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Effektiv drift handler i høj grad om at udvikle, for-
andre og afprøve nye metoder. På alle arbejds-
områder udvikles nye teknologier og der opstår 
ny viden, som kan hjælpe til at levere ydelser 
mere optimalt – det gælder også driften af alme-
ne boliger.

I de to foregående kapitler kan man læse om, 
hvordan man gennem et fokus på organiserin-
gen af den daglige drift og ved hjælp af styrket 
ledelse kan optimere og effektivisere driften. Men 
vejen dertil er ikke nem, og det er derfor afgø-
rende, at man som leder eller projektleder gør sig 
en række overvejelser om processen både før, 
under og efter en driftsomlægning.

De driftsomlægninger, der anbefales i de foregå-
ende kapitler, vil for mange boligorganisationer 
være omfattende og påvirke mange interessen-

ters dagligdag – det gælder både medarbejdere, 
bestyrelser, beboere og administrative medarbej-
dere. 

Driften af almene boliger er kompleks og der er 
en række mere eller mindre konkrete forhold, som 
man må have øje for i de forandringsprocesser, 
som en driftsomlægning indebærer. Og så skal 
man som organisation og ledelse være bevidst 
om, at driftsomlægninger og effektiviseringstiltag 
i perioder er tids- og ressourcekrævende. Hvis 
man vil have en effektiv drift kræver det et kon-
stant fokus på udvikling og forandring.

I dette kapitel præsenteres en række erfaringer 
med processen i forbindelse med driftsomlæg-
ninger i de seks driftsforsøg, som er gennemført i 
forbindelse med projektet, og vi deler ud af nogle 
af de redskaber, som er anvendt i de konkrete 
forandringsprocesser.

Indledning

Afd 40, Fr. Bajers vej, Himmerland Boligforening
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Konklusioner 
 og anbefalinger

en driftsomlægning, der skaber en mere effektiv 
drift. Det gælder særligt for de værdibaserede for-
hold, at det er afgørende for en succesfuld foran-
dringsproces, at man som administration gør sig 
disse bevidst forud for projektstart. Det handler fx 
om den enkelte organisation og afdelings bebo-
erdemokratiske kultur og værdigrundlag, ligesom 
beboersammensætning, historie og arbejdskultur 
alle er faktorer, som kan have stor indflydelse på, 
hvordan en proces kan og bør bygges op.

Hvis en forandringsproces skal lykkes, skal den 
tænkes grundigt igennem på forhånd. Der er ikke 
to boligorganisationer eller boligafdelinger, der er 
ens, og det er ikke muligt at komme med opskrif-
ten på den perfekte forandringsproces. En sådan 
opskrift findes ikke. 

Både konkrete forhold og værdibaserede forhold 
har betydning for, hvordan en forandringsproces 
skal gennemføres, når man skal have succes med 

Væsentlige konkrete forhold

Boligorganisationens/boligafdelingens:

• Beliggenhed
• Antal afdelinger / antal lejemål
• Geografiske afstande mellem afdelinger/ejen-

domme
• Kompetencer i driften
• Byggeriart – etagebyggeri, tæt-lav osv.
• Størrelse på udearealer
• Beboersammensætning

Væsentlige værdibaserede forhold

Boligorganisationens/boligafdelingens:

• Kultur i beboerdemokrati
• Historie/traditioner
• Værdier og holdninger i beboerdemokratiet
• Arbejdskultur
• Trivsel blandt beboere og medarbejdere

Uanset hvor man gennemfører forandringer, er der altså problemstillinger, man som projektleder eller drifts-
chef skal arbejde med, inden man igangsætter projektet:

Anbefalinger 
til gennemførelse af forandringsprocesser:

Identificer interessenter og afklar roller fra start

Opstil klare mål for forandringen

Lav en køreplan – skriv processen ned – tids- og 
handleplan

Tag stilling til inddragelse – hvem, hvornår og i 
hvor høj grad

Informer! Lav en plan for information og kommu-
nikation i processen

Trivsel og tilfredshed – spørg medarbejdere og 
beboere til trivsel og tilfredshed både før og efter 
implementering
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Identificer interessenter og afklar roller 
fra start 

Det er afgørende, at man inden projektstart gør 
sig klart, hvem der bliver berørt af forandringen. 
Det kan være alt fra beboerdemokrater og med-
arbejdere til eksterne leverandører og samar-
bejdspartnere.

