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Kapitel navn

Indledning
—

Nogle beboere har boet i Boligforeningen AAB i mere end 30 år. Andre er flyttet ind 
for mindre end en uge siden. En beboer fortæller, at hun skal ”bæres ud”, når hun dør, 
mens en anden skal tilbage til sit barndomskvarter, når pensionsalderen kommer. 

I en afdeling passer to beboere gårdens blomsterbed i fællesskab, mens beboerne i en 
anden afdeling aldrig har fået sået de blomsterløg, de er blevet opfordret til at plante. 
En beboer glædes over at bo i det historiske København og forestiller sig livet blandt 
lejlighedens tidligere beboere. En anden er begejstret for sin lyse og moderne newyor-
kerlejlighed. I en afdeling er bestyrelsesformanden beboernes daglige hjælp og støtte, et 
andet sted er han kilde til frygt og ængstelse. 

Mange bor i etageejendomme, en del i rækkehuse og nogle i ungdoms- eller ældreboli-
ger. En familie har lagt nyt gulv, anlagt terrasse og rejst en væg. For andre er det nok, at 
lejligheden er pæn og ren. Nogle beboere indtager hver aften deres aftenkaffe i forhaven 
sammen med deres naboer, mens andre nøjes med at nikke, når de passerer hinanden 
i opgangen. Herimellem er der beboere, som fik deres medlemskab i Boligforeningen 
AAB som børn, og som senere har meldt egne børn ind i foreningen. Andre er endt 
tilfældigt i AAB og bor alment for første gang. 

–
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Resultater

Denne rapport handler om, hvor meget beboere i Boligforeningen AAB føler sig hjemme. 
Rapporten er udarbejdet på baggrund af en undersøgelse af, hvad der får beboerne til at 
føle sig hjemme i deres egen bolig, boligafdeling og i boligforeningen. Analysen baserer 
sig på 25 kvalitative interviews med nuværende beboere i Boligforeningen AAB og en 
spørgeskemaundersøgelse besvaret af 3.548 af AAB’s nuværende beboere. 

Boligforeningen AAB ønsker med denne undersøgelse at få indblik i, hvad der fremmer 
og hæmmer beboernes hjemfølelse. Derudover ønsker AAB, at analysen kvalificerer deres 
vurdering af, hvilke tiltag der eventuelt skal udvikles og implementeres for at understøtte 
og fremme beboernes hjemfølelse i AAB. 

Resultaterne af analysen bidrager til at gøre boligforeningen i stand til at identificere, 
hvad beboerne vurderer som vigtigt for deres hjemfølelse, og hvordan de oplever, at deres 
bolig muliggør en høj hjemlighedsfølelse. Gennem kvalitative interviews med beboere 
i forskellige afdelinger i AAB er otte såkaldte hjemlighedsmarkører blevet identifice-
ret. Hjemlighedsmarkørerne repræsenterer forskellige elementer vedrørende deres egen 
bolig, deres boligafdeling og AAB som helhed, som beboerne oplever som særligt vigtige 
i forhold til deres hjemlighedsfølelse. 

Analysen omfatter derudover et hjemlighedsindeks baseret på spørgeskemaundersøgel-
sen. Hjemlighedsindekset måler beboernes reelle oplevelser af at bo i AAB fordelt på de 
otte hjemlighedsmarkører. Det er hensigten, at hjemlighedsindekset kan gentages over 
tid, og at indeværende analyse dermed vil fungere som en baselinemåling, som fremti-
dige undersøgelser vil kunne måles op imod. Hjemlighedsindekset er dermed et redskab, 
der kan bruges til at måle udviklingen i beboernes hjemfølelse over tid og dermed også 
til at vurdere virkningen af fremtidige tiltag.
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Beboernes hjemfølelse er knyttet til boligen og hverdagslivet

Hjemlighedsindekset for beboernes hjemfølelse behandler tre niveauer i Boligforeningen 
AAB: boligen, boligafdelingen og boligforeningen. For de tre niveauer er der i alt otte 
såkaldte hjemlighedsmarkører, som bl.a. handler om beboernes hjemfølelse i forhold til 
muligheden for selv at sætte sit eget præg på sin bolig, om beboerne bliver generet af lyde 
eller lugte, hvordan relationen til naboerne er, og om beboerne er berørt af selv at fore-
tage små reparationer. Alle otte hjemlighedsmarkører er vist nedenfor i figur 1. Som det 
fremgår af figur 1, så måles der på en skala fra 1 til 10 på alle de 10 hjemlighedsmarkører. 

Hjemlighedsindekset tager højde for, at der kan være forskel på, hvor vigtig en hjemlig-
hedsmarkør er for den enkelte beboer. Beboernes besvarelser af deres reelle oplevelser er 
i hjemlighedsindekset blevet vægtet, i forhold til hvor vigtigt beboerne mener, det er for 
deres generelle hjemfølelse. Dette er beskrevet nærmere i metodebilag 2.

Som det er illustreret i figur 1, er der særligt to hjemlighedsmarkører, som skiller sig ud 
ved at have en høj score over 8. Den højeste score på 8,7 vedrører spørgsmålet om, hvor-
vidt venner og familie kan lide at komme på besøg. Denne score viser, at det, der i særlig 
grad fremmer beboernes hjemfølelse i AAB, er, at beboerne oplever, at deres familie og 
venner kan lide at komme på besøg i deres bolig. Den næsthøjeste score på 8,4 handler 
om, at beboerne oplever, at de får hjælp af foreningen til småreparationer i deres bolig. 
Den tredje højeste score på 7,6 handler om, at beboerne oplever, at de har en god rela-
tion til deres nabo (se figur 1).  

Det, der har størst betydning for beboernes hjemfølelse i AAB, er således – ikke overra-
skende – de forhold, der i særlig grad knytter sig til beboernes egen hverdag i deres bolig. 
Beboerne føler sig hjemme i AAB, når de har en oplevelse af, at de kan leve et godt hver-
dagsliv i nære rammer i deres bolig, og derfor er det de forhold vedrørende deres egen 
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bolig, der betyder mest for, at de føler sig hjemme i AAB. 

På den anden side er der også nogle hjemlighedsmarkører med lavere scorer. Som vist 
i figur 1 er det, der i særlig grad hæmmer beboernes hjemfølelse i AAB, at beboerne i 
mindre grad oplever, at de har mulighed for at sætte præg på den boligafdeling, de bor i 
(score på 6,2), at de i et vist omfang oplever, at de bliver generet af lyd- og lugtgener fra 
deres naboboliger (score på 6,6), og at de i mindre grad oplever, at de har gode mulig-
heder for at flytte internt i deres egen boligafdeling eller til en anden boligafdeling i 
foreningen (score på 6,7). 

Samlet set viser undersøgelsen, at på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er en meget lav hjemfø-
lelse, og 10 er en meget høj hjemfølelse, er beboernes reelle hjemfølelse i Boligforeningen 
AAB 7,2.
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Denne rapport er udarbejdet på baggrund af en kombination af en kvalitativ og kvan-
titativ undersøgelse, hvor den kvalitative undersøgelse har udgjort grundlaget for den 
kvantitative undersøgelse. Undersøgelsen er indledt med kvalitative interviews, der har 
givet 15 beboere fra 15 forskellige boligafdelinger mulighed for at sætte deres egne ord 
på, hvad der får dem til at føle sig hjemme i deres egen bolig, afdelingen og i foreningen. 

Indsigter fra de kvalitative interviews er benyttet som erfaringsgrundlag til udformning 
af en spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaundersøgelsen er blevet udsendt til 13.757 
boliger, hvoraf 3.548 personer har svaret. Det giver en svarprocent på 26 procent. Spør-
geskemaundersøgelsen er udformet på en måde, så boligforeningen selv kan gentage den 
og sammenligne resultater over tid. 

Endelig er spørgeskemaundersøgelsens resultater blevet valideret ved opfølgende kvali-
tative interviews med 10 beboere fra forskellige boligafdelinger, som har givet indsigter i 
årsagsforklaringer bag beboernes hjemfølelse.

Rapporten rammesættes af et afsnit, der præsenterer tre begreber, som bruges i rappor-
ten til at beskrive, hvad der får beboerne til at føle sig hjemme i AAB. Dernæst udfoldes 
rapportens tre kapitler, der hver især beskriver, hvor meget beboerne føler sig hjemme i 
henholdsvis deres egen bolig, i den boligafdeling, de bor i, og i foreningen, og hvad der 
har betydning for deres hjemfølelse. Hver af de tre kapitler afsluttes med en kort opsum-
mering af kapitlernes resultater. Rapporten afsluttes med en konklusion, og i forlængelse 
heraf præsenteres en række forslag til indsatser, der kan understøtte og fremme beboer-
nes hjemfølelse i AAB.

Rapportens citater er repræsentative, dvs. de er udvalgt, fordi de repræsenterer et generelt 
synspunkt, som på forskellige måder er kommet til udtryk blandt flere beboere. 

Beboerne i AAB takkes for at bidrage med vigtige erfaringer og indsigt til udarbejdelsen 
af rapporten. 

God læselyst!

Om rapporten
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Kapitel 1: Boligen



12

Boligforeningen AAB

Hvad vil det egentlig sige at ’føle sig hjemme’? Direkte adspurgt vil de fleste danskere 
nok pege på, at hjemfølelse har noget med deres bolig at gøre. Andre gange kan hjem-
følelse være knyttet til ens hjemegn eller ens land. Vi kan også føle os hjemme, når vi 
besøger en nær ven, eller når vi sætter os i cykelsadlen på vores gammelkendte racer. Så 
hvad skaber den følelse, der får os til at føle os hjemme? Og hvad gør, at ét sted føles 
hjemligt, mens et andet ikke gør?

I de fleste tilfælde er hjemlighed tæt forbundet med det velkendte. Mens boligen udgør 
de fysiske rammer om hverdagslivet, er hjemmet en følelsesmæssig relation, der opstår, 
efterhånden som vi tilegner os vores bolig. Første gang man sover i ens nye bolig, hører 
man hele tiden nye lyde, og de kan næsten føles ildevarslende eller direkte truende. Men 
efter et stykke tid hører man ikke lydene længere. De er blevet velkendte og ufarlige. Lige 
så vel kan dørens knirken eller naboens skridt med tiden virke beroligende, fordi man 
kender dem. De er blevet til lyden af vores hjem.

Med hverdagens rutiner tager vi ejerskab over hjemmet: Vi kender vores hjem og ved, 
hvad der skal til, for at det fungerer. Når vi ikke længere behøver at tænde lyset, når vi 
står op om natten, eller når vi automatisk giver nøglen det ekstra vrid, vi ved, der skal 
til, før hoveddøren åbner, er vores bolig blevet velkendt, og dermed er den vores hjem.

At undersøge hjemfølelse er både en undersøgelse af de nære hverdagshandlinger og af 
beboernes identitet og selvopfattelse. Det er en undersøgelse af alt det, vi kender bedst og 
er eksperter i; nemlig vores eget hjem. Og det er en undersøgelse af det diffuse og uhånd-
gribelige, vi kan have svært ved at sætte ord på: minder, rutiner og følelser. Rapportens 
formål er ikke at præsentere alle aspekter af, hvad der får beboerne til at føle sig hjemme, 
men at finde mønstre, der går på tværs af beboernes hjemfølelse. For derigennem kan 
rapporten beskrive, hvor meget beboerne føler sig hjemme i AAB. 

Begrebsafklaring
—
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I rapporten indgår følgende tre centrale begreber, som bruges til at beskrive, hvor meget 
beboere føler sig hjemme i AAB, og hvad der fremmer og hæmmer deres hjemfølelse: 

Hjemfølelse er forhold i beboernes bolig, i boligafdelingerne og i boligforeningen, som får 
beboerne til at ’føle sig hjemme’. Hjemfølelse skal i denne rapport forstås som et udtryk 
for de sociale kvaliteter, som får beboere i Boligforeningen AAB til at trives og føle til-
knytning til deres bolig, boligafdeling og boligforening.

Hjemlighedsmarkører er otte kvalitative tegn og faktorer, der hver især indikerer, hvad der 
får beboere i Boligforeningen AAB til at føle sig hjemme.

Hjemlighedsindeks er en måling af, hvor meget beboerne føler sig hjemme i deres egen 
bolig, boligafdeling og i boligforeningen, og udgør beboernes såkaldte reelle hjemfølelse. 
I hjemlighedsindekset sammenlignes beboernes vurdering af, hvor vigtig hver af de otte 
hjemlighedsmarkører er, for at de føler sig hjemme, med deres oplevelse af at bo i AAB.
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Kapitel 1: Boligen

Kapitel 1: 
Beboernes hjemfølelse i boligen
—

Dette kapitel beskriver, hvor meget beboerne føler sig hjemme i deres egen bolig, og 
handler om følgende tre hjemlighedsmarkører:
• At deres familie og venner kan lide at komme på besøg i deres bolig. 
• At de i deres bolig ikke bliver generet af lyde eller lugte fra naboboligerne. 
• At de selv kan sætte præg på deres bolig, f.eks. ved at ombygge eller male den.  

Boligen danner ramme om beboernes nære relationer
Det har en stor betydning for størstedelen af beboernes hjemfølelse, at familie og venner 
kan lide at komme på besøg i deres bolig. Som en beboer fortæller: ”Mine venner og min 
familie er glade for at komme her. Det var derfor, at jeg sagde ja til denne her lejlighed”. 
Og en anden siger: ”Jeg har svært ved at have familie og venner på besøg herhjemme, for 
lejligheden er så lille. Der er ikke plads til stole til alle. Så nu har jeg skrevet mig op til en 
større lejlighed”. Og en tredje beboer fortæller: ”Jeg har prøvet at bo et sted, hvor min 
familie ikke ville besøge mig, fordi de ikke brød sig om det kvarter, jeg boede i. Og det 
var ikke rart. Derfor er jeg så glad for, at de gerne vil besøge mig her”. 

