områdeidentiteten
for beboerne stiger, da den enkelte bliver en tydeligere del af
området.

Udover den decentrale administration og service påpeger PEP,
at forandringsprocesser og strukturændringer aldrig bliver vellykkede uden, at brugerne er aktive i udformningen af indholdet af processerne og ændringerne. Gennem brugerindflydelse
får man dels sikret at en kontant viden (behovsanalyse) ikke
går tabt, men man får samtidig sikret sig et væsentlig samarbejde med en gruppe beboere, der formidler information til
andre beboere.

Modellen er ikke umiddelbart til at rubricere i forhold til harmoni/konflikt-perspektivet. PEP tydeliggør ikke, hvorvidt der
eksisterer en bevidsthed om, at beboerne (eller beboernes repræsentanter) har særinteresser som beboere, og at der på
denne baggrund er interessemodsætninger mellem kommunen og
beboerne.
Det kan dog siges, at PEP-modellen lægger sig tæt om af tankegangen bag Human relation skolen.

Men PEP-modellen giver mulighed for at perspektivere de danske muligheder. Vi har i Danmark et institutionaliseret beboerdemokrati. England har en boligsektor, hvor et af midlerne i et
forbedringsprojekt og en forbedringsstrategi er indførelse af
beboerinvolvering.

3.5.3 Allpass' model til beboerstyret miljøforbedring

Arkitekt John Allpass har efter flere års erfaring som rådgiver/konsulent for miljøforbedringsprojekter i eller omkring
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almennyttige boligområder udviklet forskellige metoder til brug
for processens og projektets gennemførelse og strukturering. I
dette afsnit præsenteres interessemodellen og modellen for et

beboerstyret miljøforbedringsprojekt.
En bebyggelses miljø bliver bestemt af en række fysiske/sociale/individuelle/samfundsmæssige forhold. Allpass mener, at når
mange boligområder har et svagt eller dårligt miljø, skyldes det
normalt ikke, at der mangler offentlig indsats. Tværtimod ofres
der almindeligvis store offentlige ressourcer på disse områder
enten i selve bebyggelsen, hvis de er store eller i de omkringliggende lokalområder, hvis de er mindre. (47)

Problemet er den konkrete måde, ressourcerne anvendes på.
Udbuddet af sociale og kulturelle tilbud er store (institutioner,
fritidsklubber, butikker m.v.), men hvis de enkelte parter/interesser arbejder isoleret og uden sammenhæng med andre hjælpeeller serviceforanstaltninger, kan en række indsatser endog
utilsigtet modvirke opbygningen af miljøet.

Allpass diskuterer en interessemodel med henblik på at skabe
en begrebsramme, hvor de mangeartede interesser omkring en
miljøforbedringsindsats kan ses i sammenhæng.

Interessemodellen består af et harmonifelt og et konfliktfelt
Grænsen mellem harmonifeltet og konfliktfeltet kan flyttes.
Bliver konfliktfeltet større, så bliver harmonifeltet mindre - og
omvendt.
Pointen med denne interessemodel er, at selv om alle de forskellige parter i en miljøforbedringsproces ønsker at "skabe så
godt et nærmiljø som muligt", så kan de forskellige interesser
sagtens have forskellige mål med miljøforbedringen. En anden
meget vigtigt konklusion er, at Allpass mener, at beboer:ge
indtager en særlig rolle i modellen. De er ikke kun interessenter i miljøforbedringen, men derimod er de målet. Allpass

(47)

John Allpass: "Beboerstyret miljøforbedring", side 14 og 19, Miljøministeriet, Planstyrelsen,
1985.
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mener ikke, at det er muligt at give en eentydig definition på
begrebet miljø. Dog kan alle blive enige om, at miljø handler
om mennesker - beboerne i boligområdet. Derfor kan miljøet
ikke forbedres uden beboernes aktive engagement og interesse.

FIGUR 7:
Interesserne i miljøforbedring
og social omstilling i et boligområde. (48)

På denne baggrund konkluderer Allpass:

«Det er de,for ganske naturligt, at beboernes
opfattelse af miljøet og ønsker om ændringer
md danne udgangspunkt for miljøforbedringen.»
(49)

Allpass har med baggrund i konkrete erfaringer opstillet en
model, der skitserer en beboerstyret miljøforbedringsproces.
Modellens udgangspunkt er, at beboerne fremsætter ønsker som
behandles af deres valgte repræsentanter i afdelingsbestyrelsen.
Denne udarbejder i samarbejde med boligselskabet et id6katalog
som belyses fysisk og økonomisk. Efter beboernes godkendelse
formuleres et handlingsprogram, som udmøntes i en række konkrete projekter til miljøforbedring.

(48)

John Allpass: "Beboerstyret miljøforbedring", side 20, Miljøministeriet, Planstyrelsen, 1985.