Forskellige interessenter har forskellige roller i 
processen og det er vigtigt at få defineret disse 
roller. Hvem er fx beslutningstagerne? Hvem på-
virkes direkte af en driftsomlægning og hvor kan 
der eventuelt opstå konflikter?

Der er en række regler omkring beslutningskom-
petencen vedrørende den daglige drift af boligaf-
delingerne. Blandt andet er det organisationsbe-
styrelsen, der har ledelsesretten, når det gælder 
medarbejderne i driften og organiseringen af disse. 

Dog spiller kulturen i beboerdemokratiet i boligor-
ganisationen en rolle for, hvordan denne ret for-

valtes. Derfor skal man som administration gøre 
sig en række overvejelser forud for igangsættelse 
af en driftsomlægning.

Er det organisationsbestyrelse eller afdelingsbe-
styrelser, der har indflydelse på om, hvorvidt en 
driftsomlægning skal gennemføres? Og er det 
medarbejderne i driften eller er det beboerdemo-
krater, der skal have indflydelse på omlægnin-
gens karakter? 

Hvis man gør sig grundige overvejelser om dette 
inden projektstart, er risikoen for, at projektet mø-
der modstand og bremses langt mindre.

Bagest i kapitlet finder du en beskrivelse af for-
skellige værktøjer, som kan være anvendelige i 
planlægningen af en forandringsproces, blandt 
andet en interessentanalyse.Værktøjerne kan du 
finde på www.almennet.dk, hvis du søger på pro-
jektet En innovativ vej til effektiv drift.

Opstil klare mål med forandringen

Når man har afklaret rollefordeling og sikret sig, at 
der er grundlag for at starte projektet, er det vig-
tigt at sætte klare mål for driftsomlægningen. Det 
vigtige er, at de deltagende parter ved, hvorfor 
projektet søsættes. Det vil sige, at der dels skal 
være et klart formål med eller en vision for pro-
jektet, dels skal der opstilles konkrete og målbare 
mål, som alle parter kan navigere ud fra. 

Hvorfor gør vi det? Er det for at spare penge eller 
er det for at levere en bedre service? Vil vi have 
bedre arbejdsmiljø eller vil vi have lavere husleje? 
Vil vi indlicitere eller udlicitere?

Formålet med forandringen skal formuleres og 
skrives ned, så alle interessenter kender det. 

Spørgsmål som skal besvares inden projekt-
start:

Hvor ligger beslutningskompetencen?

Hvilken viden skal vi bruge og hvem har den viden?

Hvem vil blive påvirket af projektet – direkte eller 
indirekte?

Hvem får gavn af projektet?

Hvem vil eventuelt yde modstand imod forandring?
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Konklusioner 
og anbefailinger

Formålet danner grundlag for visionen, som skal 
være interessenternes fælles mål og pejlemærket 
for omlægningen.

De konkrete målsætninger skal tage udgangs-
punkt i formålet. Spørgsmålet er hvilke mål, der 
skal nås, når sigtekornet er formålet og visionen.

I dette projekt har vi i arbejdet med formål og mål-
sætninger taget udgangspunkt i et målhierarki, 
som både omfatter formål/vision og konkrete mål-
sætninger og leverancer.. 

Du kan læse mere om værktøjet bagest i dette 
kapitel, ligesom du kan finde et eksempel på en 
målsætnings- og handleplan.

Køreplan

Når man har besluttet sig for, hvad målet med for-
andringen er, så skal der indgås aftaler om, hvor-
når man gennemfører hvilke tiltag, og hvem der 
har ansvaret for projektets fremdrift. Man kan med 
fordel lave en tids- og handleplan, som viser hvil-
ke handlinger, der skal gennemføres og hvornår.

Særligt for medarbejderne i driften giver det tryg-
hed at vide, hvornår forandringerne sker og hvor-
dan de påvirker det daglige arbejde. 