At samvær med familie og venner i egen bolig har stor betydning for beboernes hjem-
følelse, skyldes ifølge professor i arkitektur Claus Bech-Danielsen, forsker i boligkultur 
Mette Mechlenborg og antropolog Marie Stender, at der er en tæt forbindelse mellem 
familieliv og hjemfølelse. Forskerne påpeger, at hvor boligen tidligere havde en åben og 
delvist offentlig karakter, forandrede dette sig i 1800-tallet. I denne periode samlede 
mange mennesker sig om deres kernefamilie, og i den forbindelse spillede boligen en 
central rolle. For det er i særlig grad i boligen, at det er muligt for mennesker at skabe 
privatliv og intimitet (Bech-Danielsen, Mechlenborg og Stender 2018). Og derfor er det 
centralt for beboernes hjemfølelse, at rammerne i deres bolig i AAB giver dem mulighed 
for at værne om deres privatliv og intimitet sammen med deres familie og venner.
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Vigtigheden af, at familie og venner kan lide at komme på besøg, i forhold til beboernes 
hjemfølelse, er også tydelig i besvarelserne i spørgeskemaundersøgelsen. Som det frem-
går i figur 2, svarer beboerne i AAB, på en skala fra 1 til 10, over 9 på spørgsmålet ”det 
er vigtigt, for at jeg føler mig hjemme, at min familie og venner kan lide at komme på 
besøg i min bolig”. 

Som det fremgår af nedenstående figur, der illustrerer spredningen i besvarelserne på 
spørgsmålet, er beboerne generelt enige i, at det er meget vigtigt for deres hjemfølelse at 
familie og venner kan lide at komme på besøg. Hele 67 procent har svaret 10 på spørgs-
målet, hvilket betyder, at de vurderer, at det er meget vigtigt for dem. I alt har 87 procent 
svaret 8 eller derover på spørgsmålet, og kun 2 procent har svaret under 5, hvilket viser, 
at størstedelen af beboerne er enige i, at det er meget vigtigt for deres hjemfølelse, at 
familie og venner kan lide at komme på besøg. 
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Langt størstedelen oplever, at familie og venner kan lide at komme på besøg
Det er således vigtigt for beboernes hjemfølelse, at familie og venner kan lide at komme 
på besøg hos dem. Og glædeligvis oplever langt størstedelen af beboerne i AAB, at familie 
og venner kan lide at komme på besøg i deres bolig. Som vist i figur 4, så svarer beboerne 
i spørgeskemaundersøgelsen i gennemsnit 8,5 på en skala fra 1 til 10 på spørgsmålet, om 
”familie og venner kan lide at komme på besøg i min bolig”. 

I figuren nedenfor illustreres spredningen i besvarelserne på spørgsmålet. Som det frem-
går, svarer 76 procent af beboerne i undersøgelsen 8 eller derover på spørgsmålet, om 
familie og venner kan lide at komme på besøg i deres bolig. Kun 4 procent har svaret 
under 5 på skalaen fra 1 til 10.
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Beboere, der bor i tæt/lavt byggeri, det vil sige rækkehuse i to etager med egne haver og 
grønne fællesarealer, oplever i højere grad, at familie og venner kan lide at komme på 
besøg i deres bolig, end beboere i etagebyggeri gør. Dette kan skyldes, at boliger i tæt/lavt 
byggeri i højere grad end boliger i etagebyggeri opleves som beboerens egen bolig – og 
dermed føler familie og venner sig muligvis mere hjemme hos beboere, der bor i tæt/lavt 
byggeri end hos beboere i etagebyggeri1. En beboer, der bor i en afdeling med tæt/lavt 
byggeri, siger: ”Min familie synes, at denne her afdeling er fantastisk. For her bor du i dit 
eget hus, fordi der ikke er naboer hele vejen rundt, som der er i en lejlighed.” 

Beboere, der har boet i AAB i mere end 20 år, oplever i højere grad end beboere med 
lavere anciennitet i AAB, at deres familie og venner kan lide at komme på besøg i deres 
bolig. I naturlig sammenhæng hermed oplever ældre beboere i højere grad end yngre 
beboere, at familie og venner kan lide at komme på besøg i deres bolig. Dette kan skyl-
des, at familie og venner til disse beboere igennem årene har fået større tilknytning til 
boligerne i AAB. Det kan også skyldes, at de beboere, der har boet i AAB i mere end 20 
år, har flere erfaringer med og minder fra familie og venners besøg i deres bolig. Efter 24 
år i deres AAB-bolig fortæller et ægtepar: ”Selv hvis vi vandt 300 millioner og købte et 
stort, flot hus, ville vi føle os væk hjemmefra. For vi har så mange minder fra familiesam-
menkomster, middage og fødselsdage, som vi har holdt her i lejligheden.”

I de kvalitative interviews fremhæver mange beboere deres børns og børnebørns glæde 
eller misfornøjelse ved deres bolig, når man taler med dem om, hvorvidt de er glade for 
deres bolig i AAB. ”Mine børnebørn kommer her tit. Især mit ældste barnebarn, som 
er ved at uddanne sig til lærer på Københavns Professionshøjskole, og det ligger jo ikke 
langt herfra. Så hun kommer ofte og spiser frokost her”, fortæller en ældre beboer. For 
en anden beboer er hans venner årsagen til, at han ikke vil flytte fra sin bolig i AAB. Han 
fortæller: ”Jeg kan godt lide at bo her, fordi jeg har tre venner, som tit kommer på besøg 
hjemme hos mig, og det betyder meget for mig”.

Med andre ord oplever beboerne generelt, at deres bolig i AAB kan danne ramme om 
deres nære relationer, og det er med til at fremme deres følelse af, at de ”hører hjemme” 
i deres bolig. 

1 Bilag 3 viser sammenhænge mellem alle hjemlighedsmarkører og beboernes alder, antal år de i har boet i AAB, typologi og afdelingernes størrelse.
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Det er vigtigt for stort set alle beboeres hjemfølelse, at de i deres bolig ikke bliver generet 
af lyde eller lugte fra deres naboboliger. En af beboerne fortæller kort og godt: ”Det er 
freden og roen, der gør min bolig hjemlig”. Og en anden beboer uddyber betydningen 
af ikke at blive generet af lyde eller lugte ved at sige: ”Her er meget stille, og det betyder 
ekstremt meget for mig. Det gør, at jeg føler, at jeg bor i mit eget hus”.

Figur 6 viser, hvor enige beboerne er i, at det er vigtigt for, at de føler sig hjemme, at de i 
deres bolig ikke bliver generet af lyde eller lugte fra deres naboboliger. Deltagerne svarer 
i gennemsnit 8,8 på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er meget uenig, og 10 er meget enig.

Boligen skal være et fristed

Størstedelen af beboerne er enige i, at det er vigtigt for deres hjemfølelse ikke at være 
generet at lugte og lyde. Som illustreret i figuren på næste side har 81 procent af bebo-
erne i spørgeskemaundersøgelsen svaret 8 eller derover på spørgsmålet. Kun 4 procent 
har svaret under 5 på skalaen fra 1 til 10.



21

Kapitel 1: Boligen

Ifølge beboerne i AAB er det således vigtigt for deres hjemfølelse, at de har mulighed 
for at fortrække til deres bolig uden at blive forstyrret af lyde eller lugte fra deres naboer. 
Boligen skal med andre ord være et fristed.

Beboerne bliver generet af lyde og lugte fra naboboligerne
Som beskrevet ovenfor er det for stort set alle beboere vigtigt for deres hjemfølelse, at de 
i deres bolig ikke bliver generet af lyde eller lugte fra deres naboboliger. Som det fremgår 
af figur 8, oplever en væsentlig andel af beboerne imidlertid at føle sig generet af lyde 
eller lugte fra deres naboboliger.

Figur 8 viser, hvor enige beboerne er i, at de ikke bliver generet af lyde og lugte fra nabo-
boligerne. Deltagerne svarer i gennemsnit 6,3 på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er meget 
uenig, og 10 er meget enig i, at de ikke bliver generet af lyde fra deres naboboliger. Og 
deltagerne svarer i gennemsnit 7 på spørgsmålet om, at de ikke bliver generet af lugte fra 
deres naboboliger. 
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Som det fremgår af figuren på næste side, er der en relativt stor spredning i besvarelserne 
på, hvorvidt man ikke oplever at blive generet af lyde og/eller lugte. 56 procent svarer 8 
eller derover på spørgsmålet om, at de ikke oplever at blive generet af lugte fra naboboli-
gerne. På den anden side svarer 24 procent 4 eller derunder på skalaen fra 1 til 10. 

Spredningen indikerer, at der er ret store forskelle på, hvorvidt man oplever ikke at være 
generet af lugte fra naboerne. På tilsvarende vis er der relativt stor spredning på spørgs-
målet om, hvorvidt man ikke er generet af lyde fra naboboligerne. 45 procent svarer 8 
eller derover på spørgsmålet, hvilket betyder, at de – i forskellige grader – er enige i ikke 
at være generet. 30 procent svarer derimod 4 eller derunder på spørgsmålet. Dette viser, 
at 30 procent – i forskellige grader – er uenige i, at de ikke er generet af lyde fra naboerne. 
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Beboere, der bor i tæt/lavt byggeri, oplever i mindre grad end beboere i etagebyggeri at 
blive generet af lyde og lugte fra deres naboboliger. Dette kan skyldes, at beboere i tæt/
lavt byggeri har færre naboer end beboere i etagebyggeri, og at boligerne typisk ikke lig-
ger så tæt på hinanden, som boliger i etagebyggeri gør. 

Jo ældre beboerne er, desto mindre oplever de at blive generet af lyde og lugte fra deres 
naboboliger. Og i naturlig sammenhæng hermed er beboere, der har boet i AAB i 20 år 
eller mere, også mindst generet af lyde og lugte fra deres naboboliger. Dette kan skyldes, 
at beboere, der har haft tid til at lære deres naboer at kende, generelt føler sig mindre 
generet af naboens støj end beboere, der ikke kender dem, de bor dør om dør med.

En beboer fortæller: ”På et tidspunkt stod vores hoveddør og rystede, fordi overboens 
børn brugte deres hoveddør til at lege med. Og her er meget lydt. Børnene leger gudske-
lov ikke med hoveddøren længere. Ellers havde jeg fundet noget andet at bo i”. En anden 
beboer er i sommermånederne generet af os og lugt fra afdelingens fælles grill. Og selvom 
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beboeren sætter pris på, at gården bliver brugt, så kan lugten blive for påtrængende. Han 
fortæller: ”Nede i gården står der en grill, og nogle gange oser det for meget fra den. Folk 
er ikke vakse til optændingen, så lugten kan godt blive hidsig.” Og en tredje beboer har 
valgt at flytte på grund af lugtgener. Han fortæller: ”Lige neden for vores lejlighed er der 
et skur, hvor der tit står en gruppe og ryger hash, så nogle gange stinker hele lejligheden. 
Og det er ikke godt for vores børn. Så nu har vi faktisk besluttet os for at flytte”. 

For nogle beboere er det dog ikke blot selve lydene eller lugtene fra naboboligerne, der 
er generende. Lyde og lugte fra naboboligerne kan også påvirke beboernes egen adfærd i 
deres bolig, fordi de minder beboerne om, at de bor side om side med andre mennesker. 
En kvindelig beboer i en af AAB’s ungdomsboliger fortæller: ”Jeg kan høre alle mine 
naboers hverdagssamtaler, og det får mig til at tænke over, om de også kan høre mine, 
når jeg ligger inde i sengen og taler med min kæreste, inden vi lægger os til at sove. Jeg 
synes ikke, det er så fedt at tænke på, at de måske kan lytte med. Det er lidt ens privatliv, 
der bliver krænket.” For at være sikker på, at hendes naboer ikke kan høre hende, er hun 
altid opmærksom på at hviske, når hun taler med sin kæreste i sengen. 

Det er værd at bemærke, at flere beboere forbinder støjgener med naboer, der har fået 
anvist en bolig fra kommunen. ”Det er, som om at de, der er anvist af kommunen, lar-
mer mere end os andre”, siger en kvindelig beboer. Det er dog væsentligt at understrege, 
at beboerne ikke med sikkerhed ved, om de beboere, de omtaler som nogen, der har 
fået anvist en bolig af kommunen, rent faktisk er blevet anvist af kommunen. Men flere 
beboere udtrykker en opfattelse af, at de beboere, som de oplever som særligt larmende, 
er anvist af kommunen. 

Og for fleres vedkommende skaber de støjgener, som de tror kommer fra beboere, der er 
anvist af kommunen, utryghed og søvnbesvær. En beboer har i lange perioder haft svært 
ved at sove om natten på grund af larm fra hendes naboer, som hun antager er anvist af 
kommunen. Hun fortæller: ”Kommunen giver plads til mange psykisk syge her i ejen-
dommen, som larmer meget. Og det kan gøre det svært at sove om natten”.

På forskellige måder kan lyde og lugte fra naboboligerne således mindske beboernes 
følelse af, at deres bolig er et fristed, hvor de kan føle sig hjemme. For lyde og lugte kan 
nedbryde grænserne mellem deres private bolig, naboboligerne og fællesarealerne. 
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Boligen er beboernes visitkort

Det er vigtigt for næsten alle beboeres hjemfølelse, at de kan sætte præg på deres bolig. 
At male, ombygge, reparere eller bygge nyt er for mange beboere en måde at gøre boligen 
til ”deres egen”. En beboer har rejst en væg, flere har lagt nyt gulv, og andre har nøjedes 
med at male deres vægge. 

For nogle beboere er det vigtigt at sætte præg på deres bolig, fordi de ønsker, at deres 
hjem skal skille sig ud blandt afdelingens eller områdets øvrige. En beboer i en lejlighed 
i Høje Gladsaxe fortæller, at hun selv er glad for området, men at hun oplever, at hendes 
familie og venner har et dårligt indtryk af det. Derfor glæder hun sig over, at hendes 
gæster ofte roser hendes bolig for at være anderledes end andre boliger i Høje Gladsaxe. 
”Når folk kommer indenfor, siger de tit ’Man skulle ikke tro, at lejligheden ligger i Høje 
Gladsaxe’. Og det gør mig da glad, at mit hjem ikke ligner en klassisk HG-lejlighed”, 
fortæller hun. 