(49)

John Allpass: "Beboerstyret miljøforbedring", side 20, Miljøministeriet, Planstyrelsen, 1985.
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Model for beboerstyret miljøforbedring i et almennyttigt
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I en række tidligere miljøforbedringsprojekter har det offentlige
gået i spidsen med projekter, som enten er blevet gennemført
eller forelagt beboerne før gennemførelse. Allpass mener, at det
er ganske åbenbart, at

man ikke kan arbejde med forbedringer
af miljøet i bolig- og lokalomrelder uden at
man har sikret sig en medvirken fra beboernes
side. «Medvirken» er blevet et af disse modeord, som anvendes i højst forskellige sammenhænge, og som er ved at blive udvandet.
« ( ... )

Hvis man derimod mener ordet «beboerstyret»
alvorligt, sel mel man lade beboerne styre. Der
mel ikke være uklarhed om begrebet.» (51)

(50)

John Allpass: "Beboerstyret miljøforbedring", side 23 ff, Miljøministeriet, Planstyrelsen, 1985.

(51)

John Allpass: "Beboerstyret miljøforbedring", side 25, Miljøministeriet, Planstyrelsen, 1985.
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Allpass' modeller er koncentreret omkring dels forholdet mellem
beslutningstagere og brugere samt forholdet mellem beslutningstagere og de professionelle. Beboerstyret miljøforbedring har
den indbyggede erkendelse, at det ikke skal være de professionelle (arkitekter, ingeniører, planlæggere, socialrådgivere
m.m.m.), der alene kommer med planer for systemets kommende
brugere. Det er af væsentlig betydning for resultatet, at brugerne er medvirkende i såvel den konkrete formuleringsfasen
som i udførelsesfasen.

John Allpass' model er yderligere karakteriseret ved den begrænsning, at den tager udgangspunkt i fysiske processer og
lader de sociale processer ved et bi-produkt. Yderligere kan
man sige, at modellen ikke direkte tager diskussion omkring
hverken de økonomiske eller organisatoriske problemstillinger
op i forhold til modellens struktur.

Men modellen danner et godt - nok det bedst formulerede
danske bud - udgangspunkt for en model, der giver handlingsanvisning til en beboerstyret forandringsproces.
3.5.4 Markedsmode/len

De samspilsramte, almennyttige boligafdelinger har - som tidligere nævnt - alle haft store udlejningsproblemer, problemer
med vedligeholdelsen og med andres opfattelse af bebyggelsen.
SBI har til brug for boligselskabernes/afdelingsbestyrelsernes
formulering af mål og målsætninger fremstillet den i figur 9
anbragte model.
Modellen opfatter som udgangspunkt lejlighederne i en boligafdeling som en vare - en vare, der skal sælges. Modellen er
målrettet på boligområder med udlejningsproblemet som det
afgørende.

Markedsmodellen sondrer mellem et eksisterende marked og et
nyt marked. Det eksisterende marked er de mennesker, der
hidtil i kommunens eller boligselskabet har været de potentielle
lejere af boligafdelingens lejligheder. Det nye marked udgøres
således af de, der ikke hidtil er blevet opfattet som potentielle.
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Modellen sondrer ligeledes mellem et gammelt produkt og et nyt
produkt. Det gamle produkt er de eksisterende lejligheder, og
det nye produkt er det, der opstår ved forandringer af boligområdet og/eller lejlighederne.

Med baggrund i disse fire begreber kan der dannes en matrix,
der udskiller fire indsatsområder: Øge markedsandelen, skabe et
nyt marked, ombygge til det eksisterende marked og ombygge
til et andet formål. (52)

Eksisterende
marked

Nyt
marked

Gammelt
produkt

A

B
Skabe et
nyt marked

Nyt produkt

C
Ombygning til
eksisterende
marked

FIGUR 9:

Markedsmodei der ved hjælp
af en matrix giver 4 muligheder

Øge markedsandelen

D
Ombygning til
andet formål

for at få afsat de tomme
lejligheder. (53)

De fire indsatsområder er således hver målrettede mod forskellige markeder og situationer: -

A Øge markedsandelen
Dette punkt handler ikke om fysiske forandringer, men

(52)

Ole Kirkegaard: "Forbedring af nyere etageboligområder - et litteraturstudium", side 22, SBImeddelelse nr. 55, SBI, 1985.

(53)

Modellen stammer fra Ole Kirkegaard: "Forbedring af nyere etageboligområder - et litteraturstudium", side 22, SBI-meddelelse nr. 55, SBI, 1985. Oprindeligt stammer modellen fra
Knut Stromberg (red.): "Tomma Lagenheter - olagenheter och mojligheter", Gavle, Sverige,
1984. Jeg har udviklet den rent grafiske del af modellen en anelse.
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snarere organisatoriske forandringer. Det handler f.eks. om
bedre service, øget beboerdemokrati, bedre markedsføring,
prøvelejligheder. Kort sagt forsøge sælge lejlighederne bedre
samt tilpasse den organisatoriske del af boligafdelingen på
en serviceorienteret filosofi. Spørgsmålet "Kan vi med en
ændret indsats leje lejlighederne ud som de er ?" er ledetråden i dette punkt.

B Skabe et nyt marked
Viser det sig, at det ikke lykkes at leje alle lejligheder ud,
fordi markedet ikke er stort nok, må der skabes et nyt
marked. Dette kan bl.a. gøres ved markedsføringskampagner,
der er målrettet på særlige befolkningsgrupper (f.eks. kollektiver i store lejligheder, korttidslejligheder eller midlertidige lokaler).