I flere af projektets forsøg har det skabt stor usik-
kerhed blandt medarbejderne, at de ikke har følt 
sig ordentligt informeret om, hvad der konkret skal 
ændres og hvornår de kan forvente, at omlæg-
ningerne træder i kraft. Det er deres arbejdsdag, 
man ændrer, og derfor er det helt afgørende, at 
de føler sig så trygge i processen som muligt.

Selv om det er umuligt at vide fra begyndelsen, hvor-
dan den endelig omlægning vil tage form, skal tids-

planen indeholde milepæle for, hvornår man skal nå 
frem til afklaringer omkring de konkrete tiltag.

Køreplanen skal godkendes af bestyrelsen eller 
bestyrelserne afhængig af, hvilke aftaler man har 
indgået i forbindelse med projektets opstart. Øv-
rige involverede som påvirkes af processen skal 
informeres.

Det sikrer klarhed og det hjælper til, at alle tager 
ansvar for udviklingen. 

Vejen til en mere effektiv drift kan være lang og snoet. 
Derfor er det vigtigt at gøre sig en række overvejelser 
omkring processen, inden man igangsætter driftsom-
lægninger. Illustration: Ida Ravnholdt Poulsen.
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Inddragelse – hvem, hvad og hvornår?

Inddragelse af både medarbejdere og bebo-
erdemokrater kan være en rigtig god idé, hvis 
man ønsker et fælles ejerskab over den endelige 
driftsomlægning. Det er dog afgørende, at man 
på forhånd beslutter og melder ud til interessen-
terne, hvem der skal inddrages, hvornår de bliver 
inddraget og hvad de får indflydelse på. 

Det handler om, at der skal sættes nogle rammer 
for inddragelsen. Det der skal være klart er, hvad 

der er givet på forhånd og hvad der ikke er. Hvis 
ikke det er tydeligt fra start, risikerer man, at de 
deltagende oplever det som pseudoinddragelse 
– altså, noget man gør for syns skyld.

I de seks forsøgsprojekter har man arbejdet med 
inddragelse på forskellig vis. Flere steder indled-
tes arbejdet med workshops, hvor man, med ud-
gangspunkt i en forundersøgelse om selskabet 
og med afsæt i den nuværende drift, diskuterede 
målsætninger og handleplaner. 

Det er en god idé at inddrage både medarbejdere og beboerdemokrater, når man arbejder med forandringer i driften 
af boligafdelingerne. Men man skal sætte rammerne for inddragelse og indflydelse op på forhånd, så man ved, hvem 
der har indflydelse på hvad. Illustration: Ida Ravnholdt Poulsen.
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I de fleste forsøg var processen delt op, således 
at afdelingsbestyrelser eller organisationsbesty-
relse på én workshop satte nogle klare mål op for 
det videre arbejde. Efterfølgende blev disse mål-
sætninger præsenteret for medarbejderne, som 
på deres workshop diskuterede, hvordan man 
kunne nå de opstillede mål. 

Efterfølgende blev der nedsat en arbejdsgrup-
pe bestående af medarbejdere og nogle steder 
også afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Arbejds-
gruppen havde ansvaret for projektets fremdrift.

Konklusioner 
og anbefailinger

Information og kommunikation

Information gennem hele processen og til alle in-
teressenter er afgørende for at etablere tryghed i 
en omfattende forandringsproces. 

I et af de gennemførte forsøg måtte man starte for-
fra, fordi flere interessenter oplevede, at processen 
og udviklingen i omlægningen ikke blev kommu-
nikeret ordentligt ud. Springet fra de indledende 
workshops til den konkrete driftsomlægning kom 
til at virke meget voldsomt, og det blev besluttet 
at tage et skridt tilbage og genoptage processen 
ved at indkalde til en række dialogmøder. I mellem 
dialogmøderne blev det aftalt, at projektledelsen 
og arbejdsgruppen skulle sende en månedlig sta-
tus ud til afdelingsbestyrelser og medarbejdere. 
Det medførte, at der faldt ro på arbejdet, og det 
gav alle mulighed for at stille spørgsmål og byde 
ind med kommentarer undervejs.