Som det kommer til udtryk i det ovenstående eksempel, har boligen for mange men-
nesker en høj signalværdi, fordi den fungerer som et såkaldt ”personligt visitkort”, der 
afspejler deres smag, værdier og økonomiske formåen (Bech-Danielsen, Mechlenborg 
og Stender 2018). Beboernes boliger er dog ikke blot deres personlige visitkort, som de 
kan fremvise for udefrakommende. Beboerne bruger i høj grad også deres bolig til at vise 
deres naboer, hvem de er, og hvilken rolle de kan spille for hinanden. I en afdeling bor 
et ældre ægtepar, og blandt de øvrige beboere er manden kendt for at være ”fiks på fing-
rene”, som hans hustru siger. Han har bl.a. anlagt en terrasse, opført et udhus og bygget 
plantekasser, hvor der om sommeren vokser jordbær og krydderurter. ”Der er mange 
af naboerne, der spørger min mand, om han kan hjælpe dem med forskellige ting. Så 
han er lidt af en handyman for flere af damerne her”. For dette ægtepar er de konkrete 
måder, hvorpå de sætter præg på deres bolig, og den hjælp, som manden udfører for 
deres naboer, med til at skabe deres rolle som nogle, der hjælper deres naboer.

Det er dog ikke vigtigt for alle beboeres hjemfølelse at sætte præg på deres bolig. Og 
nogle beboere vil af principielle årsager ikke istandsætte deres bolig. Enten fordi de ople-
ver, at det ikke er deres ansvar at vedligeholde deres bolig, eller fordi de oplever det som 
at ”smide penge ud ad vinduet”. En beboer fortæller: ”Jeg har foreslået min nabo, at vi 
udskifter hegnet mellem vores grunde, fordi det er ved at falde sammen. Men det vil han 
ikke, fordi han bor til leje”.
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Figur 10 viser, hvor enige beboerne er i, at det er vigtigt for, at de føler sig hjemme, at de 
kan sætte deres præg på deres bolig. Deltagerne svarer i gennemsnit 8,5 på en skala fra 1 
til 10, hvor 1 er meget uenig i udsagnet, og 10 er meget enig.

Nedenfor vises spredningen i besvarelserne. Som det fremgår i figuren, svarer ca. halvde-
len 10 på skalaen fra 1 til 10. Det betyder, at de synes, at det er meget vigtigt for deres 
hjemfølelse, at de kan sætte deres eget præg. 

På den anden side svarer 20 procent mellem 5 og 7 på skalaen fra 1 til 10, hvilket kan 
fortolkes som, at hver femte er enig i, at det er vigtigt for deres hjemfølelse, men at det 
ikke nødvendigvis er meget vigtigt. Kun 4 procent svarer under 5, hvilket betyder, at det 
kun er få, som er uenige i, at det er vigtigt for deres hjemfølelse.
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Langt størstedelen sætter præg på deres bolig
Størstedelen af beboerne oplever, at de har mulighed for at sætte deres præg på deres 
bolig. Figur 12 viser, hvor enige beboerne er i, at de har god mulighed for selv at sætte 
præg på deres bolig ved f.eks. at ombygge eller male boligen. Beboerne i undersøgelsen 
svarer i gennemsnit 6,9 på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er meget uenig, og 10 er meget 
enig. 

Som vist nedenfor er der relativt stor spredning blandt besvarelserne på spørgsmålet. 
Knap halvdelen (48 procent) svarer 8 eller derover på skalaen fra 1 til 10 og erklærer sig 
dermed meget enige i, at de har gode muligheder for at sætte deres eget præg på boligen. 
Knap hver fjerde (23 procent) svarer 5 eller 6 på spørgsmålet, hvilket kan fortolkes som 
en neutral besvarelse, som hverken repræsenterer enig eller uenig. Derimod svarer knap 
hver femte (18 procent), at de i forskellig grad er uenige i, at de har gode muligheder for 
at sætte deres præg på boligen.
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De beboere, der har boet i AAB i 20 år eller mere, oplever i højere grad, at de har mulig-
hed for at sætte præg på deres bolig, end beboere med lavere anciennitet i AAB. Og i 
naturlig sammenhæng hermed oplever de ældre beboere, at de har mulighed for at sætte 
præg på deres bolig. Omvendt svarer yngre personer mellem 18 og 39 år i mindre grad, 
at de er enige i, at de har gode muligheder for at sætte præg på deres bolig. Dette kan 
skyldes, at ældre beboere og beboere med lang anciennitet har haft længere tid til at finde 
ud af, hvordan de kan sætte præg på deres bolig – dels i forhold til hvad de ønsker at lave 
om i deres bolig, og dels i forhold til hvilke regler de skal overholde, og hvordan de kan 
få hjælp af foreningen til det. 

Og desto større afdelingen er, desto oftere er beboerne enige i, at der er gode muligheder 
for at sætte præg på egen bolig. Små afdelinger med under 100 boliger svarer i gennem-
snit 6,6 på spørgsmålet, hvorimod store afdelinger med over 300 boliger i gennemsnit 
svarer 7 på spørgsmålet. 

I de kvalitative interviews med beboere blev det tydeligt, hvor vigtigt det kan være for 
beboernes hjemfølelse, at de har mulighed for at sætte præg på deres bolig. En beboer 
fortæller begejstret, at hun har fået afhøvlet gulvene i sin lejlighed, og at det har fået 
hende til at føle sig bedre tilpas i sit hjem. Hun siger: ”Gulvene betyder så meget for mig. 
Der skete bare et eller andet med mit hjem, da de blev høvlet. Det er, som om at det blev 
mere levende”. En anden beboer fortæller: ”Vi har det så lækkert her. Men det er også, 
fordi min mand har bygget vores egen terrasse her i sommer”. En tredje beboer kan kun 
bo i sin bolig de næste to år. Alligevel har hun installeret en ny bruser på badeværelset 
for at få lejligheden til at føles mere hjemlig. ”Jeg tror simpelthen ikke, jeg ville kunne 
holde ud at gå i bad med håndholdt bruser i to år. Jeg tror, det er det, som gør det mere 
hjemligt. At jeg føler, det er et rigtigt badeværelse og ikke bare et kompromis, fordi jeg 
kun skal bo her i to år”, fortæller hun.

Forbedringerne kan være større eller mindre, og den indsats, beboerne gør for at gøre 
deres bolig til deres egen, afhænger typisk af, hvor længe de forventer at bo i boligen, og 
deres økonomiske formåen. Uanset omfanget af forbedringerne er formålet i de fleste 
tilfælde det samme: at omdanne boligen til et hjem. 
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De foregående afsnit i dette kapitel beskriver, dels hvor vigtige beboerne vurderer, at 
følgende tre hjemlighedsmarkører er for, at de føler sig hjemme i deres bolig:
• At deres familie og venner kan lide at komme på besøg i deres bolig. 
• At de i deres bolig ikke bliver generet af lyde eller lugte fra naboboligerne. 
• At de selv kan sætte præg på deres bolig, f.eks. ved at ombygge eller male den. 

Dels beskriver kapitlet beboernes reelle oplevelse af at bo i deres bolig i AAB. 

For at måle, hvor meget beboerne føler sig hjemme i deres bolig, sammenlignes, hvor 
vigtig hver af de tre hjemlighedsmarkører er for, at beboerne føler sig hjemme i deres 
bolig, med beboernes oplevelse af at bo i en bolig i AAB. Sammenligningen giver et ind-
blik i beboernes reelle hjemfølelse i egen bolig. 

På en skala fra 1 til 10, hvor 1 er en meget lav hjemfølelse, og 10 er en meget høj hjem-
følelse, angiver beboerne 8,7, fordi de oplever, at familie og venner kan lide at komme 
besøg hos dem. Beboernes oplevelse af ikke at blive generet af lyde eller lugte fra deres 
naboboliger får dem til at føle sig 6,6 hjemme i deres bolig, og beboernes muligheder for 
at sætte præg på deres bolig får dem til at føle sig 7,1 hjemme i deres bolig. 

Opsummering af beboernes reelle hjemfølelse i egen bolig
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Kapitel 2: 
Beboernes hjemfølelse i afdelingen
—

Dette kapitel beskriver, hvor meget beboerne føler sig hjemme i deres boligafdeling, og 
handler om følgende tre hjemlighedsmarkører:   
• At de har et godt forhold til deres naboer. 
• At der er gode fællesarealer i deres boligafdeling. 
• At de kan sætte deres præg på deres boligafdeling.

Beboerne vil gerne have kontakt med deres naboer
Det er generelt vigtigt for beboerne i AAB at have et godt forhold til deres naboer. De vil 
gerne have kontakt med hinanden og have en oplevelse af, at de ”kan med hinanden”. 
For det ”at naboskabe” rummer ifølge humangeograf Ash Amin en dimension af sam-
arbejde med hinanden (Amin 2012). En beboer forklarer det på følgende måde: ”Når 
man er naboer, skal man jo gerne hjælpe hinanden og være opmærksom på hinanden.”

Når man er naboer, har man ikke nødvendigvis stærke forventninger om gensidig empati, 
men et godt naboskab er styret af nogle organiserede principper om, hvordan man kan 
leve og bo ved siden af hinanden (Amin 2012). ”Egentlig er det jo mærkeligt, at ens 
naboer kan fylde så meget for en i hverdagen. Men det er vel, fordi det er så vigtigt, at 
man respekterer og stoler på hinanden, når nu man bor så tæt”, som en beboer siger. 
Med andre ord er naboskab en form for adfærd, der opstår, når man lejlighedsvis og til-
fældigvis støder ind i sine naboer og på den måde er i kontakt med hinanden. 

Næsten alle beboere vurderer, at det er vigtigt for deres hjemfølelse, at de har et godt 
forhold til deres naboer. Figur 15 på næste side viser, hvor enige beboerne er i, at det 
er vigtigt for, at de føler sig hjemme i deres boligafdeling, at de har et godt forhold til 
deres naboer. Deltagerne svarer i gennemsnit 8,3 på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er meget 
uenig, og 10 er meget enig.
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Herunder ses spredningen i svarene. 

De vil gerne hilse på hinanden, men de ønsker ikke at invitere hinanden indenfor
For at beboerne føler sig hjemme i deres boligafdeling, er det således vigtigt for dem, at 
de har et godt forhold til deres naboer. Men det er væsentligt at være opmærksom på, 
hvad et godt naboskab rent faktisk betyder for beboerne i AAB. For man kan komme 
til at antage, at jo mere beboerne har med hinanden at gøre – f.eks. ved at mødes med 
hinanden i hjemmet – jo bedre et naboskab er det. Man kan med andre ord komme til 
at antage, at det er et godt naboskab, når beboerne ”lærer hinanden rigtig godt at kende” 
og følger med i hinandens hverdagsliv.

For beboerne er det positivt, at de ”ikke sidder lårene af hinanden”, som flere siger i de 
kvalitative interviews. For de beboere er det nemlig et udtryk for, at de forstår og respek-
terer hinandens grænser. Samtidig fremhæver mange beboere i de kvalitative interviews, 
at det er vigtigt for dem at hilse på deres naboer og have en kort samtale, når de møder 
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hinanden tilfældigt i fællesarealerne i deres boligafdeling. Men langt de fleste værdsæt-
ter, at de ikke skal føle sig forpligtet til at ”komme hos hinanden”, som flere af de ældre 
beboere udtrykker det.

Og derfor påskønner nogle beboere også, at samvær med deres naboer er blevet mindre 
forpligtende end i de første år, de boede i deres boligafdeling. En kvindelig beboer for-
tæller: ”I starten var fællesskabet meget anmassende. Man fik ikke lov til at være sig selv, 
men det kan man i dag. Derfor passer det mig bedre at bo her nu, end da jeg flyttede ind 
i ’82”. Andre beboere ærgrer sig dog over, at der er færre sociale aktiviteter og arrange-
menter i deres boligafdeling end tidligere. En beboer, der stadig bor i den afdeling, han 
er født og opvokset i, fortæller: ”Jeg synes, folk passer sig selv mere i dag. I gamle dage 
var der vejfester med levende musik, og folk kom hinanden ved. Det er yderst begrænset, 
hvad der bliver taget initiativ til i dag”.
 
En anden beboer fortæller, at hun ærgrer sig over, at hun ikke kender sine naboer. Hun 
siger: ”Jeg kunne godt tænke mig at lære mine naboer bedre at kende. Det kunne for 
eksempel være fedt, hvis man kunne smalltalke lidt i opgangen i stedet for bare at sige 
et nervøst ’hej’ til hinanden. Så tror jeg, jeg ville føle mig mere hjemme.” Denne beboer 
efterspørger dog ikke flere fælles arrangementer i sin afdeling. Hun ønsker netop blot 
”lidt småsnak på trappen” og tror, at det vil øge hendes hjemfølelse og tilknytning til 
afdelingen. 

Figur 17 viser, hvor enige beboerne er i fire forskellige udsagn om naboskab. Som det 
fremgår af figuren, er netop en hilsen eller en kort samtale i en trappeopgang eller på en 
parkeringsplads – som den kvindelige beboer i det ovenstående eksempel efterspørger – 
den form for samvær, som langt de fleste beboere i AAB har med hinanden. 

Beboerne i undersøgelsen svarer i gennemsnit 8,5 på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er meget 
uenig, og 10 er meget enig i, at de hilser på deres naboer. På den anden side svarer meget 
få, at de er enige i, at de mødes med deres naboer i hjemmet. I gennemsnit svarer bebo-
erne 3,5 på skalaen fra 1 til 10, hvilket svarer til, at langt de fleste i forskellige grader er 
uenige i, at de mødes med deres naboer i hjemmet. På spørgsmålet om, hvorvidt bebo-
erne oplever, at de hjælper deres naboer eller selv modtager hjælp fra naboerne, svarer 
beboerne i gennemsnit 5,8. Og på spørgsmålet om, hvorvidt beboerne oplever konflikter 
med deres nabo, svarer de i gennemsnit 7,8.
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Figuren på næste side illustrerer spredningen i beboernes besvarelser på de fire udsagn. 
Som det fremgår, er der særligt to udsagn, som skiller sig ud. For det første har 49 pro-
cent svaret 10, hvilket svarer til helt enig, i udsagnet om, at de hilser på deres naboer. 
Kun 6 procent svarer 4 eller derunder, hvilket svarer til, at kun 6 procent er uenige i 
udsagnet. På den anden side svarer 44 procent 1, hvilket svarer til meget uenig, i udsag-
net om, at de mødes med deres naboer i hjemmet. Og kun 8 procent er helt enige – har 
svaret 10 – i, at de mødes med naboerne i hjemmet. 