C Ombygning til eksisterende marked
Hvis dette ikke gennem aktiviteterne udsprunget af A og B
er lykkedes at leje alle afdelingen lejligheder ud, er det
nødvendigt at konstatere, at lejlighederne ikke kan udlejes
som de ser ud, hvor de ligger og til den pris, de koster.
Der skal derfor tages nogle mere radikale initiativer. Med
udgangspunkt i at prisen (og beliggenheden) ikke kan ændres
kan f.eks. følgende initiativer tages: Forandringer af lejlighedernes indretning, størrelse og beliggenhed, forandringer
af udearealernes tilgængelighed og anvendelighed, målrette
afdelingen eller dele af afdelingen på specielle befolkningsgrupper, f.eks. unge, handicappede eller ældre og endelig
sætte både indvendige og udvendige faciliteter i stand.
D Ombygning til andet formål
Hvis det stadig ikke lykkedes at få lejlighederne lejet ud, er
det sidste middel at tilpasse lejlighederne et andet marked
end boligmarkedet (hotel, fængsel eller lignende).

Modellen er konstrueret således, at initiativerne skal tages fra
A over B og C til D. Rækkefølgen er således vigtig, så det kan
vurderes, hvorvidt en samlet indsats inden for alle fire områder
er et anvendeligt middel.
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At modellen er svensk ses tydeligst ved del D. Det er endnu
aldrig sket i Danmark, at en almennyttig boligafdeling er overgået til andet formål end boligformål. I Sverige er mange problemfyldte boligafdelingers problem blevet løst ved uhyre radikale indgreb som f.eks. fjernelse af boligerne eller ændring af
marked fra "bolig til f.eks. hotel, plejehjem eller kontorer til
liberalt erhverv.

Markedsmodellens 4 kategorier giver nogle redskaber til en
konkret analyse af afdelingen og vurderingen af, hvilke initiativer, der skal igangsættes. Man kan ikke generelt sige noget
om de 4 kategoriers indbyrdes placering, men det må nok
bemærkes, at kategori B og C er de kategorier, der i forhold
til samspilsramte, almennyttige boligafdelinger er mest anvendelige.

Det må vurderes, at kategori A har været prøvet mange gange
i løbet af 1970'erne i de forskellige afdelinger med problemer,
men det er selvfølgelig væsentlig at bemærke, at ændringer i
den forvaltningens måde at arbejde på i forhold til boligafdelingen samt eventuelle initiativer gennem kategori B og C,
kan give anledning til simple markedsføringsinitiativer via kategori A.

Kategori D omfattes nok mest af alt som en "bombe-model"
eller en "indpaknings-model". Det behøver ikke at være tilfældet. Kategori D giver mulighed for at benytte faciliteter i
boligområdet til andre formål end boliger. Der kan være tale
om indrettelse af butikker, liberalt erhverv, lettere industri
eller fælles faciliteter i kældre, lejligheder eller lignende. På
denne måde kan kategori D bruges til radikale forbedringer af
boligområdet, samtidig med at området forbliver som boligområde.

Kategori B og C giver gode velovervejede forslag til forbedringer af såvel fysiske som organisatoriske forhold i boligafdelingen.
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AFSNIT 3.6 EN MODEL TIL BEBOERSTYRET FORANDRING
3.6.1 Indledning

I afsnit 2 blev problemernes karakter i samspilsramte, almennyttige boligafdelinger beskrevet og diskuteret. Det fremgik
tydeligt, at problemerne i de samspilsramte afdelinger var en
del af en selvforstærkende proces, og at problemerne var tæt
forbundne med hinanden.

I dette afsnit forsøges det at opstille grundelementerne til en
model for beboerstyret foran~ojekter i en almennyttig
boligafdeling. Beboerstyret fordi det er af afgørende betydning,
at det eksisterende beboerdemokrati bruges, udvikles og styrkes
også i forbindelse med dette. Tesen er, at når brugerne involveres aktivt i en proces og derved bliver direkte aktører, så er
mulighederne for opnåelse af opstillede mål større. Foran~proces fordi det er vigtigt, at der sker radikale indgreb i forhold til processerne i den onde cirkel. De radikale indgreb skal
have karakter af en bevidst formuleret helhedsløsning, der
sikrer løsning af alle problemerne og griber ind, hvor det i
forhold til den onde cirkel har den største effekt.

3.6.2 Modellens opbygning

Problemerne i de samspilsramte, almennyttige boligafdelinger
kan systematiseres med følgende overskrifter sociale problemer,
økonomiske problemer, fysiske problemer og organisatoriske
problemer, jævnfør diskussionerne i afsnit 2.2.

Alle initiativer i Danmark med udgangspunkt i lovgivningen om
samspilsramte boligafdelinger har taget udgangspunkt i løsningen af de økonomiske og fysiske problemer, jævnfør beskrivelsen af lovgivningen om de samspilsramte, almennyttige boligafdelinger i afsnit 2.2.1.