Det giver sig selv, at kommunikation er vigtig. 
Men der kan være langt fra gode intentioner og 
fornuft til rent faktisk at kommunikere optimalt. 
Derfor er det en god idé at beslutte på forhånd, 
hvordan informationsflowet skal være og dermed 
systematisere kommunikationen. I en travl hver-
dag hvor projekter flytter sig fra dag til dag, glem-
mer man nemt, at alle ikke ved, det man selv ved.

I forbindelse med ét af projekterne blev der ud-
arbejdet en decideret kommunikationsstrategi 
og i flere af de øvrige forsøg har man arbejdet 
målrettet med dialog- og informationsmøder samt 
løbende skrivelser til medarbejdere og beboer-
demokrater med status på projektet. 

Dog blev det først sent i projektet tydeligt, at 
driftsomlægninger kan vække så mange følelser, 

Den svære balance

Det kan være svært at finde balancen mellem 
administrationens faglige og konkrete forslag 
til driftsomlægninger og beboerdemokrater og 
medarbejderes ønske om indflydelse, når man 
starter en proces om effektiv drift. 

I flere af de seks driftsforsøg startede projekterne 
med et blankt papir og en idé-workshop efterfulgt 
af et konkret forslag til driftsomlægninger. 

Paradoks

I de første tilfælde – det blanke papir – gav både 
beboerdemokrater og medarbejdere udtryk for, 
at de ikke kunne tage stilling til forslag, som ikke 
var konkrete. De kunne ikke forholde sig til hen-
sigtserklæringer om effektiv drift, men bad om at 
få aktiviteterne beskrevet, før de ville tage stilling.
Når administrationen så præsenterede konkrete 
forslag blev det oplevet, at omlægningerne blev 
trukket ned over hovedet på dem og at de ikke 
havde indflydelse.
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som det rent faktisk gjorde. Dialogen og kommuni-
kationen har været én af de største barrierer for at 
nå i mål med omlægningerne. I flere af projekterne 
har man bevæget sig i et loop og man har måttet 
starte forfra eller genstarte processen, fordi sær-
ligt afdelingsbestyrelser har oplevet manglende 
information og inddragelse undervejs i projektet. 

Bagest i kapitlet finder du en beskrivelse af de 
materialer vedrørende kommunikation og infor-
mation, som du kan hente på www.almennet.dk 
til inspiration.

Spørg beboere og medarbejdere om til-
fredshed og trivsel

For at følge udviklingen i beboernes oplevelse 
af driftsomlægninger og forandringer samt for at 
monitorere udviklingen i trivslen blandt medarbej-
derne, anbefales det at gennemføre en spørge-
skemaundersøgelse inden projektet starter og en 
identisk undersøgelse, når driftsomlægningerne 
er implementeret og har kørt i en periode.

I de processer som er gennemført i forbindelse 
med dette projekt, er det i høj grad afdelingsbe-
styrelser og organisationsbestyrelsers stemme, 
der bliver hørt. Men det er beboerne, det handler 
om. Det er deres grønne områder og det er dem, 
der har brug for ejendomsfunktionæren, når no-
get i lejemålet driller.

Større driftsomlægninger påvirker både medarbej-
dere og beboeres hverdag, og det er naturligt, at 
man umiddelbart reagerer negativt på forandringer. 
Derfor skal man ikke forvente, at tilfredsheden stiger 
umiddelbart efter en forandring. Men undersøgel-
serne kan bruges til at identificere særlige udfordrin-
ger i forbindelse med omlægningen. Man kan med 
fordel følge op med en ny undersøgelse, når der er 
gået yderligere et par år - her vil selve forandringen 
være på afstand og man vil få et mere retvisende 
billede af beboernes mening om den nye drift.

Du kan læse mere om de enkelte beboerundersø-
gelser i kapitel 4 om beboertilfredshed. Der kan 
du også finde et eksempel på en beboerundersø-
gelse med fokus på driften.

Boligforeningen 3B, Urbanplanen
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Da projektet En innovativ vej til effektiv drift star-
tede i 2013, var forventningen, at hovedtemaerne 
i projektet ville være organisering, udbud og ind-
køb, digitale planlægningsværktøjer og lignende 
konkrete tiltag med henblik på effektiviseringer.