Dette tyder på, at mange beboere har en positiv relation til deres naboer, men den er ikke 
så personlig, at de mødes hos hinanden. På samme tid svarer 69 procent 8 eller derover 
på udsagnet ”Jeg oplever sjældent konflikter med mine naboer”, og 14 procent svarer 4 
eller derunder. Beboernes besvarelser på udsagnet understøtter dermed hypotesen om, at 
de fleste beboere har en god relation til deres naboer. 

Besvarelserne på udsagnet ”Jeg hjælper mine naboer og/eller mine naboer hjælper mig” 
er mere ligeligt spredt ud, hvilket kan tolkes som, at der er forskellige opfattelser af, 
hvorvidt de hjælper hinanden. 
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Ældre over 65 år svarer i gennemsnit 8,3 på udsagnet ”Jeg oplever sjældent konflikter 
med mine naboer”, hvilket betyder, at de i højere grad er enige i udsagnet end andre 
aldersgrupper og særligt mere end unge mellem 18 og 39 år, som i gennemsnit svarer 7,5 
til dette udsagn. 

På samme vis angiver personer med anciennitet over 20 år også et højere tal end perso-
ner med lavere anciennitet. Forskellen kan skyldes, at ældre beboere og beboere med høj 
anciennitet kender deres naboer bedre og har en stærkere naborelation end yngre bebo-
ere med kort anciennitet. For som en beboer siger: ”Vi har set hinandens børn vokse op. 
Så alle hilser, alle stopper og snakker. Og er der stridigheder, så tager vi konfrontationen 
med det samme.” 

Beboere, der bor i tæt/lavt byggeri, angiver også et højere tal end beboere, der bor i eta-
gebyggeri. Her peger de kvalitative interviews på, at forskellen kan skyldes den større 
fysiske nærhed mellem beboere i etagebyggeri, der oftere giver anledning til støj- og 
lugtgener naboerne imellem.



38

Boligforeningen AAB



39

Kapitel 2: Afdelingen

Når beboere i AAB giver udtryk for, at det er vigtigt for deres hjemfølelse, at de har et 
godt forhold til deres naboer, betyder det således typisk, at de gerne vil hilse på deres 
naboer, når de mødes tilfældigt, og somme tider have en kort samtale i en trappeopgang 
eller på en parkeringsplads – men uden at det betyder, at de skal invitere hinanden 
indenfor.

At beboerne ikke mødes med hinanden i deres hjem, er ikke et udtryk for konflikter 
eller uvenskab naboerne imellem. De fleste af de beboere, som vi har interviewet, oplever 
sjældent konflikter med deres naboer, og en del af beboerne har også en oplevelse af, at 
de hjælper deres nabo, eller at deres nabo hjælper dem. For beboerne i AAB indebærer 
et godt naboskab altså ikke nødvendigvis, at man skal ”komme hos hinanden”. Det er 
i al fald ikke direkte et udtryk for et dårligt naboskab, når beboerne ikke mødes med 
hinanden i hjemmet.

For en boligafdeling er et sted, hvor beboere først og fremmest bor. Det er her, de har 
deres hjem. Der er ifølge antropolog Tina Gudrun Jensen således også en forskel mellem 
det privatliv, man har i sit hjem, og det liv, man deler med andre beboere i afdelingens 
offentlige rum (Jensen 2016). Og derfor er det for beboerne i AAB et godt naboskab, 
når de hilser på hinanden, når de mødes i fællesarealerne i deres boligafdeling, og når de 
samtidig kan have deres privatliv i deres bolig ”i fred” fra hinanden. 

Og netop fordi det ikke er udtryk for et dårligt naboskab, når beboerne ikke mødes 
med hinanden i hjemmet, indgår beboernes besvarelse af udsagnet om, om de mødes 
med naboer i deres hjem, ikke i det samlede gennemsnit af beboernes oplevelse af deres 
naboskab, da det ville skævvride den oplevelse, beboerne har af deres naboskab i AAB.

En lille hilsen med stor betydning
Fællesarealernes fysiske udformning kan understøtte muligheden for, at beboerne kan 
fortrække fra samværet med deres naboer, når de har brug for det. Arkitekt Jan Gehl 
fremhæver betydningen af såkaldt semiprivate zoner i forlængelse af boligen og argu-
menterer for, at en graduering af uderummene med halvoffentlige rum øger kendskabet 
til de øvrige beboere og giver en større grad af ansvarsfølelse for fællesrummene. 

Gehl beskriver forhaver som sådanne overgangszoner, der fungerer som forbindelsesled 
mellem den private bolig og det offentlige rum. De halvprivate forhaver giver beboerne 
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mulighed for at orientere sig visuelt i fællesarealerne og derefter ubesværet bevæge sig 
enten længere ind i den private eller ud i den offentlige zone (Gehl 1996).

Et ældre ægtepar benytter deres forhave som denne form for overgangszone, når de om 
sommeren indtager aftenkaffen i forhaven til deres rækkehus. Selvom der er opstillet 
borde-bænke-sæt på afdelingens fællesarealer, foretrækker de at sidde i forhaven. På den 
måde har parret en oplevelse af at være derhjemme, samtidig med at de kan hilse på og 
eventuelt falde i snak med naboer, der passerer forbi. 

Og det at hilse eller ikke at hilse på hinanden er generelt et emne, der ofte optager bebo-
erne. Denne optagethed af emnet viser, at det at hilse er en lille ting med en stor virk-
ning. Det er noget, beboere oplever, at de skal forholde sig til: Ser man på hinanden, og 
hilser man, når man møder hinanden, eller går man bare forbi? Og hvad ligger der i det 
hele taget i det at hilse? Det at have bare lidt kontakt til sine naboer i form af at mødes 
tilfældigt og hilse spiller generelt en stor rolle for naboer. Hilseritualer er vigtige for men-
neskers identitet som sociale væsener, fordi de markerer en erkendelse og anerkendelse af 
hinandens tilstedeværelse (Jensen 2016). 

Et hej mere eller mindre kan synes underordnet. Men i det daglige kan et manglende hej 
have betydning for naboskabet, da det kan være med til at give indtryk af, at der ikke 
er interesse for hinanden. Et manglende hej er ikke i sig selv nok til at skabe konflikter 
mellem naboer, men et manglende hej kan få stor betydning, hvis der opstår uenighed. 
For så kan det manglende hej opleves som første tegn på, at den anden part ikke vil 
kontakten og naboskabet. Og netop derfor er det så væsentligt for et godt naboskab, at 
beboerne hilser på hinanden, når de tilfældigt mødes i boligafdelingens fællesarealer. 

Spørgeskemaundersøgelsen viste desuden, at de beboere, der har boet i AAB i 20 år eller 
mere, har mere med deres naboer at gøre end beboere med lavere anciennitet i AAB. 
Disse beboere hilser i højere grad på deres naboer, mødes med hinanden i deres hjem, 
hjælper deres naboer og oplever sjældnere konflikter med deres naboer.  

Det kan ganske enkelt skyldes, at beboerne har boet i deres bolig i længere tid og der-
med haft flere år til at lære de andre beboere at kende. For som tidligere nævnt opstår 
naboskab, når man lejlighedsvist og tilfældigt støder ind i sine naboer og på den måde 
har mulighed for at være i kontakt med hinanden. Og beboere, der har boet længere tid 
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i den samme boligafdeling, har naturligt stødt på hinanden flere gange end beboere, der 
lige er flyttet ind.

Og derfor ved disse beboere af erfaring, hvilken betydning det har i hverdagen, at man 
har kontakt med sine naboer. Flere beboere med høj anciennitet i AAB kan fortælle 
historier om, hvordan et dårligt forhold til ens naboer kan skabe bekymringer og ans-
pændthed. En beboer forklarer det på følgende måde: ”Hvis man er uvenner med sin 
nabo, så gør man jo alt for at undgå vedkommende. Så tænker man over, hvornår man 
går ud med sin skraldespand, så man er sikker på ikke at møde ham”. 

Og i naturlig sammenhæng hermed har ældre beboere også mere med deres naboer at 
gøre, end yngre beboere har. At yngre beboere har mindre at gøre med deres naboer, er 
sammenligneligt med andre undersøgelser, der viser, at yngre kan tillægge naboskabet 
mindre betydning end ældre beboere. For ofte har yngre beboere generelt flere interesser 
og tilbringer mere tid uden for deres hjem (Schifloe 1985). 

I tæt/lavt byggeri har beboerne væsentlig mere med deres naboer at gøre end beboere i 
etagebyggeri. I tæt/lavt byggeri hilser beboere i højere grad på deres naboer, mødes med 
hinanden i deres hjem, hjælper deres naboer og oplever sjældnere konflikter med deres 
naboer. Sammenhængen mellem typologi og naboskab kan dog ikke forklares med boli-
gafdelingens størrelse, da der ikke er væsentlige forskellige mellem små, mellemstore og 
store boligafdelinger.

Beboerne oplever fællesarealerne som en udvidelse af deres hjem

For at beboerne føler sig hjemme i deres boligafdeling, er det vigtigt for mange af dem, 
at der er gode fælles inde- og/eller udearealer i deres boligafdeling, f.eks. vaskeri, festlo-
kale eller gårdmiljø. Fællesarealerne er vigtige for beboernes hjemfølelse, fordi beboerne 
i mange tilfælde oplever dem som en udvidelse af deres eget hjem. 

Og derfor har mange beboere høje forventninger til standarden af fællesarealerne, netop 
fordi de tænker på dem som en udvidelse af deres hjem. ”De må ikke være ulækre og 
slidte”, som en beboer siger i et interview. Og en anden siger: ”Det må jo også gerne være 
lidt pænt og indbydende. For det betyder da noget, at man kan være stolt af det sted, 
man bor. Og ikke kun af sin egen bolig, men også af det, som vi er fælles om”.  
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Figur 19 viser, hvor enige beboerne er i, at det er vigtigt for, at de føler sig hjemme, at 
der er gode fællesarealer i deres boligafdeling. Deltagerne svarer i gennemsnit 8,4 på en 
skala fra 1 til 10, hvor 1 er meget uenig, og 10 er meget enig. 

Som det fremgår af nedenstående figur, er der relativt lille spredning på besvarelserne, og 
langt de fleste er i større eller mindre grad enige i, at det er vigtigt for deres hjemfølelse.
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Mange – men ikke alle – bruger fællesarealer i deres boligafdeling
I en afdeling har to naboer påtaget sig at holde afdelingens blomsterbed i gården. Den 
ene beboer fortæller: ”Min nabo og jeg er nogle gange nede og købe planter til haven, 
og så ordner vi den sammen. Min nabo er meget i gården, og hun ser den nok lidt som 
sin egen have”. Og i en anden afdeling har beboerne indrettet det fælles vaskeri med 
magasiner og polstrede stole, og en kvindelig beboer fortæller, at ”vi hygger os hver tors-
dag morgen med at vaske ovre i vaskehuset. Så snakker vi og sladrer lidt. Det er altid så 
hyggeligt.” 

Det er ifølge sociolog Ray Oldenburg væsentligt for mennesker at have adgang til møde-
steder, der – som vaskeriet i det ovenstående eksempel – indbyder til uforpligtende sam-
vær. Mødesteder, der ligger på neutral grund, hvor der ikke er nogen, der behøver at 
påtage sig værtsrollen. Og hvor det er muligt for de tilstedeværende at komme og gå, 
som det passer dem, og dermed fortrække fra det sociale samvær, når de vil (Oldenburg 
1999). 

For beboerne i AAB er fællesarealerne i boligafdelingerne således ikke blot faciliteter, 
der udgør en praktisk funktion. Fællesarealerne er steder i boligafdelingerne, hvor det er 
muligt for beboerne at nyde samvær med hinanden – forpligtende som uforpligtende.

Når særligt ældre beboere fortæller om, hvordan de bruger fællesarealerne i deres bolig-
afdeling, taler de ofte om, at det bringer dem stor glæde at ordne hverdagens praktiske 
gøremål i selskab med deres naboer. Men de taler også om, hvordan de mener, at de 
selv og deres naboer skal passe på fællesarealerne. En beboer fortæller: ”Jeg elsker vores 
vaskeri. Og hver gang jeg er færdig med at bruge vaskeriet, sørger jeg for at lukke alle 
vinduerne og dørene. For det er vigtigt for mig at respektere reglerne og passe godt på 
vores vaskeri”.
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Og det er ikke tilfældigt, at beboerne ofte taler om, hvordan de mener, at de selv og deres 
naboer skal passe på f.eks. vaskeriet, når de taler om fællesarealerne i deres boligafde-
ling. For det gør det muligt for beboerne at forholde sig til og sætte ord på, hvordan de 
oplever naboskabet i deres boligafdeling, når de siger noget om, hvordan de oplever de 
konkrete fysiske fællesarealer. 

For et naboskab materialiserer sig næsten i de fysiske fællesarealer. Det sætter sine aftryk 
og bliver en afspejling af, om beboerne evner ”at naboskabe” med hinanden – at samar-
bejde om organiserede principper om, hvordan man kan leve og bo ved siden af hinan-
den (Amin 2012). Og derfor bliver beboerne også følelsesmæssigt berørte, når de ople-
ver, at andre beboerne ikke passer ordentligt på fællesarealerne. Både fordi de som nævnt 
tænker på fællesarealerne som en udvidelse af deres hjem, og fordi det for beboerne bliver 
et udtryk for, at andre beboere ikke værner om naboskabet. 

Det gælder bl.a. for et ældre ægtepar, der er stolte over det fælles vaskeri i deres afdeling. 
For dette ægtepar er de gode vaskefaciliteter med til, at boligafdelingen er et godt sted at 
bo for dem. Men de bliver frustrerede over, at deres naboer ikke passer ordentligt på de 
gode faciliteter. De fortæller: ”Vi har et fantastisk vaskeri med Miele-maskiner. De koster 
en formue. Men folk er ikke flinke til at hente deres vasketøj, så det ligger inde i tromlen 
hele natten og kommer til at lugte surt. Og det ødelægger maskinerne. Så når man skal 
vaske sit tøj, skal man vaske det to gange, for ellers stinker det”.