Loven har skabt de økonomiske muligheder for at "rydde op
efter fortidens økonomiske synder" ved bl.a. at fjerne de akkumulerede underskud, det akkumulerede tilgodehavende fra
fraflyttede lejere og udbetale hovedstolen på eventuelle optagne
forbedringslån. Afdelingens økonomi er derved blevet "nulstillet".
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Dermed er de fysiske, sociale og organisatoriske problemer
tilbage samt finansieringen af disse. Tidligere indgreb overfor
problemramte,

almennyttige

boligafdelinger

(f.eks.

troj-

kaløsningerne i 1977-1979) var karakteriseret ved udelukkende
at fjerne akkumulerede underskud. Der blev ikke lavet analys~r
over grundene til f.eks. lejeledighed m.v. De synlige problemer
blev umiddelbart fjernet, mens årsagerne ikke blev hverken diskuteret eller fjernet.

Den onde cirkel, der blev vist i figur 2, viser med al tydelighed, at problemer i samspilsramte, almennyttige boligafdelinger
hænger sammen. At bryde den selvforstærkende proces kræver

Beboerstyret forandringsprojekt

FIGUR IO:

Model for beboerstyret foran~proces (projekt) i et almennyttigt bo~lskab.
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et indgreb, der er målrettet på hvor processen ønskes stoppet.

På samme måde som 1970'erne økonomiske initiativer viste, at
et eensidigt indgreb ikke var nok, er det nok også sådan, at
eensidige fysiske ændinger ikke er grundlæggende nok.

1980'ernes projekter for opretning af samspilsramte, almennyttige boligafdelinger må være en helhedsløsning. der udover d~n
økonomiske dimension medtager såvel de fysiske, de sociale og
de organisatoriske problemstillinger.

Med udgangspunkt i problemernes karakter samt beskrivelserne
og diskussionerne af de 4 udvalgte teoretiske bidrag, har jeg
opstillet en model, der kan karakteriseres som en model til en
beboerstyret forandringsproces. Modellen er vist i figur 10.

I de følgende afsnit vil modellens enkelte faser bliver forklaret
og modellen vil løbende blive relateret til konkrete aktiviteter.

3.6.3 Fase 1: Problemerkende/se

Denne fase er startfasen. Her erkendes problemerne i en boligafdeling. Det er ikke afgørende at problemet er stort, derimod
er det afgørende at personerne omkring problemet (beboerne, de
beboervalgte, de lokale og centrale administratorer, medlemmer
af selskabsbestyrelsen samt ansatte og politikere i den lokale
kommune) erkender, at der er et problem og at noget skal
gøres.

Når det tog lang tid før man erkendte, at der var problemer i
de samspilsramte boligafdelinger så skyldtes det også, at mange
indirekte eller direkte følte sig ansvarlige for problemets opståen. Derved opnås let en situation, hvor ingen tør erkende
noget, før alle erkender noget. Beboerdemokratiets styrkelse og
reelle institutionalisering i 1984 er nok grunden til, at problemerne får den seriøse behandling, som de gør i perioden efter
1985. Beboernes tillidsrepræsentanterne fik tillagt større indflydelse og magt, og da de som formelle beslutningstagere (stadig) ønskede, at der skulle ske noget i forhold til de samspilsramte boligafdelinger, så var muligheden til stede for erkendelsen.
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Når det tidligere blev nævnt, at problemets størrelse er ligegyldigt, så betyder det, at modellens metodik skulle kunne
bruges såvel overfor et "simpelt" problem (f.eks. stigende hærværk, stigende kriminalitet) som overfor et "kompliceret" problem (f.eks. både udlejningsproblemer, fysisk forfald og socialt
forfald).

Definitionen af problemerne skal ske i et samarbejde mellem de
forskellige aktører, der virker i forhold til boligområdet. Det er
væsentligt allerede i denne fase dels af benytte sig af brug~rnes viden og erfaringen, men måske også at være utraditionel i
forhold til andre aktører med stor konkret viden (f.eks. ejendomsfunktionærer, lokale klubledere m.v.)

3.6.4 Fase 2: Problemanalyse

Dette er den mest afgørende fase i forandringsprocessen. I
denne fase skal der analyseres for at finde boligområdets problemer, deres størrelse, deres årsager og den indbyrdes sammenhæng. Den i figur 2 viste onde cirkel er en generel model.
Man bør i denne fase forsøge at udarbejde en lokal ond cirkel
Bevidstheden om problemerne indbyrdes relationer er uhyre
væsentlig for en målbevidst indsats.

Analysen skal målrettes i forhold til de problemer, der er defineret i fase 1. Alt efter problemernes type skal der involveres
professionel arbejdskraft til analysen. F.eks. vil en fysisk tilstandsvurdering typisk blive udført af et rådgivende ingeniørfirma, mens en undersøgelse af beboernes netværk og sociale
situation kan udføres af et hold sociologer m.v.

Definitionen af analysens omfang og indhold bør såvidt muligt
ske i snævert samarbejde med den lokale kommune.

Der er forskellige emner for analyse, f.eks. bebyggelsens økonomiske forhold, bebyggelsens fysiske tilstand, beboermassens
økonomiske/sociale forhold, en vurdering af bebyggelsens rygte
i lokalområdet, en vurdering af servicetilbud i eller omkring
bebyggelsen, en analyse af omfanget og typen af kriminalitet i
området med meget mere.
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Analysens vigtigste formål er at kortlægge problemernes karakter, deres årsag og deres sammenhæng. Altså en viderebearbejdning af den lokale onde cirkel, der blev udarbejdet i fase
1.