I alle seks forsøgsprojekter har det dog vist sig, at 
selve forandringsprocessen er helt afgørende for 
at nå målene om en mere effektiv drift.

Nedenfor beskrives kort, hvilke udfordringer man 
er stødt på i de seks forsøgsselskaber. Det er 
disse udfordringer og erfaringer, der har dannet 
grundlag for ovenstående anbefalinger.

Du kan læse meget mere om de enkelte forsøg i 
kapitlet Resultater af forsøg i AlmenVejledningen 
på AlmenNets hjemmeside. 

Boligselskabet Strandparken 
– den brændende platform

Boligselskabet Strandparken var det første sel-
skab, der igangsatte en proces, som skulle mun-
de ud i effektiviseringer i driften. I Strandparken 
havde man et stort ønske og behov for at opnå be-
sparelser med henblik på at holde stigende husle-
jepriser nede. Det vil sige, at man i organisationen 
stod på en brændende platform og var nødt til at 
handle.

At man i bestyrelsen anså effektiviseringer og op-
timeringer som en nødvendighed betød, at man 
var hurtig til at godkende og igangsætte tiltag.

På en workshop med beboerdemokrater satte 
man med afsæt i administrationens anbefalinger 
en række målsætninger op for projektet.

Efterfølgende brugte medarbejderne deres work-
shop til at komme med konkrete forslag til, hvor-
dan man kunne opnå disse mål – en handleplan.

På baggrund af de to workshops blev der udar-
bejdet en beskrivelse af projektet, som for hver 
målsætning foreslog handlinger. Tidsperspekti-
vet i projektet var et år. Før og efter det første år 
skulle der gennemføres en tilfredshedsundersø-
gelse blandt alle beboere. 

proces i 6 forsøg 
Erfaringer med

Læring: Tag afsæt i den brændende platform

Hvis der er et definerbart behov for at optimere og 
effektivisere, så tag udgangspunkt i det, når for-
andringsprocessen igangsættes. Det kan være 
dårlig service, for høje huslejestigninger eller et 
pres fra omgivelserne. En brændende platform 
gør det tydeligt for interessenterne, hvad formålet 
med forandringen er.
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Boligselskabet Nordkysten – manglen-
de information og rolledefinition

I modsætning til de indledende workshops i Bolig-
selskabet Strandparken, hvor beboerdemokrater 
forholdt sig til målsætninger og medarbejdere for-
holdt sig til handlinger, besluttede man i Boligsel-
skabet Nordkysten at gennemføre en heldagswork-
shop for både beboerdemokrater og medarbejdere.

Argumentet var, at man som boligselskab skulle 
have fælles ejerskab over projektet, og at medar-
bejderne skulle føle sig trygge i processen. Det 
sidste lykkedes rimelig godt, da repræsentanter 
for medarbejderne deltog i udviklingen af projek-
tet fra start til slut.

Workshoppen var spændende og mundede ud i, 
at der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående 
af driftschefer, medarbejderrepræsentanter blandt 
ejendomsfunktionærer, forretningsfører og projekt-
ledelse. Arbejdsgruppen fik til opgave at udarbej-
de et projektforslag på baggrund af workshoppen.

Det var et omfattende arbejde at udvikle en ny 
model for driften, som hele arbejdsgruppen 
kunne se idéen i, så der gik 4-5 måneder, hvor 
arbejdsgruppen i samarbejde fik udarbejdet en 
beskrivelse af projektet, som kunne forelægges 
organisationsbestyrelsen.

Organisationsbestyrelsen godkendte projektet, men 
gjorde opmærksom på, at der var flere afdelingsbe-
styrelser, som ikke følte sig ordentligt informeret, og 
af afdelingsbestyrelserne havde en opfattelse af, at 
projektet skulle godkendes af hver enkelt bestyrelse.

På grund af den manglende information og ind-
dragelse af afdelingsbestyrelserne blev projektet 

Læring: Definer roller og informer

Projektledelsen og arbejdsgruppen skulle have 
været langt mere opmærksomme på afdelings-
bestyrelsernes store engagement i den daglige 
drift og have taget stilling til informationsflow og 
rollefordeling – hvem havde beslutningskompe-
tencen, og hvem skulle inddrages i det konkrete 
arbejde med en ny model for driften?

trukket nogle skridt tilbage, og den forelagte mo-
del blev afvist af organisationsbestyrelsen efter et 
dialogmøde med alle afdelingsbestyrelser.