Udover at være steder i afdelingerne, hvor beboerne kan nyde samvær med hinanden, 
er fællesarealerne således også steder, hvor beboernes forskellige forventninger til den 
adfærd, man udviser som naboer, kommer til udtryk. Og dermed afspejler fællesarea-
lerne beboernes evner – eller mangel på samme – til ”at naboskabe” med hinanden.

Beboernes oplevelse af, at gode fællesarealer i deres boligafdeling er vigtige for, at de føler 
sig hjemme, afspejler sig i deres brug af fællesarealerne. En overvægt af beboerne tilken-
degiver, at de bruger en eller flere af fællesarealerne i deres boligafdeling og er glade for 
dem. Dermed vurderer et flertal af beboerne i AAB, at fællesarealerne i deres boligafde-
ling er en fast del af deres hverdagsliv. 

Det er dog værd at bemærke, at der også er en væsentlig andel af beboerne, der ikke er 
glade for fællesarealerne i deres boligafdeling, og som heller ikke bruger dem. 



45

Kapitel 2: Afdelingen



46

Boligforeningen AAB

Figur 21 viser, hvor enige beboerne er i to udsagn om fællesarealer. Beboerne svarer i 
gennemsnit 7,1 på en skala fra 1 til 10 på spørgsmålet om, hvorvidt de er glade for fælles-
arealerne i deres boligafdeling. Og de svarer 7,3 på spørgsmålet om, hvorvidt de bruger 
fællesarealerne i deres boligafdeling. 

Som det fremgår af figuren på næste side, er der relativt stor spredning på, hvordan 
beboerne har svaret på de to udsagn. 60 procent af beboerne i undersøgelsen har svaret, 
at de i forskellig grad er helt enige (8 eller derover) i, at de bruger en eller flere af boli-
gafdelingens fællesarealer. Knap hver femte (18 procent) har svaret, at de er uenige i (4 
eller derunder), at de bruger fællesarealerne – herunder har 7 procent svaret 1 på skalaen, 
svarende til at de er helt uenige i, at de bruger dem. 

På samme vis er der også en relativt stor spredning på besvarelserne på spørgsmålet om, 
hvorvidt man er glad for fællesarealerne. Over halvdelen (53 procent) har svaret 8 eller 
derover, svarende til at de i forskellig grad er helt enige i, at de er glade for fællesarealerne. 
Omvendt har 16 procent svaret 4 eller derunder, svarende til at de er uenige i, at de er 
glade for fællesarealerne. 
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De beboere, der har boet i AAB i mere end 20 år, er gladest for fællesarealerne i deres 
boligafdeling. Der er dog ikke nævneværdig forskel på beboernes brug af fællesarealerne 
i forhold til deres anciennitet i AAB. 

Ældre beboere er gladere for fællesarealerne og bruger generelt afdelingernes fællesarealer 
mere end yngre beboere. Interviews med beboere bekræfter denne tendens – at ældre 
beboere bruger fællesarealerne i deres afdelinger mere end yngre beboere. Og det kan 
skyldes, at de ældre beboere ofte bruger fællesarealerne til uforpligtende samvær med 
hinanden – som steder, hvor de som naboer kan være sammen i boligafdelingens offent-
lige rum.

Hvor fællesarealerne, ifølge udsagn fra de kvalitative interviews, først og fremmest har en 
praktisk funktion for yngre beboere, er fællesarealerne oftere et socialt rum for de ældre 
beboere. En uformel snak over vasketøjet i det fælles vaskeri eller en meningsudveksling, 
mens solen nydes på en bænk i gården, er for mange af de ældre beboere, vi har talt med, 
en nem og tilgængelig måde at indgå i afdelingens sociale liv. 

Spørgeskemaundersøgelsen viser også, at beboere i etagebyggeri bruger fællesarealerne 
i deres boligafdelinger mere end beboere i tæt/lavt byggeri. Dette kan skyldes, at flere 
beboere i tæt/lavt byggeri muligvis har egne vaskefaciliteter og egen have og derfor ikke 
har det samme behov for at bruge fællesarealerne, som beboere i etagebyggeri har. Og i 
de store boligafdelinger er der flere beboere, der bruger fællesarealerne end i de mindre 
boligafdelinger, hvilket kan skyldes, at der i de store boligafdelinger muligvis er flere 
fællesarealer end i de mindre boligafdelinger. 



48

Boligforeningen AAB

Ligesom det er vigtigt for beboerne at sætte præg på deres boliger, er det for nogle bebo-
eres hjemfølelse vigtigt at sætte præg på den boligafdeling, de bor i. Det er det dog ikke 
for alle beboere. For de beboere, for hvem det er vigtigt at sætte præg på deres boligafde-
ling, er det – ligesom ved deres egen bolig – en måde at gøre boligafdelingen til ”deres 
egen”. Og det kan foregå på mange måder. Lige fra at være aktivt medlem i afdelingsbe-
styrelsen, deltage i et julearrangement og til at stille en plante ud på fællesarealerne. Det 
væsentlige er, at den enkelte beboer har mulighed for at bidrage til sin boligafdeling i det 
omfang, vedkommende ønsker og magter. 

Udover at være en måde at gøre boligafdelingen til ”deres egen” er det at sætte deres præg 
på deres boligafdeling en måde for beboerne at praktisere deres naboskab på. For som 
beskrevet i forrige afsnit materialiserer naboskabet sig næsten i de fysiske fællesarealer. 
Og derfor er det en konkret og praktisk måde for beboerne at vise deres naboer, at de 
interesserer sig for det sted, de bor, når de f.eks. bidrager til sociale arrangementer, planter 
blomster i gården eller træffer beslutninger i afdelingen. Som en beboer siger: ”De andre 
her siger altid, at jeg har fingrene med i alt, hvad der sker her. Men det er jo, fordi at jeg 
godt kan lide at arrangere alt muligt for de andre beboere. Bingo, gymnastik, udflugter, 
loppemarkeder, fællesspisninger – alt muligt. Så jeg er nok lidt afdelingens ’mor’”. 

Figur 23 viser, hvor enige beboerne er i, at det er vigtigt for, at de føler sig hjemme, at 
de selv kan sætte præg på deres boligafdeling. Deltagerne svarer i gennemsnit 7,1 på en 
skala fra 1 til 10, hvor 1 er meget uenig, og 10 er meget enig. 

Beboerne praktiserer naboskab, når de sætter præg på afdelingen

Som det fremgår af svarfordelingen i figuren på næste side, er der relativt stor spredning. 
Det betyder, at beboerne ikke er enige i spørgsmålet om, hvorvidt det er vigtigt for deres 
hjemfølelse, at de kan sætte deres præg på boligafdelingen. 
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Det er vanskeligt for nogle beboere at finde ud af, hvordan de må sætte deres præg
En beboer, der er født og opvokset i den boligafdeling, han bor i, har som medlem af 
bestyrelsen været med til at etablere et værksted i afdelingen. For en anden beboer er 
afdelingen hans ’hjerteblod’, og han har som medlem af bestyrelsen både været engage-
ret i at renovere afdelingens tag og i at arrangere aktiviteter for børnene i afdelingen. En 
kvindelig beboer har siddet i afdelingsbestyrelsen de sidste seks år, fordi hun ”ikke kan 
lade være”, en anden kvinde har indrettet en del af gården i sin boligafdeling med borde, 
stole og planter, og en ældre kvinde deltog som yngre altid i afdelingens gårdfester. 

På forskellige måder sætter mange af beboerne således deres præg på den boligafdeling, 
de bor i. Små og store indsatser i hverdagen, der hen over årene bidrager til, at de føler 
sig hjemme i deres boligafdeling. Det er dog langtfra alle beboere, der har en oplevelse 
af, at de har god mulighed for at sætte præg på deres boligafdeling. 

Figur 25 viser, hvor enige beboerne er i tre forskellige udsagn om deres muligheder for 
at sætte deres præg på den boligafdeling, de bor i. Beboerne i undersøgelsen svarer i 
gennemsnit 5,2 på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er meget uenig, og 10 er meget enig i, 
at de har god mulighed for at sætte deres præg på fællesarealerne. På samme vis svarer 
beboerne i gennemsnit 6,5 på spørgsmålet om, hvorvidt de har god mulighed for at sætte 
deres præg på beslutningerne i boligafdelingen. Og endelig svarer beboerne i gennem-
snit 5,9 på spørgsmålet om, hvorvidt de har god mulighed for at planlægge og hjælpe til 
sociale arrangementer. 

Alle tre gennemsnit er relativt lave, hvilket kan fortolkes til, at beboerne i gennemsnit 
ikke er helt enige i de tre udsagn.
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Nedenfor vises svarfordelingen på de tre udsagn. Som det fremgår af figuren, er der 
relativt mange, som har svaret 5, hvilket kan fortolkes som, at en del ikke har markante 
holdninger til eller oplevelser med at sætte deres præg på boligafdelingen. 
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Spørgeskemaundersøgelsen viser desuden, at beboere med højest anciennitet i AAB i 
højere grad end beboere med lavere anciennitet oplever, at de har gode muligheder for 
at sætte præg på den boligafdeling, de bor i. Flere beboere fortæller i de kvalitative inter-
views, at det er nemmere at ”komme igennem med noget”, hvis man kender de beboere, 
der sidder i afdelingsbestyrelsen. ”Og det er nok ikke så mærkeligt”, siger en beboer. Han 
uddyber: ”Sådan er det jo alle steder”. Beboernes relation til bestyrelsen og deres naboer 
generelt spiller således en rolle i forhold til beboernes muligheder og incitament til at 
sætte deres præg på deres boligafdeling. 

I naturlig sammenhæng med, at beboere med højest anciennitet i højere grad end bebo-
ere med lavere anciennitet oplever, at de har gode muligheder for at sætte præg på den 
boligafdeling, de bor i, oplever ældre beboere også, at de har gode muligheder for at sætte 
præg på deres boligafdeling. 

På samme tid viser spørgeskemaundersøgelsen, at beboere i tæt/lavt byggeri i højere 
grad end beboere i etagebyggeri oplever, at de har gode muligheder for at sætte præg på 
beslutningerne og at planlægge eller hjælpe til sociale arrangementer i deres boligafde-
ling. Beboere i tæt/lavt byggeri oplever dog ikke i højere grad end beboere i etagebyggeri, 
at de har gode muligheder for at sætte præg på fællesarealerne i deres boligafdeling. 

At beboere i tæt/lavt byggeri oplever, at de har gode muligheder for at sætte præg på deres 
boligafdeling, kan hænge sammen med boligafdelingernes størrelse. Beboere i de mind-
ste boligafdelinger oplever nemlig i højere grad end beboere i større afdelinger, at de har 
gode muligheder for at sætte præg på deres boligafdeling. Det gælder både i forhold til 
fællesarealerne, beslutninger og at planlægge eller hjælpe til sociale arrangementer. Det 
kan skyldes, at der er færre beboere i de mindre afdelinger, og dermed er det lettere for 
beboerne at finde ud af, hvordan de kan sætte præg på deres afdeling.

Interviews med beboere bekræfter, at det ikke er alle beboere, der har en oplevelse af, at 
de kan sætte deres præg på den boligafdeling, de bor i. Nogle tror, at de ikke må sætte 
præg på deres afdeling. Andre har ikke tænkt over, at det er en mulighed. Andre igen ved 
ikke, hvordan de skal gebærde sig, hvis de gerne vil sætte præg på deres boligafdeling. Og 
atter andre er ikke interesserede i det.

For de beboere, der ikke taler dansk, kan det være endnu vanskeligere at finde ud af, 
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hvordan de kan sætte præg på deres boligafdeling. En kvindelig beboer flyttede ind i 
sin lejlighed i 1999, men på grund af sprogbarrierer har hun længe haft vanskeligt ved 
at deltage i afdelingsmøder. Hun fortæller: ”I starten kunne jeg ikke gå til afdelingsmø-
derne, fordi jeg ikke talte dansk. Og jeg vil gerne kunne forstå, hvad de taler om, og sige 
min mening, så jeg ikke bare siger ’ja’, når alle andre siger ’ja’. Nu er mit danske blevet 
bedre, så nu kan jeg være med”. Og en anden beboer fortæller: ”Jeg ville gerne være 
med i bestyrelsen, men jeg føler ikke, at jeg er god nok til dansk. Så jeg prøver at hjælpe 
på andre måder. F.eks. i baba-gruppen, hvor jeg hjælper lidt og kan fortælle, hvad jeg 
mener”.

For mange beboere er det således noget uklart, hvordan og hvilket råderum de har til at 
sætte præg på deres boligafdeling. Langt de fleste er opmærksomme på, at de kan stille 
op til bestyrelsen i deres boligafdeling, men ”det er jo ikke lige for alle”, som en beboer 
siger. Det, beboerne snarere er i tvivl om, er, hvordan og i hvilket omfang de må sætte 
deres præg på deres boligafdeling som ”helt almindelige” beboere. Må man hænge en 
krans på sin dør? Må man stille terrassemøbler frem i afdelingens fællesarealer? Må man 
plante blomster i gården? Må man hænge et billede op i sin opgang? Må man holde et 
loppemarked i fælleshuset? Osv. 

Nogle beboere oplever i øvrigt, at bestyrelsen i deres boligafdeling ”bestemmer lidt for 
meget”. En beboer siger: ”Det er selvfølgelig nødvendigt med regler, men at vi kun må 
have en måtte og ingen sko stående i opgangen, er kedeligt. Det er som at bo i et beskyt-
tet boligkompleks. En plante i hver ende af gangen ville også pynte og gøre det nemmere 
at finde vej i afdelingen”. 

Det er dog væsentligt at understrege, at mange beboere ikke ved, hvilke regler der fast-
sættes af henholdsvis bestyrelsen i deres boligafdeling, foreningen og myndigheder. Og 
udsagn som disse indikerer, at nogle beboere tror, at reglerne alene fastsættes af bestyrel-
sen i deres boligafdeling.  
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De foregående afsnit i dette kapitel beskriver, dels hvor vigtige beboerne vurderer, at føl-
gende tre hjemlighedsmarkører er for, at de føler sig hjemme i deres boligafdeling: 
• At de har et godt forhold til deres naboer. 
• At der er gode fællesarealer i deres boligafdeling. 
• At de kan sætte deres præg på deres boligafdeling.