Analysen har yderligere det formål at finde ansvarlige til de
enkelte problemer. En undersøgelse af, hvem der kan gøre
noget. I figur 11 er vist en figur, der skitserer, hvorledes den
konkrete analyse kan føre til en opsplitning af ansvaret i forhold til hvem, der kan gøre noget for at løse de definerede
problemer. Modellen viser boligområdet og den lokale kommunes forvaltninger samt andre forvaltninger. Andre forvaltninger
kan være en central statsadministration, politiet, et amt, en
privat organisation eller forening samt meget andet.

Ansvarsmodel - "Hvem kan gøre noget"

Bolig•
selskabet

Kommunens
forvalt•
nlnger

FIGUR 11:

Model for placering af ansvar i
forhold til mulighed for at
kunne gøre noget ved de definerede problemer.

Andre
forvaltninger ·

Gennem arbejdet med analysen og "ansvarsmodellen" får man
klarlagt, hvilke problemer man selv kan løse, hvilke andre kan
løse.

I analysefasen er det vigtigt, at der nedsættes en styringsgruppe, hvor boligselskabets administration (både den lokale og den
centrale), beboernes tillidsrepræsentanter samt de kommunale
forvaltninger er repræsenteret. På denne måde er de væsentligste interesser repræsenteret - og de direkte aktører er den
formulerende del af processens ledelse.
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Endelig er det vigtigt, at der i analysefasen og generelt i sådanne projekter er stor åben- og ærlighed. Det er således
vigtigt at bibringe beboerne opfattelsen af, at der sker noget.
Effekten af, at der «gøres noget» er meget vigtig. Dog skal
man passe på, at åbenheden ikke i sig selv betyder, at den
onde cirkel's selvforstærkende mekanismer forværres yderligere
på grund af kortlægning af meget store og grundlæggende
problemstillinger.

3.6.5 Fase 3: Definition af
fomwl

Nu er problemerne erkendt og analysen har vist, hvorfor problemerne er der og hvorledes deres karakter og sammenhæng
fremtræder. Opgaven nu er at afklare et formål eller flere
formål for det projekt eller den proces, der skal gennemføres.
Det er meget væsentligt, at der bruges tid på afklaringsfasen i
forhold til projektets formål med henblik på at lave en så klar
definition af formål som muligt.
I denne fase skal projektets enkelte aktiviteters overordnede
rammer fastlægges og organiseringen af projektet skal afklares.

Graden af beboerinvolvering skal diskuteres og afklares i forhold til problemernes karakter. Er det afdelingsbestyrelsen, der
repræsenterer beboernes synspunkter, er det hyppige beboermøder eller er det en decentralisering af beboerorganiseringen i
blok- eller stræderåd.
Det er vigtigt, at det allerede på nuværende tidspunkt kontrolleres, at de ønskede overordnede rammer og den ønskede organisationsstruktur ligger indenfor de rammer, som det formulerede formål udstikker.

Den tidligere nedsatte styringsgruppes arbejdsform eller fortsatte virke skal afklare med henblik på at fastlægge ledelsesstrukturen samt de involverede nøgleorganisationer og -personer.

Der skal tages stilling til, hvorledes de professionelle involveres
i organisationen uden, at beboerindflydelsen bliver presset. Der
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er mange muligheder for professionel bistand alt efter projektets eller processens karakter:

-

miljøarbejdere

- beboerrådgivere
- arkitekter
ingeniører
-

3.6.6 Fase 4: Handlingsplan

med videre

Når de overordnede rammer således er afklaret i fase 3 skal
det konkrete projekt udarbejdes. Et af modellens væsentligste
karakteristika er, at der skal opereres med en helhedsplan. En
helhedsplan omfatter alle erkendte og analyserede problemområder.

Hvis det f.eks. konstateres, at der er store problemer i en bebyggelse, og at de synlige virkninger er høj fraflytningsprocent samt akkumuleret underskud. Hvis projektet efterfølgende
kun handler om en økonomisk indsprøjtning med henblik på
fjernelse af det akkumulerede underskud, men ingen indsats
overfor fraflytningsproblematikken, så har projektet kun kortvarig virkning. Hvis fraflytningsprocenten fortsætter med at
være høj, så opstår der snart et underskud igen, medmindre
huslejen sættes op, hvilken også skaber en højere fraflytningsprocent.

Det er ikke muligt at stoppe den proces, der illustreres med
den onde cirkel uden en helhedsplan overfor alle erkendte og
analyserede problemer.

Helhedsplanens enkelte elementer skal afklares i forhold til de
tidligere definerede formål, således at der hele tiden er bevidsthed om, at det enkelte delprojekts formål er i overensstemmelse med hele projektets eller processens formål.

De konkrete elementer i projektet sammensættes af delprojekter
indenfor sociale aktiviteter, fysiske aktiviteter, økonomiske
aktiviteter og organisatoriske aktiviteter.
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I beslutningsprocessen af de konkrete projekter spiller "den
menige beboer" en meget central rolle. Et beboerstyret forandringsprojekt i et problemramt boligområde vil næsten altid
have som ihvertefald delformål at styrke den enkelte beboers
områdebevidsthed og ansvarsfølelse. Det er derfor uhyre væsentligt, at beboerne er med i såvel planlægningen af valgmuligheder til konkrete projekter som til beslutningen af hvilke
der skal gennemføres.