På et efterfølgende dialogmøde præsenterede 
arbejdsgruppen en ny model, som imødekom 
afdelingsbestyrelsernes bekymringer på flere 
områder, samtidig med at man i arbejdsgruppen 
følte sig overbevist om, at der stadig var bespa-
relser at hente.

Nakskov Almene Boligselskab 
– sammenblanding af projekter

I Nakskov besluttede man at igangsætte et pro-
jekt om effektiv drift i forbindelse med en renove-
ringssag, hvor man skulle rive en del boliger ned.
Det gav problemer, idet de to projekter blev blan-
det sammen. På grund af reduktionen af lejemål 
og dermed lejeindtægter måtte man tilpasse be-
mandingen og opsige to medarbejdere. 

For medarbejderne blev opsigelserne oplevet som 
en konsekvens af effektiviseringsprojektet i højere 
grad end som en konsekvens af reduktionen af 
lejemål. Det betød at medarbejderne var negativt 
indstillet overfor forandringerne i driften fra start.
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Ud over utryghed blandt medarbejderne betød 
sammenblandingen af de to projekter, at det blev 
uklart, hvad målene med forandringerne var.

Medarbejderne blev inddraget inden bestyrelserne 
fik sat deres mål op for driftsomlægningerne, hvilket 
betød, at medarbejderne ikke fik indflydelse på mo-
dellen i så høj grad, som de havde fået indtryk af.

Boligforeningen 3B, Urbanplanen 
– fra teori til praksis

I Urbanplanen var udgangspunktet, at der skulle 
etableres en samdrift på tværs af urbanplanens 
afdelinger på Amager. På baggrund af indleden-
de workshops med henholdsvis beboerdemokra-
ter og medarbejdere blev der udarbejdet et detal-
jeret forslag til en omlægning fra afdelingsopdelt 
drift til samdrift. Undervejs i udarbejdelsen blev 
der lavet informationsmateriale og afholdt dialog-
møde med afdelingsbestyrelserne. 

Der blev udarbejdet en FAQ på baggrund af det 
første dialogmøde, og der blev afholdt yderligere 
to dialogmøder med yderligere detaljering af ma-
terialet, som indeholdt udregninger af besparel-

Erfaringer med 
proces i 6 forsøg

Læring: Der skal være ro i organisationen

Projektledelsen skulle have sikret sig, at der var 
ro i organisationen forud for igangsættelse af et 
stort effektiviseringsprojekt.

Inddragelsen af medarbejderne skulle have væ-
ret tydeliggjort i forhold til, hvad de havde indfly-
delse på og hvad de ikke havde indflydelse på. 

Læring: Fasthold momentum

Forandringer tager tid. Men i dette tilfælde kun-
ne man muligvis have undgået en opsplitning af 
samdriften, hvis processen havde været mere in-
tensiv. At gå fra teori til praksis kan være skræm-
mende, men hvis man ikke handler, så risikerer 
man, at der udvikler sig ubegrundet skepsis og 
mistillid til projektet. 

sespotentiale, organiseringsforslag og forslag til 
brug af lokaler til nye formål. 

Processen løb i over et år, hvor man bevægede sig 
frem og tilbage – alt sammen i teorien, hvilket betød 
at usikkerheden blandt medarbejderne voksede. 
Dette smittede af på flere bestyrelser, som udtrykte 
stadig større skepsis, som tiden gik. 

Det momentum, man fra administrationens side 
havde bygget op, blev svækket i løbet af året. 
Således endte enkelte afdelinger med at stemme 
nej til deltagelse i samdriften. De øvrige afdelin-
ger (1900 lejemål) stemte for implementeringen af 
en samdrift, og de øvrige afdelinger har, hvis de 
ønsker, mulighed for at gå ind i samarbejdet på 
et senere tidspunkt, når samdriften er etableret.