Dels beskriver kapitlet beboernes oplevelse af at bo i deres boligafdeling i AAB. 

For at måle, hvor meget beboerne føler sig hjemme i deres boligafdeling, sammenlignes 
beboernes vurdering af, hvor vigtig hver af de tre hjemlighedsmarkører er for, at de føler 
sig hjemme i deres boligafdeling, med beboernes oplevelse af at bo i en boligafdeling i 
AAB. Sammenligningen giver et indblik i beboernes reelle hjemfølelse i deres boligafde-
ling.

På en skala fra 1 til 10, hvor 1 er en meget lav hjemfølelse, og 10 er en meget høj hjem-
følelse, føler beboerne sig 7,6 hjemme i deres boligafdeling på grund af deres oplevelse 
af naboskabet i afdelingen. Beboernes oplevelse af afdelingens fællesarealer får dem til at 
føle sig 7,5 hjemme i deres boligafdeling, og deres oplevelse af muligheden for at sætte 
præg på deres boligafdeling får dem til at føle sig 6,2 hjemme i deres boligafdeling. 

Opsummering af beboernes reelle hjemfølelse i boligafdelingen
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Kapitel 3: 
Beboernes hjemfølelse i foreningen
—

Dette kapitel beskriver, hvor meget beboerne føler sig hjemme i boligforeningen, og 
handler om følgende to hjemlighedsmarkører:
• At de kan få hjælp til småreparationer i deres bolig. 
• At de kan flytte internt i egen boligafdeling eller til en anden boligafdeling i boligfor-
eningen.

Medlemskab i AAB er en positiv tilfældighed
Når man taler med beboere om Boligforeningen AAB, er det tydeligt, at det for mange 
er noget vanskeligt at forholde sig til, hvad selve boligforeningen er – og særligt hvad 
forskellen mellem deres boligafdeling og foreningen er. Nogle beskriver foreningen som 
”fjern”, og andre siger, at ”man ikke rigtig tænker over den i hverdagen”. Nogle kalder 
foreningen dét, som de tror, den er; nemlig ”Hovedkontoret” eller ”Hovedafdelingen”. 
Andre kalder foreningen dét, som de altid har kaldt den; ”Arbejdernes Andels-Boligfor-
ening”. 

Og med lige dele ironi og bestyrtelse kalder atter andre den igen for ”Tordenskjolds Sol-
dater”, der ”overvåger” boligafdelingerne. Det gælder særligt beboere, der sidder eller har 
siddet i bestyrelsen i deres boligafdeling, og som har været involveret i større byggesager 
i deres boligafdeling. Et tidligere bestyrelsesmedlem fortæller, at han oplevede, at ”for-
eningen til tider decideret modarbejdede afdelingen” i forbindelse med et byggeprojekt 
i afdelingen. 

Andre bestyrelsesmedlemmer fortæller tilsvarende om at føle sig “holdt for nar” og “ladt 
i stikken” af boligforeningen undervejs i byggesager. Det betyder naturligvis ikke, at alle 
bestyrelsesmedlemmer i boligafdelingerne har denne oplevelse af foreningen, men det er 
en oplevelse, som flere deler.
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Når man taler med beboerne om, hvilken rolle boligforeningen spiller for deres hjem-
følelse, trækker de fleste på skuldrene, siger ”det ved jeg ikke” og taler videre om nogle 
konkrete oplevelser i deres boligafdeling eller i deres bolig, som har fået dem til at føle 
sig mere eller mindre hjemme. Og når man spørger dem, hvad der gør, at de lige netop 
bor i Boligforeningen AAB, svarer de fleste med forskellige versioner af: ”Det ved jeg 
faktisk ikke” eller ”Det er der vist ikke nogen særlig grund til”. En fortæller, at hun blev 
medlem af foreningen gennem sin eksmand, en anden beboer fik sit medlemskab af sin 
onkel, og da en tredje beboer var i akut boligmangel, virkede det ”nemt at melde sig 
ind”, fortæller han. 

Der er også beboere, der kan fortælle om, hvordan et medlemskab i AAB er gået i arv i 
generationer i deres familie. En 80-årig kvinde fortæller: ”Min mands forældre boede i 
Arbejdernes Andel ude i Bispebjerg. Min mand er fra ’36, så han har været 20 år, da han 
blev meldt ind i foreningen. Og det var vigtigt for hans forældre, at både han og hans 
søskende blev meldt ind. Min mand meldte også vores søn og vores barnebarn ind, så 
de bor begge i Arbejdernes Andel i dag.” Denne beboer ved dog ikke, hvorfor hendes 
svigerforældre boede lige netop i AAB. ”Det er nok tilfældigt, at det lige blev Arbejdernes 
Andels-Boligforening. Men vi har altid været meget glade for, at vi endte her”, siger hun. 

For mange beboere synes det således at være lidt af en tilfældighed, at de er medlemmer 
i lige netop Boligforeningen AAB frem for andre almene boligforeninger. Men ofte lader 
det til at være en positiv tilfældighed for beboerne, at de er blevet medlemmer af Boligfor-
eningen AAB. For flere af beboerne tilkendegiver, at de foretrækker at bo i AAB frem for 
i andre almene boligforeninger. 

Figur 28 viser, hvor enige beboerne er i, at de foretrækker at bo i AAB frem for andre 
almene boligorganisationer. Deltagerne svarer i gennemsnit 7 på en skala fra 1 til 10, 
hvor 1 er meget uenig, og 10 er meget enig. 
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Når fordelingen af besvarelserne undersøges, viser der sig to særlige tendenser (se figur 
29). For det første svarer hver tredje 10 på udsagnet ”Jeg foretrækker at bo i AAB frem 
for andre almene boligforeninger”. Det betyder, at hver tredje er meget enig i, at de fore-
trækker AAB. På den anden side svarer 27 procent 5, hvilket svarer til, at de sandsynlig-
vis ikke har holdninger til dette. 

Spørgeskemaundersøgelsen viser desuden, at ældre beboere og beboere med høj ancien-
nitet i AAB i højere grad end andre beboergrupper er enige i, at de foretrækker at bo 
i AAB frem for i andre almene boligforeninger. Og det kan hænge sammen med en 
generel udvikling i Danmark vedrørende danskernes medlemskab i foreninger og enga-
gement i det danske foreningsliv.

Hvor hovedparten af foreningslivet tidligere blev løftet af 27-53-årige, er det i dag senio-
rer og ældre borgere, der engagerer sig i det danske foreningsliv. En opgørelse over dan-
skernes engagement i foreningslivet viser, at ældre over 72 år har firdoblet deres frivillige 
engagement siden 1990. Omvendt er folk i den arbejdsdygtige alder blevet dem, der 
lægger færrest timer i foreningslivet, og flere foretrækker at være perifere frivillige, der 
lægger en tidsbegrænset ad hoc-indsats med mindre kontinuitet (Altinget 2019). 

Der er således generelle forandringer i danskernes medlemskab i foreninger og engage-
ment i det danske foreningsliv, som kan være med til at forklare, at det er mindre vigtigt 
for yngre beboere end for ældre beboere at bo i Boligforeningen AAB. For generelt har 
foreninger en mindre betydning for yngre danskere, og derfor betyder deres medlemskab 
i Boligforeningen AAB også mindre for dem, end det gør for ældre beboere.

I samtaler med særligt ældre beboere om deres medlemskab i AAB fremhæver flere 
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desuden, at et væsentligt vilkår ved medlemskab i foreningen er forandret. Ifølge mange 
ældre beboere har det været kendetegnende for Boligforeningen AAB, at et medlemskab 
i foreningen er blevet givet til nye familiemedlemmer ved fødslen. Det er imidlertid ikke 
længere muligt. I dag er det først muligt at blive medlem i boligforeningen, når man er 
15 år, og et medlem kan tidligst søge bolig tre måneder før sin 18-års fødselsdag. Og 
dette nye vilkår ved medlemskab i foreningen kan have medført, at boligforeningen ikke 
på samme måde som tidligere ”flyder i blodet”, som en ældre beboer udtrykker det. 

Flere ældre beboere fortæller også, at et andet tidligere kendetegn ved Boligforeningen 
AAB var, at der i flere afdelinger boede mange familiemedlemmer i forskellige boliger 
i de samme afdelinger. Trods de nye vilkår ved medlemskab i foreningen er der fortsat 
mange beboere, der har familiemedlemmer, som bor i en boligafdeling i foreningen, eller 
som er skrevet op til en bolig i foreningen. Men flere har en fornemmelse af, at det ”ikke 
er ligesom i gamle dage, hvor der nærmest boede hele familier i samme opgang”, som en 
beboer siger.

Medlemskab i AAB giver en række rettigheder

Fælles for de beboere, som vi har talt med, er, at de i det daglige generelt ikke tænker 
over, at de er medlemmer af en forening med et repræsentantskab, en organisationsbe-
styrelse, en direktion og en administration. 

På trods af at mange i det daglige ikke tænker over, at de er medlemmer af en forening, 
viser udsagn fra de kvalitative interviews, at beboerne generelt er opmærksomme på, at 
der med deres medlemskab i Boligforeningen AAB følger en række rettigheder. Og i 
denne undersøgelse er beboerne blevet spurgt om, hvor vigtig to af disse rettigheder er 
for dem; at de kan få hjælp af foreningen til småreparationer i deres bolig, og at de har 
mulighed for at flytte internt i AAB. Af disse to rettigheder er det vigtigste for beboerne, 
at de kan få hjælp af foreningen til at foretage småreparationer i deres bolig. 

Figur 30 på næste side viser, hvor enige beboerne er i, at det er vigtigt for dem at kunne 
få hjælp til at foretage småreparationer i deres bolig. Deltagerne svarer i gennemsnit 9,3 
på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er meget uenig, og 10 er meget enig. 
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Hjælp til småreparationer giver tryghed i hverdagen
At det for de fleste beboere er vigtigt at kunne få hjælp af foreningen til at foretage småre-
parationer i deres bolig, hænger ifølge beboernes egne udsagn sammen med, at det giver 
dem en følelse af tryghed i hverdagen. Særligt for beboere, der er økonomisk trængte, 
giver det ro og tryghed at vide, at de kan få hjælp og støtte til småreparationer i deres 
bolig. 

En beboer siger: ”Lige netop i vores situation, hvor vi ikke ejer en krone andet end lige 
pensionen, er vi heldige, at vi bare kan ringe ned på kontoret, hvis komfuret går i styk-
ker. Tænk, hvis vi boede i eget hus og skulle betale det hele selv. Hold da op. Så på den 
måde er det trygt.” En anden beboer fortæller, at selvom hun nogle gange ville ønske, at 
hun var husejer, så ”er det mig, der griner, når mit lokum går i stykker”, fordi hun i så 
fald ikke selv skal betale for at få det repareret. 

Herunder ses svarfordelingen, hvor det fremgår, at tre ud af fire er meget enige i, at det 
er vigtigt for dem at få hjælp til småreparationer. 
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Interviews med beboere viser, at flere beboere har en oplevelse af, at AAB er hurtigere 
til at udføre småreparationer i deres bolig end andre almene boligforeninger. Og selvom 
reglerne for hjælp til småreparationer varierer fra afdeling til afdeling, har beboerne gene-
relt en oplevelse af at kunne ”række ud” og modtage hjælp fra boligforeningen. Nogle 
beboere udtrykker stor taknemmelighed over at bo under sådanne lejevilkår, og andre 
betragter det snarere som en selvfølge, at de ikke selv skal varetage småreparationer. ”Det 
skal bare spille,” som en beboer siger om boligforeningens forpligtelse til at vedligeholde 
hendes bolig. 

Figur 32 viser, hvor enige beboerne er i, at de har mulighed for at få hjælp til smårepa-
rationer i deres bolig. Deltagerne svarer i gennemsnit 8,3 på en skala fra 1 til 10, hvor 1 
er meget uenig, og 10 er meget enig.

Herunder ses svarfordelingen, hvor det fremgår, at langt de fleste – i forskellige grader – 
er enige i, at de kan få hjælp til småreparationer fra AAB eller deres boligafdeling. 
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Spørgeskemaundersøgelsen viser, at det især er ældre beboere og beboere, der har boet 
i AAB i 20 år eller mere, der oplever, at de kan få hjælp til småreparationer. De unge 
tilkendegiver, at de ikke i lige så høj grad oplever at få hjælp til småreparationer. Det kan 
hænge sammen med, at beboere, der har boet længe i foreningen, i højere grad ved, hvor 
og til hvem de skal henvende sig, når de har brug for hjælp til småreparationer. Beboere, 
der har boet i boligforeningen i kortere tid, kan have sværere ved at finde ud af, hvordan 
de får hjælp. 

En ung kvinde, der har boet i sin første bolig i AAB i seks måneder, fortæller: ”Inden 
vi flyttede ind, fik vi at vide, at køkkenbordet snart ville blive udskiftet, fordi det var så 
slidt. Det ligner, at det er møgbeskidt, men det er faktisk slid. Men der er ikke sket noget 
endnu, og det synes jeg faktisk ikke er okay. Men jeg kan ikke overskue at gøre noget 
ved det, for jeg har allerede brugt hele sommeren på at hænge i røret til AAB uden at få 
hjælp.”

En anden beboer synes, at det er svært at vide, hvad AAB kan hjælpe med. Han siger: 
”Det er ikke til at gennemskue. Engang gik vores radiator i stykker. Jeg ringede til AAB, 
men der fik jeg fat i en vred medarbejder, som ikke kunne hjælpe mig. Og i et år måtte 
vi nøjes med varme fra to radiatorer i stedet for tre. Det var virkelig koldt. Men da jeg 
efter et år talte med en venlig medarbejder fra kontoret, blev radiatoren ordnet med det 
samme”.