Et enkelt forhold overfor beboernes involvering kunne være den
valgte informationsstrategi, hvor det er vigtigt, at informationen er målrettet mod den givne målgruppe (sværhedsgrad, valg

af oversættelser m.v.) samt at informationen er præget af en
åben og troværdig linie.

Hele metodikken til løsning af konflikter, der sikkert vil opstå
i en sådan proces, skal afklares på forhånd. Og skal den menige beboer aktivt lade sig involvere i projektet, så er det hans
eller hendes krav, at tingene (også konflikter og konfliktløsning) sker i åbenhed.

I forholdet til den konkrete handlingsplan er det vigtigt endnu
engang at diskutere forholdet mellem amatører og de professionelle rådgivere i forhold til de konkrete valg af delprojekter.

I det følgende gives et par eksempler på aktiviteter indenfor
hver af de 4 hovedområder:

SOCIALE AKTIVITETER:

-

En rygteforbedringskampagne.

-

Et integrationsprojekt i forhold til fremmedsprogede.

- Ansættelse af miljøarbejder, der skal være igangsætter af
områdeaktiviteter.
-

«Gør det selv» projekter. F.eks. maling af trappeopgange,
etablering af legepladser eller nyttehaver.

-

Lokale læreprocesser gennem oprettelse af daghøjskoler
el.lign i boligområdet.

FYSISKE AKTIVITETER
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-

Forbedring af lejlighederne.

- Forbedring af det grønne udemiljø.
- Nedlæggelse af p-pladser eller p-kældre.
- Oprettelse af lokale butikker.
-

Genbrugsprojekter.

ØKONOMISKE AKTIVITETER

- Tilskud gennem loven om de samspilsramte, almennyttige
boligafdelinger.
- Tilskud fra Landsdispositionsfonden eller Landsmoderniseringsfonden.
- Optagelse af lån til miljøfremmende foranstaltninger (§ 54 B
i Lov om boligbyggeri).
- Tilskud andre steder fra, f.eks. kommunen.

ORGANISATORISKE AKTIVITETER

- Decentralisering af boligadministrationen.
- Tæt administrativt samarbejde med de kommunale forvaltninger.
- Lade ejendomsfunktion~rer skifte rolle fra oprydder til
servicemedarbejder.

Ovenstående er blot eksempler, men tjener samtidig til en
forståelse af, at det er muligt at lave fysiske forbedringer og
socialt arbejde på samme tid ved f.eks. at lade beboerne i en
opgang stå for malerarbejdet under behørig supervision fra
boligselskabets driftsorganisation.

3.6.7 Fase 5: Udførelsesfasen

I denne fase afklares den helt konkrete organisationsmodel til
gennemførelse af de i den sidste fase fastlagte delprojekter.

Det helt enkle eksempel kunne være: Der registreres et problem med vand i lejlighederne. Analysen viser, at tagene er
utætte. Der defineres et formål, der fastslår, at der fremover
kun bør være regnvand udendørs. Handlingsplanen er vedtagelse
af et renoveringsprojekt af bebyggelsens tage. Og udførelsesfasen er det konkrete samarbejde med entreprenører og ingeniører om arbejdets udførelse.
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En sådan proces betinger ikke nødvendigvis beboernes aktive
rolle i hele processen, men beboernes valgte tillidsrepræsentanter er også i et sådant projekt nøglepersoner i forhold til
udmelding af lokale forhold og ønsker samt i forhold til de
øvrige beboere.
En beboerstyret model handler meget om decentralisering af
beslutninger, hvilket sker fordi ansvar og magt nøje hænger
sammen. Hvis beboerne i et problemramt boligområde skal have
en større områdebevidsthed og dermed en større ansvarfølelse
for deres området, så skal de have direkte indflydelse (magt)
på de nære forhold i området.

3.6.8 Fase 6: Evaluering!Vule-

reførelse

Den sidste fase i beboerstyret forandringsarbejde er evalueringen og videreførelsen.

Evalueringen sker selvfølgelig løbende, tingene er ikke statiske,
men projektet bør rundes af med en evaluering, hvor alle medvirkende deltager.

Denne fase hænger nøje sammen med fase 6, hvor projektet
udføres. Der skal rettes fejl og misforståelser og projektet skal
løbende tilpasses til justeringer m.v.

Diskussionen om projektets videreførelse er mest væsentlig i
forhold til sociale og organisatoriske aktiviteter. Det er af helt
afgørende betydning, at projektet og delprojekterne struktureres på en sådan måde, at der ikke opstår et stort tomt hul, når
projektet holder op.

Det skal vurderes i hvilken grad de professionelle efterlader et
tomrum, når de forlader boligområdet, og hvilke strukturer, der
kan benyttes med henblik på at gøre initiativerne selvbærende
efter en opstartsperiode.

