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 Landsbyggefondens temaundersøgelse om administrationsforhold 
m.m. 2. del benchmarking m.v. er et udviklingsprojekt. Kogebog om 
overordnet benchmarking i den almene boligsektor er en del af dette 
projekt. Kogebogen indeholder metoder og værktøjer til  overordnet 
benchmarking i den almene boligsektor. De almene boligorganisa-
tioner, kommuner, revisorer m.fl. får herigennem et redskab til selv at 
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dre almene boligorganisationer. Metoderne og værktøjerne kan lige-
ledes anvendes til benchmarking af almene boligafdelinger. 

 Kogebogen indeholder endvidere et praktisk eksempel på en over-
ordnet benchmarking af de almene boligorganisationer imellem. 
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1INTRODUKTION TIL ”KOGEBØGER” OM  
BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

En ”kogebog” er en beskrivelse af en 
række konkrete metoder og værktø-
jer til benchmarking og er således en 
guide, der beskriver fremgangsmå-
den, de løbende overvejelser og erfa-
ringer, der er gjort i forhold til bench-
marking af boligorganisationer.

1.1 INTRODUKTION TIL ”KOGE- 
BØGER”OM BENCHMARKING

Denne ”Kogebog til overordnet 
benchmarking” er udarbejdet i for-
bindelse med ”Temaundersøgelse 
om administrationsforhold mv. del 
2” og sigter mod at redegøre for me-
toder til benchmarking på overord-
net niveau på baggrund af central 
dataindsamling og sammenligning. 

”Kogebog til overordnet bench-
marking” bygger på fremgangsmå-
derne og erfaringerne fra et delpro-
jekt, udført i forbindelse med den 
overordnede del af ”Temaundersø-
gelse om administrationsforhold 
mv. del 2”. 

”Kogebogen” sigter mod at være 
detaljeret, men samtidig så kortfat-
tet som muligt. Dette betyder, at 
vægten vil blive lagt på de praktiske 
og anvendelsesorienterede elemen-
ter ved benchmarking. Ud over ”Ko-
gebog til overordnet benchmarking” 
er der også udarbejdet en ”Kogebog 
til detaljeret benchmarking”, der 
omhandler detaljeret benchmarking 
foretaget i boligadministrationen på 
det udvalgte område: Administra-
tion af fraflytninger. 

”Kogebøgerne” er udarbejdet 
med henblik på at sikre ”fremtidens 
benchmarking” i forhold til arbejds-
gange, projektgennemførelse og 
kvalitet i målingerne. 

Begge ”Kogebøger” er opbygget 
efter en fast struktur, der kan opde-
les på to niveauer:

Niveau 1
 1.  Detaljeret beskrivelse af bench-

marking-processen (kapitel 2–7) 
 2.  Praktisk eksempel på gennem-

førelse af benchmarking, hvor 
temaundersøgelsen er anvendt 
som eksempel (kapitel 8)

 3.  Tjekliste til egen gennemførelse 
af benchmarking (kapitel 9)

Niveau 2. (Faserne er identiske for 
alle tre beskrivelser på niveau 1)
 1) Planlægning 
 2) Valg af niveau 
 3) Dataindsamling 
 4) Analyse 
 5) Implementering 

Der vil på grund af den tætte sam-
menhæng mellem de første fire fa-
ser ofte være behov for at justere de 
forskellige elementer, som projektet 
skrider frem.
 
1.2 HVAD ER BENCHMARKING?

Synonymet for benchmarking er 
sammenligning, og udtrykt i få og 
enkle vendinger betyder bench-
marking, at man sammenligner sig 
med nogle, der gør det godt (”best 
practice”) for at lære af dem. 

Benchmarking er således ikke 
kun et spørgsmål om sammenlig-
ning af de enkelte organisationers 
resultater. Et vigtigt element i 
benchmarking er at sikre læring, så-
ledes at organisationer med mindre 
gode resultater lærer af organisa-
tioner med bedre resultater. Det er i 
læringsprocessen vigtigt, at organi-
sationerne tager stilling til, i hvilken 
grad tilpasning til egne forhold er 
nødvendig og ikke blot kopierer 
arbejdsgange og processer fra en 
organisation, der resultatmæssigt 
har klaret sig bedre.