Det er ikke alle beboere der oplever, at de kan flytte internt i foreningen
Mange beboere værdsætter, at det er muligt at flytte internt i egen boligafdeling eller 
til en anden boligafdeling i AAB, fordi det gør det muligt for beboerne at tilpasse deres 
bolig til deres livssituation. Det giver f.eks. mulighed for at flytte ind i en større bolig 
ved familieforøgelse, til et nyt kvarter eller en ny by, når ens ønsker og behov forandrer 
sig, eller i en mindre bolig, når ens børn flytter hjemmefra, man bliver skilt, eller hvis ens 
økonomiske formåen forandrer sig. 

Figur 34 på næste side viser, hvor enige beboerne er i, at det er vigtigt for dem at have 
mulighed for at flytte internt i deres boligafdeling eller til en anden boligafdeling i AAB. 
Deltagerne svarer i gennemsnit 8,8 på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er meget uenig, og 10 
er meget enig. 
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Som det fremgår nedenfor, er beboerne generelt enige i, at det er vigtigt at have mulig-
hed for at flytte internt. Hele 80 procent har svaret 8 eller derover på spørgsmålet, sva-
rende til at de er (helt) enige. 

Det er således vigtigt for beboerne, at de har mulighed for at flytte internt i deres boli-
gafdeling eller til en anden boligafdeling i AAB. Det er imidlertid ikke alle beboere, der 
oplever, at de har gode muligheder for at flytte internt i foreningen. Og dermed er det 
ikke alle beboere i foreningen, der har en oplevelse af, at de kan tilpasse deres bolig til 
deres livssituation ved at flytte internt i AAB – trods deres ønske om at kunne dette. 

Figur 36 viser, hvor enige beboerne er i, at de har mulighed for at flytte internt i deres 
boligafdeling eller til en anden boligafdeling i AAB. Deltagerne svarer i gennemsnit 6,5 
på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er meget uenig, og 10 er meget enig. Dette er relativt lavt 
i forhold til de andre spørgsmål i undersøgelsen.
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Når svarfordelingen på dette spørgsmål undersøges nærmere, er det tydeligt, at der er 
en relativt stor forskel på, hvordan beboerne oplever muligheden for at flytte internt i 
AAB (se figur 37). Hver fjerde har svaret 5, hvilket kan være et udtryk for, at de ikke har 
forholdt sig til dette spørgsmål, eller at de ikke kender til mulighederne. Hele 26 procent 
har svaret 4 eller derunder, hvilket betyder, at over hver fjerde er uenig i, at der er gode 
muligheder for at flytte internt i AAB. På samme tid svarer 40 procent 8 eller derover, 
hvilket betyder, at der også er en del, som er enige i, at de oplever at der er gode mulig-
heder for at flytte internt.

Det kan være særligt vigtigt for ældre beboere, at de har mulighed for at flytte enten 
internt i deres boligafdeling eller til en anden afdeling i foreningen. Og det kan skyldes, 
at flere ældre beboere er opmærksomme på, at deres helbred kan forandre sig, og at de 
dermed får nogle nye boligbehov. En ældre beboer fortæller: ”Vi er glade for vores hus, 
men trappen op til 1. sal gør mig nervøs. Hvad gør vi, hvis min mand eller jeg pludselig 
får problemer med benene?”

Spørgeskemaundersøgelsen viser endvidere, at beboere, der har boet i AAB i mere end 
20 år, i højere grad har en oplevelse af, at de kan flytte internt i foreningen, end andre 
beboergrupper. Og grundet regler om fortrinsret stemmer deres oplevelse sandsynligvis 
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overens med deres faktiske muligheder for at flytte internt. For beboere med høj ancien-
nitet i AAB bliver tilbudt en bolig før beboere med lavere anciennitet. En beboer, der 
er født og opvokset i sin nuværende afdeling, fortæller: ”Med mit bolignummer vil jeg 
højst sandsynligt få tildelt en bolig i lige den afdeling, jeg ønsker. Og det er da en stor 
glæde for mig”.

Reglerne om fortrinsret kommer – naturligvis – de beboere, der har høj anciennitet i 
foreningen, til gode. For beboere med lavere anciennitet kan det betyde, at de i mindre 
grad regner med og planlægger efter, at de kan få en ny bolig i foreningen, hvis deres 
livssituation forandrer sig. Og for mange vil det formentlig foranledige, at de ikke blot 
”holder sig til AAB”, men også holder øje med andre muligheder – andre boformer og 
måske også andre almene boligforeninger.

Boligforeningen AAB giver beboerne et trygt hverdagsliv

Interviews med beboere viser, at for de beboere, der oplever, at de kan få hjælp til små-
reparationer i deres bolig, og at de kan flytte internt i foreningen, er Boligforeningen 
AAB med til at give dem et trygt hverdagsliv. Interviews med beboere viser også, at flere 
oplever, at deres husleje gør det muligt for dem at leve det liv, som de ønsker. En beboer 
kan besøge sin familie i Brasilien en gang om året, efter han er flyttet ind i en bolig i for-
eningen. En anden glæder sig over, at hun har råd til at blive boende i sin lejlighed efter 
ægtemandens død. Og en tredje beboer behøver ikke at arbejde fuldtid for at ”få det hele 
til at hænge sammen”. Den ekstra fritid bruger han bl.a. på at ordne sin have og gå ture 
med sin gamle far, som bor i samme afdeling. 

Nogle beboere giver dog udtryk for, at de er bekymrede for, om foreningen kan igang-
sætte byggeprojekter, som vil påvirke deres husleje. En beboer fortæller: ”Jeg er jo lidt 
opmærksom på, hvad det her nye byggeri vil have af konsekvenser for os. For hvis det 
betyder, at vi skal betale mere, end vi gør i dag, så kan jeg ikke blive boende”. Blandt 
nogle beboere er der således en opfattelse af, at foreningen kan igangsætte byggeprojek-
ter, og at disse kan medføre huslejestigninger. 

Mange beboere føler sig dog trygge ved deres boligsituation, og mange forventer også, 
at de bor i en af boligafdelingerne i foreningen om fem år. Figur 38 viser, hvor enige 
beboerne er i, at de forventer at bo i AAB om fem år. Beboerne i undersøgelsen svarer i 
gennemsnit 8,1 på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er meget uenig, og 10 er meget enig. 
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Beboere med høj anciennitet i AAB forventer i særlig grad at bo i en af boligafdelingerne 
i foreningen om fem år. En beboer, der har boet i AAB i mere end 20 år, fortæller, at hun 
har udset sig en afdeling på Nørrebro, hvor hun vil flytte hen, når hun går på pension.

De fleste beboere – og særligt de ældre – forestiller sig dermed en fremtid, hvor en bolig 
i AAB fortsat danner ramme om deres hverdagsliv. Nogle giver udtryk for, at deres bolig 
er deres ”sidste stop”, og en 80-årig beboer fortæller, at hun skal “bæres ud.” Andre 
fortæller, at de både har deres omgangskreds i boligafdelingen og varetager foreningsak-
tiviteter for de øvrige beboere, og at de derfor ikke ser det som en mulighed at flytte fra 
deres bolig. ”Jeg har det simpelthen for godt her, så det giver slet ikke mening for mig at 
overveje at flytte”, siger en kvindelig beboer. 

Som det fremgår af svarfordelingen i figur 39, så svarer knap tre ud af fire (72 procent) 8 
eller derover, hvilket betyder, at de er helt enige i, at de forventer at bo i AAB om fem år. 
Knap hver ottende (12 procent) svarer 4 eller derunder og er dermed uenig i udsagnet. 
Og så svarer 10 procent 5, hvilket indikerer, at de ikke helt kan forholde sig til udsagnet, 
eller at de forholder sig neutralt. 
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At nogle af beboerne forventer, at de bor i den samme bolig om fem år, som de bor i i 
dag, kan hænge sammen med, at de har knyttet mange minder til deres bolig igennem 
årene. 

En beboer fortæller begejstret om, hvordan han som barn spillede banko og rundbold 
med de andre børn i den boligafdeling, som han stadig bor i i dag. Et ægtepar husker 
tilbage på deres første tid i afdelingen, hvor de fik deres yngste datter og kørte op og 
ned med babyliften i den elevator, de ellers aldrig havde benyttet. Og en ældre kvinde 
bliver berørt, da hun fortæller om den dag for mange år siden, hvor hun sammen med 
sin afdøde mand flyttede ind i sin bolig. ”Vi var nygifte, og vi var så begejstrede for, at vi 
havde fået denne flotte lejlighed. Og så endda på Frederiksberg”. 

Ifølge filosof Gaston Bachelard har de minder, som knytter sig til hjemmet, en væsent-
ligere betydning end de minder, der ikke er forankret i hjemmet. For med minderne 
bliver hjemmet et intimt rum for beboernes tanker, oplevelser og drømme (Bachelard 
1994[1958]). Beboernes minder er dermed indlejret i deres hjem, og ved at blive boende 
fastholder de deres mulighed for at genbesøge minder fra deres fortid. 
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De foregående afsnit i dette kapitel beskriver, dels hvor vigtige beboerne vurderer, at 
følgende to hjemlighedsmarkører er:
• At de kan få hjælp til småreparationer i deres bolig. 
• At de kan flytte internt i egen boligafdeling eller til en anden boligafdeling i boligfor-
eningen.
Dels beskriver kapitlet beboernes oplevelse af at bo i Boligforeningen AAB. 

For at måle, hvor meget beboerne føler sig hjemme i boligforeningen, sammenlignes 
beboernes vurdering af, hvor vigtige de to hjemlighedsmarkører er, med deres oplevelse 
af at bo i AAB. Sammenligningen giver et indblik i beboernes reelle hjemfølelse i bolig-
foreningen.

På en skala fra 1 til 10, hvor 1 er en meget lav hjemfølelse, og 10 er en meget høj hjem-
følelse, føler beboerne sig 8,4 hjemme i boligforeningen på grund af deres oplevelse af 
muligheder for at få hjælp til småreparationer. Beboernes oplevelse af deres muligheder 
for at flytte internt i foreningen får dem til at føle sig 6,7 hjemme i foreningen.

Opsummering af beboernes reelle hjemfølelse i foreningen
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Konklusion

Konklusion
—

Denne rapport kortlægger, hvilke markører beboerne i AAB mener er vigtige for deres 
hjemfølelse, og undersøger, hvor meget beboere i Boligforeningen AAB føler sig hjemme 
i deres egen bolig, boligafdeling og i boligforeningen. Rapporten giver dermed Bolig-
foreningen AAB et indblik i, hvad der fremmer og hæmmer beboernes hjemfølelse, og 
tager en temperaturmåling på, hvor meget beboerne føler sig hjemme i AAB. Rappor-
tens resultater bidrager til at gøre boligforeningen i stand til at vurdere, hvilke tiltag 
der eventuelt skal udvikles og implementeres for at understøtte og fremme beboernes 
hjemfølelse i AAB.

På en skala fra 1 til 10, hvor 1 er en meget lav hjemfølelse, og 10 er en meget høj hjem-
følelse, påpeger undersøgelsen, at det, der i særlig grad fremmer beboernes hjemfølelse 
i deres bolig, er, at beboerne oplever, at deres familie og venner kan lide at komme på 
besøg i deres bolig (8,7). Mens det, der i særlig grad hæmmer beboernes hjemfølelse i 
deres bolig, er, at de i et vist omfang oplever, at de bliver generet af lyde og lugte fra deres 
naboboliger (6,6),

Desuden viser undersøgelsen, at det, der i særlig grad fremmer beboernes hjemfølelse i 
deres boligafdeling, er, at beboerne oplever, at de har et godt naboskab (7,6), og at det 
hæmmer beboernes hjemfølelse i deres boligafdeling, at de kun i mindre grad oplever, at 
de har mulighed for at sætte præg på den boligafdeling, de bor i (6,2).

Endelig viser undersøgelsen, at det, der i særlig grad fremmer beboernes hjemfølelse i 
Boligforeningen AAB, er, at de oplever, at de får hjælp af foreningen til småreparationer 
i deres bolig. Og det, der i særlig grad hæmmer beboernes hjemfølelse i boligforeningen, 
er, at de i mindre grad oplever, at de har gode muligheder for at flytte internt i deres egen 
boligafdeling eller til en anden boligafdeling i foreningen (6,7). 



76

Boligforeningen AAB

Ved at sammenholde beboernes vurdering af, hvor vigtig hver af de otte hjemligheds-
markører er for, at de føler sig hjemme, med deres oplevelse af at bo i AAB, kortlægger 
undersøgelsen beboernes såkaldte reelle hjemfølelse. På en skala fra 1 til 10, hvor 1 er en 
meget lav hjemfølelse, og 10 er en meget høj hjemfølelse, er beboernes reelle hjemfølelse 
i denne undersøgelse 7,2. Hvis undersøgelsen gentages over tid, kan dette tal benyttes 
som en baselinemåling, som fremtidige resultater kan måles op imod, så AAB kan følge 
udviklingen i beboernes hjemfølelse.

Afslutningsvist vil undersøgelsen fremsætte 9 indsatser, som kan udgøre grundlaget for 
det videre arbejde med at understøtte og fremme beboernes hjemfølelse i deres egen 
bolig, i deres boligafdeling og i Boligforeningen AAB.
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Indsatser til at fremme 

beboernes hjemfølelse i AAB
—

I det følgende præsenteres indsatser, som kan bidrage til at understøtte og fremme bebo-
ernes hjemfølelse i deres egen bolig, i deres boligafdeling og i boligforeningen. Indsat-
serne kan kombineres på flere måder og dermed på forskellig vis understøtte beboernes 
hjemfølelse. 

Nogle indsatser vil have en synlig og direkte effekt på beboernes hjemfølelse, mens andre 
vil være længerevarende og have en mere indirekte effekt på beboernes hjemfølelse. Fæl-
les for indsatserne er, at de dels understøtter beboernes gode hverdagsliv i beboernes egen 
bolig og i deres boligafdeling, og dels styrker tilknytningen til Boligforeningen AAB.
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Tre indsatser, 
der understøtter beboernes hjemfølelse i deres bolig

Indsats #1: Gør det nemt at sætte præg på sin bolig
For at beboerne i AAB skal føle sig hjemme i deres bolig, skal det være muligt for dem at 
sætte præg på deres bolig. Knap hver femte beboer (18 pct.) er i forskellige grader uenig 
i, at de har gode muligheder for at sætte præg på deres bolig. Næsten halvdelen (48 pct.) 
svarer, at de er enige i at have gode muligheder for at sætte præg på deres bolig. 