Himmerland Boligforening, Kanalkvar-
teret – manglende inddragelse og sam-
arbejde

I Kanalkvarteret i Himmerland Boligforening blev 
der afholdt indledende workshops med deltagel-
se af både medarbejdere og beboerdemokrater.
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En tidlig erfaring var, at det var en fejlvurdering af 
”opdele” processen i en beboerdemokratisk pro-
ces og en administrativ proces. Altså, at man ad-
ministrativt arbejdede med udvikling af modeller og 
ikke i særlig grad involverede beboerdemokratiet.

Processen blev derfor genstartet, da der forelå en 
ny driftssituation. Kanalkvarteret var blevet redu-
ceret fra cirka 750 boliger til 425 boliger, med de 
naturlige fordelinger af personale og driftsudgif-
ter dette medfører.

I forbindelse med genstarten af projektet blev der 
holdt to workshops med deltagelse af ansatte 
og bestyrelsesmedlemmer. Samtidig udvidedes 
deltagelsen fra administrationen, således at øko-
nomifunktion, byggeafdeling og sekretariat blev 
repræsenteret. Dette blev besluttet på baggrund 
af et ønske om at inddrage et bredere spektrum 
af specialiserede kompetencer i forsøget.

Læring: Inddragelse og samarbejde

Det var en fejlvurdering at ”opdele” processen i 
en beboerdemokratisk proces og en administra-
tiv proces. Altså, at man administrativt arbejdede 
med udvikling af modeller og ikke i særlig grad 
involverede beboerdemokratiet.

En øget inddragelse af beboerdemokrati og med-
arbejdere i anden ombæring betød, at man kørte 
processen af samme spor, hvilket har føjet en læ-
ringsdimension til for administrationen, for de an-
satte i driftsenheden og for beboerdemokraterne.

De to workshops udstak rammerne for en ar-
bejdsgruppe med deltagelse af ansatte i driften 
af Kanalkvarteret og administrationen i øvrigt, 
som udarbejdede det endelige oplæg.

Afd 44, Sigrid Undsetsvej, Himmerland Boligforening
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Læring: Manglende information og inddragel-
se kan skabe myter

Hvis ikke man fra projektledelsens side sikrer sig, 
at medarbejdere og beboerdemokrater informe-
res tilstrækkeligt, risikerer man, at en fjer bliver til 
fem høns. Informer!

Erfaringer med 
proces i 6 forsøg

Midtjysk Boligselskab – manglende 
inddragelse og information betød my-
tedannelse og mistillid

Projektet i Midtjysk Boligselskab blev foranlediget 
af administration og ledelse, som i grove træk til-
rettelagde en model for driften, som skulle præ-
senteres på en årlig konference for alle selska-
bets beboere.

Det betød, at organisationsbestyrelse og forretnings-
udvalg først sent blev informeret om de forslag til æn-
dringer, som administrationen havde arbejdet på.

Processen gik i stå, og man måtte starte forfra. Ud-
gangspunktet for den fortsatte proces blev et tæt 
samarbejde med forretningsudvalget og inddra-
gelse af medarbejdere på en indledende workshop.

Det blev besluttet at nedsætte en styregruppe be-
stående af forretningsudvalg, tillidsmand for ejen-
domsfunktionærer, driftschefer, forretningsfører og 
projektledere. Denne styregruppe skulle fastsætte 

processens tempo samt udstikke retningen for 
driftschefer og forretningsførers videre arbejde.

Helt fra start trak man fra administrationens side 
HedeDanmark ind, som en ekstern samarbejds-
partner. Det skabte grundlag for mytedannelser 
om HedeDanmarks forretningsmodeller, ligesom 
der blev spredt rygter om udlicitering.

HedeDanmark har siddet med i det samlede pro-
jekts følgegruppe med henblik på videndeling. 
Det har aldrig været hensigten at udlicitere arbej-
det med driften af selskaberne.

Boligforeningen 3B, Urbanplanen
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På projektets hjemmeside på www.almennet.
dk finder du skabeloner til følgende proces- og 
projektlederværktøjer. Værktøjerne er anvendt i 
forbindelse med de forskellige forsøgsprojekter 
og skal således tilpasses den virkelighed, som 
jeres forandringsproces skal gennemføres i. Det 
er altså skabeloner, som kan downloades og vi-
dereudvikles.  