Benchmarking kan således benyt-
tes til at ”stille de rigtige spørgsmål” 

samt finde årsagssammenhænge og 
forklaringer, idet man via nøgletals-
analyser mv. kan udpege områder 
og udgifter, som kræver nærmere 
opmærksomhed. Det helt særlige 
ved benchmarking er, at der er tale 
om en konkret, praktisk og målret-
tet strategi til forbedring af kvalitet, 
produktivitet og ledelse.

 1.3 HVORFOR BENCHMARKING?

Baggrundene for gennemførelse af 
en benchmarkingundersøgelse kan 
være mange, ligesom indstillingen 
til gennemførelse af/deltagelse i 
benchmarking ofte varierer meget.

Overordnet set bør benchmark-
ing dog gennemføres med udgangs-
punkt i en positiv indstilling til at 
skabe forandringer, som kan sikre 
en effektivisering af rutineprægede 
og standardiserede processer, som 
derved kan løses hurtigere/bedre. 
Herved vil der i organisationen 
kunne frigøres ressourcer/tid til 
fx øget kvalitet og bedre service, 
således at beboerne i den sidste 
ende bliver mere tilfredse med den 
ydelse, de får.

Herudover er anvendelse af 
benchmarking endvidere et yderst 
velegnet værktøj at integrere med 
organisationens forvaltningsrevi-
sion. Det vil således på en række 
områder være meget relevant at an-
vende benchmarking som redskab 
til at efterprøve, om målsætning-
erne er opfyldt. Ligeledes kan det i 
forbindelse med indførelsen af for-
valtningsrevisionen være hensigts-
mæssigt at gøre organisationens 
mål dynamiske, fx udtrykt ved en 
given placering i en sammenligning 
af omkostninger mellem organisa-
tioner frem for et fast beløb. 

Som eksempler på ovenstående 
kan nævnes følgende:
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STØRRELSEN AF ORGANISA- 
TIONENS NETTOADMINISTRA- 
TIONSOMKOSTNINGER

Mål:
 Organisationen skal altid være 
blandt de tre billigste af sine 
”tvillinger”.

Målopfyldelse:
 Anvendelse af Landsbyggefondens 
tvillingeværktøj – resultaterne heraf 
vil umiddelbart kunne vise, om må-
let er opfyldt.

Tilpasning af mål:
 Der vil, som udgangspunkt, ikke 
være behov for tilpasning af 
målet, da en opfyldelse af det an-
førte mål altid vil sikre, at boligor-
ganisationen er blandt de ca. 30 % 
billigste af sine ”tvillinger”.

Potentiale:
 Ved at studere arbejdsgange etc. 
hos de ”tvillinger”, som måtte 
være billigere, kan yderligere 
potentiale for fremtidig effektivi-
sering evt. belyses.

EKSPEDITIONSTIDEN FOR  
EN FRAFLYTTERAFREGNING

Mål:
 Organisationen ønsker altid at 
være blandt de 30% hurtigste af 
sine tvillinger til at ekspedere fra-
flytterafregninger.

Målopfyldelse:
 Ved anvendelse af Landsbyggefon-
dens  tvillingeværktøj identificeres 
organisationens tvillinger.

 Ved at gennemgå forretningsgan-
gene sammen med disse tvillinger 
og belyse den gennemsnitlige 
hastighed for ekspedition af en 
fraflytterafregning kan det konsta-
teres, om målet er opfyldt.

Tilpasning af mål:
 Der vil, som udgangspunkt, ikke 
være behov for tilpasning af målet, 
da en opfyldelse af det anførte mål 
altid vil sikre, at boligorganisatio-
nen er blandt de ca. 30% hurtigste 
af sine ”tvillinger”.

Potentiale:
 Ved at studere arbejdsgange etc. hos 
de ”tvillinger”, som måtte være bil-
ligere, kan yderligere potentiale for 
fremtidig effektivisering evt. belyses.