Mange har malet en væg, og en har selv snedkereret møbler til hjemmet. Andre nøjes 
med at indrette sig med personlige genstande for at gøre boligen til deres egen. Gør det 
lettere for beboerne at sætte præg på deres bolig ved at kommunikere mulighederne for 
at sætte præg på egen bolig tydeligt til beboerne.  

 
Beskrivelse af indsatsen
Kommunikér tydeligt til beboerne, hvilke muligheder de har for at sætte præg på deres 
bolig. Det kan f.eks. gøres ved at formidle regler for ombygning og indretning af AAB-bo-
liger i velkomstpakker til nye beboere, på boligforeningens hjemmeside og i interne fora 
samt på opslagstavler og til møder i boligafdelingerne.

Genbesøg desuden boligforeningens vedligeholdsreglement og råderetsregler, og afsøg, 
om nye beboere skal have mulighed for at overtage tidligere beboeres installationer og 
indretningsløsninger.

Denne indsats understøtter også indsats #3.
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Indsats #2: Gør afstanden til naboen kortere – og længere 
Mere end hver fjerde af beboerne oplever at blive generet af lugte og/eller lyde fra deres 
naboboliger, og det går ud over beboernes hjemfølelse i deres bolig. Samtidig viser under-
søgelser af nabostøj, at beboere, som kender deres naboer, føler sig mindre generede af 
støj fra naboen. Ved at øge beboernes kendskab til hinanden og til afdelingens byggetek-
niske profil kan der opnås en bedre forståelse for årsagerne til naboens støj og dermed en 
større tolerance over for lyd- og lugtgener.
 
Beskrivelse af indsatsen
Introducér afdelingens byggetekniske profil for både nuværende og fremtidige beboere 
for at øge opmærksomheden på byggeriets rolle ifm. lyde og lugte i afdelingen. Beskrivel-
serne kan f.eks. indgå i boligforeningens eksisterende afdelingsprofiler. Ved renoveringer 
kan lugt- og støjgener desuden indtænkes, hvis byggesagen kan gøre en positiv forskel.

I særlige tilfælde kan beboere inspireres til at afholde korte opgangsmøder, hvor bebo-
erne mødes i opgangen eller på afdelingens fællesarealer. I løbet af ca. 45 min. får bebo-
erne lejlighed til at hilse på hinanden og drøfte relevante forhold i afdelingen på en 
uformel måde. F.eks. oplevelser med lyde og lugte i afdelingen eller viden om isolering 
og ventilation. Hvis opgangsmøderne faciliteres af administrationen, kan de fungere 
som ’nålestiksaktiviteter’ i boligafdelinger, der oplever at være særligt udfordrede af lyde 
eller lugte fra naboboligerne. 

Denne indsats understøtter også indsats #4.
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Indsats #3: Understøt inspirerende initiativer
75 pct. af beboerne er enige i, at det er vigtigt for, at de føler sig hjemme, at de selv kan 
sætte præg på deres bolig. Nogle beboere ønsker at udtrykke deres personlige indret-
ningsstil, andre ønsker, at deres hjem skal adskille sig blandt afdelingens øvrige. Og atter 
andre ønsker at sende et signal til deres naboer om, hvem de er.

Beskrivelse af indsatsen
Inspirér beboerne til at sætte præg på deres bolig ved at udarbejde beboerdrevne idékata-
loger over lovlige indretnings- og vedligeholdelsestiltag i hjemmet. Det kan f.eks. gøres 
ved at lade beboerne uploade fotos af deres indretningsløsninger i et online idékatalog, 
der kan tilgås på afdelingsniveau. Lad administrationen understøtte udarbejdelsen af 
idékataloget ved at udvikle et fælles format, der let kan implementeres af afdelingsbe-
styrelserne. Fokus skal være på lovlige løsninger, så bestyrelserne ikke pålægges ekstra 
arbejde ved fraflytningssyn. 

Denne indsats understøtter også indsats #1.
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Tre Indsatser, 
der understøtter beboernes hjemfølelse i deres boligafdeling

Indsats #4: Faciliter rammer for naboskab
Beboerne i AAB vil gerne have kontakt med deres naboer. Og 70 pct. af beboerne er 
enige i, at det er vigtigt for, at de føler sig hjemme, at de har et godt forhold til deres 
naboer. For mange beboere betyder det gode naboskab et venligt nik i opgangen eller 
uformelt samvær på fællesarealerne.

Beskrivelse af indsatsen
Understøt naboskabet og hilsekulturen i afdelingerne gennem en kampagne som ”Har 
du hilst på din nabo i dag?”. Administrationen kan udvikle plakater, postkort, klister-
mærker m.v., som bestyrelserne kan vælge at sætte op i deres boligafdeling. 

Understøt desuden uformelt samvær på fællesarealerne ved at skabe inde- og udearealer, 
der inviterer til ophold. Det kan f.eks. gøres ved at etablere gode siddemuligheder eller 
afskærmede kroge og nicher på fællesarealerne.

Denne indsats understøtter også indsats #2.
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Indsats #5: Øg brugen af fællesarealerne
For at beboerne i AAB føler sig hjemme i deres boligafdeling, er det vigtigt, at der er gode 
fællesarealer i afdelingen. Fællesarealerne skal være pæne og indbydende og bidrage til, at 
beboerne føler sig hjemme i netop deres boligafdeling. Knap hver femte (18 pct.) svarer 
imidlertid, at de er uenige i, at de bruger fællesarealerne, og 16 pct. svarer, at de er uenige 
i, at de er glade for fællesarealerne.

Beskrivelse af indsatsen
Lad administrationen designe et idéoplæg til fælles drøftelse, som bestyrelserne kan 
introducere på beboermøder i afdelingerne. Et oplæg til drøftelse kan være: ”Hvordan 
bruger vi vores fællesarealer i dag?”, ”Hvordan ønsker vi at bruge fællesarealerne i frem-
tiden?” og “Hvilke muligheder er der for brug af fællesarealerne?”

Der kan desuden opfordres til at genbesøge afdelingens aftaler, husorden og regler for 
fællesarealerne, så reglerne løbende holdes op imod beboernes aktuelle ønsker til brugen 
af fællesarealerne.

Endelig kan vejledningen styrkes til de boligafdelinger, der ønsker at invitere lokalom-
rådet indenfor. For undersøgelsens kvalitative interviews peger på, at beboerne i højere 
grad gør brug af fællesarealerne, og at beboerne er gladere for fællesarealerne, når naboer 
fra lokalområdet lejlighedsvist gør brug af boligafdelingens fællesarealer. Tydeliggør f.eks. 
afdelingsbestyrelsernes muligheder for initiativer som lokaleudlejning, loppemarkeder 
eller udlejning af afdelingens faciliteter.

Denne indsats understøtter også indsats #6.
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Indsats #6: Understøt beboerne i at sætte præg på deres boligafdeling
32 pct. af beboerne oplever ikke at have god mulighed for at sætte præg på deres boli-
gafdeling. Og ca. 20 pct. oplever ikke, at der er gode muligheder for at sætte præg på 
beslutningerne i boligafdelingen, eller at have gode muligheder for at planlægge eller 
hjælpe til med sociale arrangementer. 

Nogle ønsker at gøre boligafdelingen til deres egen gennem indretning af fællesarealerne. 
Andre sætter deres præg på boligafdelingen ved at deltage i aktiviteter i afdelingen. Fælles 
for beboerne er, at deres engagement i afdelingen er en måde at udvise omsorg for det 
sted, de bor.

Beskrivelse af indsatsen
Understøt beboerne i at sætte præg på deres boligafdeling. For hvis beboerne oplever 
at kunne sætte præg på deres boligafdeling, smitter det positivt af på deres hjemfølelse. 
Tydeliggør, hvordan beboerne kan få indblik i afdelingens regelsæt, hvordan de kan 
påvirke afdelingens regler, og hvilke muligheder beboerne har for at sætte præg på deres 
boligafdeling. Hjælp samtidig beboerne på vej ved at formidle inspirerende idéer, og giv 
plads til både de store initiativer og de helt små tiltag.

Det kan f.eks. gøres ved at lade administrationen designe et idéoplæg til fælles drøf-
telse, som bestyrelserne kan introducere på beboermøder i afdelingerne. Her kan oplæg 
til drøftelse være: ”Hvordan ønsker vi, at vores boligafdeling skal se ud i fremtiden?”, 
”Hvordan kan vi udvikle vores fællesarealer sammen?” og “Hvor kan jeg få hjælp til at 
realisere en god idé?”

Der kan desuden opfordres til at genbesøge afdelingens aftaler, husorden og regler, så 
reglerne løbende holdes op imod beboernes aktuelle ønsker til at sætte præg på afdelin-
gens fællesarealer eller beslutningerne i afdelingen.

Giv beboerne endnu flere muligheder for at sætte deres præg på boligafdelingen ved at 
oprette mikrofonde på 3.000 kr., som afdelingens beboere kan ansøge boligforeningen 
om. Bevillingerne målrettes mindre initiativer i afdelingerne, og initiativer, der ansøges 
om, skal være afviklet i løbet af seks måneder.

Denne indsats understøtter også indsats #5.



84

Boligforeningen AAB

Tre Indsatser, 
der understøtter beboernes hjemfølelse i boligforeningen

Indsats #7: Gør boligforeningen nærværende
Undersøgelsens kvalitative interviews peger på, at mange beboere i AAB har svært ved at 
forholde sig til foreningen AAB. Og selvom boligforeningen ønsker at være et samlings-
sted for boligafdelingerne, beskriver beboerne foreningen som fjern, og flere afdelingsbe-
styrelser har oplevet at føle sig ”ladt i stikken” af boligforeningen.
 
Beskrivelse af indsatsen
Gør boligforeningen konkret og nærværende for foreningens beboere. Byd indenfor 
på Svend Aukens Plads, og gør ‘hovedkontoret’ til alle beboeres ‘beboerhus.’ Udforsk 
forskellige formater, og invitér til workshops, orienteringsaftener, dialogmøder, (video)
konferencer, seminarer, foredrag og samtalesaloner. Skab rammerne for hyggeligt sam-
vær ved at sørge for forplejning til deltagerne. Arrangementerne kan lejlighedsvist gøres 
mobile og rykke ud i byen eller på besøg i udvalgte boligafdelinger.

Et mindre omfattende tiltag kan være at udsende videohilsner eller fotos og tekst om 
medarbejdere i AAB, der lægges ud på sociale medier, hjemmeside eller beboerplatforme. 
Hav fokus på hele beboersammensætningen, og afprøv nye kommunikationskanaler, der 
appellerer til de 18-39-årige beboere. 

Gennem indsatser som ‘Mød en medarbejder i AAB’ får beboerne ansigt på Boligfor-
eningen AAB, og det gør foreningen nærværende. Samtidig kan tiltaget tydeliggøre for-
skellen mellem administrationen og foreningen, som flere beboere i dag oplever at have 
vanskeligt ved at skelne imellem.

Denne indsats understøtter også indsats #9.
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Indsats #8: Tydeliggør beboernes rettigheder
91 pct. af beboerne er enige i, at det er vigtigt, at de kan få hjælp til at foretage små-
reparationer i deres bolig. Men de kvalitative interviews peger på, at flere beboere er i 
tvivl om, hvad de kan få hjælp til i deres bolig, og hvem de skal henvende sig til for at 
få hjælp til småreparationer i boligen. Det gælder, ifølge de kvalitative interviews, især 
yngre beboere, beboere med kort anciennitet og beboere, der har dansk som andetsprog.

Beskrivelse af indsatsen
Gør det endnu nemmere for beboerne at kende deres rettigheder, og styrk samtidig til-
synet med, at rettighederne bliver overholdt.

Boligforeningen kan indføre grundigere opfølgning på eventuelle fejl og mangler i boli-
gerne. Tag f.eks. kontakt til beboere et halvt år efter indflytning for at høre, hvordan 
beboeren er faldet til. Har beboeren spørgsmål? Er der mangler, der endnu ikke er blevet 
udbedret? Opfølgningen giver samtidig mulighed for at vejlede beboerne i deres med-
lemsrettigheder og besvare spørgsmål, hvis beboerne oplever at have udfordringer i deres 
nye bolig.
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Indsats #9: Medlemskab skal være et aktivt tilvalg
AAB har en lang og stolt historie som almen boligorganisation, og generelt er beboerne 
glade for at bo i boligforeningen. Alligevel beskriver mange beboere deres medlemskab 
som en ‘positiv tilfældighed’, og kun 48 pct. er enige i, at de foretrækker at bo i AAB 
fremfor i andre almene boligforeninger. Især de 18-39-årige beboere giver udtryk for, at 
det er mindre vigtigt for dem at bo i netop AAB.

Beskrivelse af indsatsen
Styrk boligforeningens identitet og fortælling, og tydeliggør, hvordan AAB adskiller sig 
fra andre almene boligforeninger. Udvid f.eks. indholdet på foreningens digitale bebo-
erplatforme, og afprøv nye kommunikationskanaler, der appellerer til de 18-39-årige 
beboere, så beboere på tværs af afdelingerne får adgang til:

• Gode historier fra afdelingerne
• Jubilæer
• Igangværende byggeprojekter
• Videohilsner fra beboere og ansatte
• Kalender med kommende arrangementer
• Afdelings- og beboerbeskrivelser med personlige fortællinger på skrift eller i levende 
billeder
• ‘Guld i nabolaget’ med beboernes anbefalinger til lokale stamsteder
• ‘AAB stamtræer’ med familier, der har boet i AAB i generationer
• Historisk information om afdelingerne. F.eks. byggeskik, arkitekt, tidligere beboere og 
plantegninger eller skitser
• Fotos fra arrangementer på afdelings- eller foreningsniveau

For at styrke tilhørsforholdet til netop AAB kan foreningen også arrangere inspirations-
ture til andre boligafdelinger. Derigennem skaber foreningen rammer om erfaringsud-
veksling, fælles samtaler om at bo i AAB og konkurrencer, hvor beboere fra forskellige 
afdelinger dyster og vinder præmier.

Denne indsats understøtter også indsats #7.
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