Nedenstående er en kort introduktion til de for-
skellige værktøjer. 

Interessentanalyse

Interessentanalysen er et godt værktøj, når man i 
opstartsfasen af en forandringsproces skal have 
overblik over alle involverede og berørte interes-
senter.

Interessentanalysen er delt op i to. Èt værktøj hvor 
interessenterne opdeles i forhold til, hvor stor en 
indflydelse de har på projektet samt hvor afgø-
rende de er for projektets succes. Og ét værktøj 
hvor det for hver interessentgruppe beskrives, 
hvad deres interesse i projektet er, hvilke fordele 
og ulemper der er forbundet med projektet for 
netop dem, og hvilke kommunikative aktiviteter 
der er forbundet med interessentgruppen. 

Målhierarki

Målhierarki er et værktøj, som hjælper til at synlig-
gøre, hvorfor man skal gennemføre et projekt og 
hvordan man når mål og delmål.

Formålet med værktøjet er at få overblik over for-
mål og vision samt at tydeliggøre for alle involve-
rede, hvad der skal til for at nå derhen.

Målsætnings- og handleplan

I forbindelse med flere af forsøgene er der blevet 
udarbejdet en målsætnings- og handleplan, eller 
mere præcist, en målsætnings- og handleplan, 
som beskriver mål og konkrete handlinger, som 
skal opnås og gennemføres inden for det første 
år efter implementering – tidshorisonten kan selv-
følgelig variere. 

I de forsøg, hvor man har anvendt værktøjet fra 
start, har det været anvendeligt i forhold til en lø-
bende monitorering og evaluering af tiltagene. 
Hvilke mål har vi sat for os selv, hvor langt er vi 
nået i handlingsplanen og er der noget, der skal 
tilpasses?

Tids- og handleplan

Tids- og handleplaner kan se ud på mange må-
der. I eksemplet, som ligger på AlmenNets hjem-
meside, er projektet delt op i tre faser og der er 
indsat milepæle for de forskellige aktiviteter i tids-
planen. 

Tids- og handleplaner er projektlederens vigtig-
ste værktøj til styring af projektet og så er det 
et godt grundlag for at kommunikere projektets 
fremdrift ud til de involverede.

Kommunikationsstrategi

I et af forsøgene blev der udarbejdet en kommu-
nikationsstrategi på baggrund af interessentana-
lysen. Hvornår og hvordan skal man kommunike-
re projektets aktiviteter ud. 

Værktøjer
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Kommunikationsstrategien er et eksempel, som 
kan inspirere til at gøre sig overvejelser om og sy-
stematisere kommunikationen omkring projektet. 

Det kan være en rigtig god idé at gøre sig disse 
overvejelser på forhånd, da effektiv drift kan være 
et følsomt emne for mange interessenter. Man 
kan på den måde mindske risikoen for konflikter 
og øge chancerne for succes.

Informations- og dialogmateriale

Som beskrevet ovenfor er flere af forsøgsprojek-
terne blevet indledt med én eller flere workshops 
for både beboerdemokrater og medarbejdere. Vi 
deler nogle af de powerpoints, som er anvendt i 
forbindelse med de afholdte workshops. 

Yderligere deler vi informationsmateriale, som er 
målrettet afdelingsbestyrelser, ligesom vi har lagt 
skabeloner ud til informations- og statusskrivelser 
til bestyrelser og medarbejdere.
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Nyttige Links

• almennet.dk/projekter/almennet-udviklings-
projekter/fra-viden-til-forandring 

App 

Find denne vejledning og foreningens andre pub-
likationer i AlmenNets app, som kan hentes på 
App Store. Med app’en har du altid AlmenNets 
publikationer ved hånden i et læsevenligt, digitalt 
bladre-format, hvor du nemt kan skabe overblik 
over publikationerne og finde de rette værktøjer.

og andre henvisninger

http://almennet.dk/projekter/almennet-udviklingsprojekter/fra-viden-til-forandring
http://almennet.dk/projekter/almennet-udviklingsprojekter/fra-viden-til-forandring