AFSNIT 3. 7

BEGRÆNSNINGER I MODELLEN
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Modellen, der er beskrevet i afsnit 3.6, er en handlingsorienteret plan for gennemførelse af et beboerstyret forandringsprojekt i en almennyttige boligafdeling.
Modellens grundprincipper bygger på en forståelse af det 3dje
perspektiv (og det rene konfliktperspektiv) i forhold til teorien
om konfliktbeslutninger, der er beskrevet og diskuterede i
afsnit 3.3., samt på den mere konkrete model til deltagerstyret
forandringsstrategi, der er beskrevet og diskuteret i afsnit 3.4.

Endelig bygger modellen på forskellige ingredienser fra såvel
den engelske PEP-model, den svenske markedsmodel som den
danske model til beboerstyrede miljøforbedringsprojekter.

Man kan sige, at modellen er karakteriseret ved, at den ikke
er en teori, snarere en overordnet haJtdlimcymyisning. Modellen
antager en tilsyneladende rationel og harmonisk struktur, men
den detaljerede beskrivelse af projektets enkelte faser viser, at
den indeholder en fundamental forståelse for deltagernes indbyrdes interessekonflikter og særinteresser.

Man kan sige, at den beboerdemokratiske udvikling set i et
konfliktperspektiv udvikler sig fra det rene konfliktperspektiv
til det 3dje perspektiv. I 1960'erne og 1970'erne, hvor beboerdemokratiet ikke havde institutionel indflydelse af betydning,
var der tale om en tenderende ren konfliktmodel, hvor beboerne og boligselskabernes administrationer stod som to modsætninger. Dette forhold ændredes i løbet af den sidste del af
1970'erne, hvor beboerdemokratiets institutionalisering medførte,
at beboernes stigende grad af mulighed for indflydelse (og
dermed medansvar for såvel konkrete · beslutninger som en del
af organisationens samlede fremtrædelsesform) ændrer samarbejdsrelationen og organisationsstrukturen henimod, hvad der er
beskrevet som det 3dje perspektiv. Man taler om, at beboerdemokratiet bl.a. har en legitimerende funktion. Hvor der således tidligere traditionelt var et rent konfliktpotentiale mellem
beboerne som gruppe og boligselskaberne, er der i dag flere
konfliktmuligheder. Dels er der mulighed for konflikt mellem
enkeltbeboere og de valgte beboerrepræsentanter (eller dele af
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dem) samt mellem een af de førstnævnte grupper og boligselskabets administrative ansatte. Situationen gøres mere kompleks,
da beboernes repræsentanter fra 1984 yderligere begyndte at
indgå som politisk flertal i boligselskabernes politiske ledelse,
selskabsbestyrelserne.

Deltagerne i et beboerstyret forandringsprojekt (beboerne,
administrative ansatte, ansatte i kommunalforvaltningen, forskellige rådgivere og konsulenter m.fl.) har således både fællesinteresser og særinteresser, ligesom der indenfor de enkelte
grupper forekommer såvel fællesinteresser som særinteresser.

Principperne i modellen er, at de, som berøres af beslutninger,
skal have indflydelse på beslutningernes indhold, form og
karakter. Dette princip skaber forudsætningerne for selvforvaltning og dermed større områdebevidsthed, større ansvarsfølelse overfor lokalområdet samt flere kvaliteter i lokalområdet,
fordi «det er vores eget, og vi bestemmer selv».

Men der er en række forhold, som modellen ikke direkte tager
stilling til:

1. For det første tager modellen udgangspunkt i, at beboerne

automatisk ønsker at deltage i arbejdet, i en forbedringsproces. Dette er selvfølgelig ikke en eviggyldig antagelse,
men med det udgangspunkt, at det er beboerne, der har
skabt bevægelse omkring problemerne i de samspilsramte,
almennyttige boligafdelinger må det antages, beboerne fortsat vil deltage i det beboerdemokratiske arbejde.

Men modellen tager ingen diskussioner om mobiliseringsstrategier, belønningsformer m.v., hvilket skyldes manglende
redskaber, der først fremkommer gennem den empiriske
analyse i specialet.

2. Det detaljerede krav til beboerstyringen er ikke diskuteret i
tilstrækkeligt omfang. Hvilke krav stiller det til deltagerne,
at projektet og organisationen er opbygget efter princippet
om beboerstyring. Det stiller krav til uddannelse af beboerne
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og deres repræsentanter. Det stiller krav til de tids- og
pengemæss1ge perspektiver hvorunder processen styres og
planlægges.

3. Den tredie del af kritikken handler om en manglende nuancering af interessemodsætningerne mellem de involverede
grupper og alctører samt alctørernes særinteresser. Selv om
det - efter en fælles erkendelse af behovet for alction og en
fælles beslutning om formålet med alction - ikke er svært at
skabe basis for et fællesmål, en fællesinteresse, så eksisterer der flere former for interessemodsætninger. F.eks. er
der en strukturel modsætningen mellem den frivillige, ulønnede indsats som beboerne yder og den lønnede indsats, som
de administrative medarbejdere i boligselskaberne yder.
4. En meget vigtig konklusion i modellen er, at der skal være
en meget bevidst forholden sig til konsulenternes rolle og til

beboernes rolle. Hver har i en forandringsproces sine kvalifikationer - og man skal lære at bruge dem rigtigt for at få
det optimale udbytte. Det diskuteres ikke nærmere, hvordan
konsulenters rolle gøres optimal for at sikre, at beboerne
reelt har styringen med projektet, organisationen og beslutningsprocessen.

Afslutningsvis er det mit håb, at modellen, dens fremtrædelsesform og struktur gennem det konkrete, empiriske arbejde
med specialet og undersøgelse af en række samspilsramte, almennyttige boligafdelingers konkrete forbedringsprojekter, kan
blive udviklet så den bliver strukturel og operationel og antager karalcter af mere generel.
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AFSNIT4
METODER TIL DEN KONKRETE ANALYSE

AFSNIT 4.1

INDLEDNING
Efter således at have opstillet en model for beboerstyrede
forandringsprojekter i samspilsramte, almennyttige boligafdelinger bliver næste fase en konkret analyse af nogle konkrete
projekter.

Den konkrete analyse ligger udenfor dette projekt, men vil
blive hovedindholdet for det efterfølgende projekt, mit speciale.
Her skal blot opstilles nogle hovedlinier for den konkrete analyse. I det følgende opstilles således den valgte problemformulering for specialet samt efterfølgende hovedlinierne i en
indholdsmæssig køreplan for besvarelsen af de spørgsmål, der
rejses i problemformuleringen.

AFSNIT 4.2 PROBLEMFORMULERING

Analysen af disse forbedringsprojekter skal give svar på følgende problemformulering:
Hvillæ strategier for løsning af probierneme i
danske, samspilsramte, almennyttige boligafdelinger benyttes og hvillæ resultater har dette
ført til?

En problemformulering med to hovedelementer:

- analyse af strategier for handlinger.
- analyse af resultatet af handlingen.
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AFSNIT 4.3 DEN KONKRETE ANALYSE

Problemformuleringen betinger en konkret analyse af forskellige
projekter i samspilsramte, boligafdelinger. Som tidligere nævnt
har Landsbyggefcmden ydet økonomisk støtte til 81 boligafde~ger. Analysen i specialet vil ikke tage udgangspunkt alle disse
afdelinger.

Analysen vil derimod tage udgangspunkt i 6 - 8 af de største
projekter, der er gennemført eller snarere, der gennemføres i
øjeblikket. Boligafdelingerne, med de største og mest interessante samspilsproblemer, er følgende Fosgården/Bækgården,
Vejleåparken (2 afdelinger; AAB og Ishøj Boligselskab), Bispehaven, Vangdalparken, Farum Midtpunkt, Doravej, Albertslund
Nord, Egedalsvænge, Islandshøjparken, Gjellerupparken, Blåkildegård og Tåstrupgård. Udfra en vurdering af de forskellige
projekters varighed, stadiet på skrive- og analysetidspunktet
samt mulighederne for adgang til lokale og aktuelle informationer vil jeg udvælge 6 - 8 boligafdelinger fra ovenstående
liste af samspilsramte, almennyttige boligafdelinger.

Analysen af de udvalgte afdelinger vil indeholde følgende delanalyser:

- En økonomisk analyse af afdelingernes nuværende økonomiske situation, en analyse afdelingens historiske baggrund
samt vurderinger af afdelingens fremtidige økonomiske situation på baggrund af forskellige mulige udviklingsmuligheder
(størrelse af lejetab, størrelse af henlæggelser til planlagt,
periodisk vedligehold m.v.)

- En organisatorisk/indholdsmæssig analyse af det valgte forbedringsprojekt, specielt med henblik på følgende emner:
Er problemerne defineret klart ? Har der fundet en god
problemanalyse sted? (FASE 2)
- Er løsningsideerne defineret klart? (FASE 3)
- Hvad indeholder projektet ? Hvordan er handlingsplanen
udformet? (FASE 4)
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- Er det tage stilling til, hvad der skal ske, når projektet
ophører, når boligafdelingen skal klare sig selv igen ?
(FASE 5 og 6)

Faserne henviser til modellen til et beboerstyret forandringsprojekt i afsnit 3.6.

Udover ovenstående der for de enkelte fasers vedkommende
undersøges, hvorvidt beboerne og de eksterne, primært lokale
myndigheder har være involveret og på hvilke organisation:sniveau.

Gennem ovenstående 2 analyser vil det blive muligt at få dannet et billede af, hvilke strategier, der danner grundlag for
forbedringsprojekterne i de samspilsramte, almennyttige boligafdelinger samt hvordan boligafdelingens økonomiske tilstand er.

På denne baggrund er det mm intention at videreudvikle de
metodiske tilgange til forbedrings- og forandringsstrategier, der
er startet i nærværende projekts afsnit 3.

Diskussionen handler dels om en vurdering af de rammer, der
blev stillet til rådighed gennem lovgivningen om de samspilsramte og dels om en vurdering af, hvorledes rammerne blev
brugt og udnyttet.
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Derudover en stribe beskrivelser af konkrete forbedringsprojekter i Lambeth, Hammersmith and
Fulham samt Liverpool kommuner. Og endelig Boligselskabernes Landsbyggefonds indstilling vedrørende økonomisk løsning af 10 samspilsramte boligafdelinger (Fosgården/Bækgården, Vejleåparken
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