1.4 ARBEJDSPROCESSEN VED  
BENCHMARKING

Det vil sjældent være muligt at gen-
nemføre de i afsnit 1.1 nævnte fem 
faser i umiddelbar rækkefølge. Det 
vil ofte være hensigtsmæssigt på ny 
at gennemføre de foregående faser 
i forbindelse med et benchmarking-
projekt. Dette kan fx illustreres ved 
figuren til højre.
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IMPLEMENTERING
Selve benchmarking-projektet består af 
de første fire faser: planlægning, valg af 
niveau, dataindsamling og analyse, hvori-
mod implementeringsfasen vedrører an-
vendelsen af projektets resultater til at sikre 
de fremtidige resultater af den foretagne 
benchmarking. 

PLANLÆGNING

DATAINDSAMLING ANALYSE

NIVEAUVALG

Planlægning

Dataindsamling Analyse

Niveauvalg

Planlægning

Dataindsamling Analyse

Niveauvalg
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I de følgende fem kapitler (kapitel 
3–7) er der foretaget en detaljeret be-
skrivelse af de enkelte faser i bench-
marking-processen.

Hensigten hermed er at vejlede 
brugeren af ”Kogebog til overordnet 
benchmarking” i, hvordan en bench-
marking-proces tilrettelægges, samt 
hvad man bør være opmærksom på 
i de forskellige dele af processen.

I kapitel 9 findes en tjekliste, der 
nøje følger strukturen fra kapitel 3–
7. Tjeklisten kan med fordel anven-
des af brugeren af kogebogen i en 
praktisk gennemførelse af en over-
ordnet benchmarking. Tjeklisten er 
lavet for at give et samlet overblik 
over processen, og når der krydses 
af i tjeklisten, er det underforstået, 
at der er blevet taget stilling til de 
spørgsmål, som præsenteres sidst i 
delafsnittene for hver af faserne.
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3 
 FASE 1 – PLANLÆGNING

 3.1 AFDÆKNING AF BEHOV

 3.1.1 VALG AF  
BENCHMARKINGOMRÅDE

Første skridt i planlægningsproces-
sen er valg af område for benchmar-
king. Årsagerne til valg af område 
kan være forskellige og grunde i 
såvel forretningsmæssige som poli-
tiske motiver. 

FORRETNINGSMÆSSIGE MOTIVER

De forretningsmæssige motiver kan 
være udtrykt via et ønske om en for-
bedring af kvalitet over for kunderne 
(medlemmer, beboere), forbedring af 
internt arbejdsmiljø/arbejdsproces-
ser, ledelsesmæssige/strukturelle for-
bedringer eller øget effektivitet. 

POLITISKE ØNSKER OG KRAV

Ligeledes kan der i forhold til al-
mene boligorganisationer være 
politiske ønsker og krav til driftsme-
toder, organisering og forbedrings-
tiltag, fx som følge af den omfat-
tende lovregulering af de almene 
boligorganisationers virke. 

3.1.2 PRIORITERING AF 
INDSATSOMRÅDER

Der vil ofte være flere områder, der 
er relevante for benchmarking, da 
en organisation bør bestræbe sig 
på at skabe løbende forbedringer 
inden for alle forretningsområder. I 
forhold til vurdering og prioritering 
mellem benchmarking-områder bør 
der, om muligt, laves en vurdering 
af effektiviseringspotentialerne for 
de enkelte områder med henblik på 
at opnå størst mulig effekt af bench-
marking-projektet. Hvilken del af 
organisationen, der vil have størst 
potentiale ved at inddrages i en 
benchmarking, kan vurderes ud fra 
følgende faktorer:

 }  Omfang, dvs. størrelsen af områ-
det, vurderet på fx antal af med-
arbejdere, antal forekomster el-
ler ressourceforbrug til bestemte 
typer af opgaver osv.

 }  Forandringsvillighed, dvs. positiv 
indstilling blandt både ledelse 
og personale i det pågældende 
område til både at bidrage til 
benchmarking-arbejdet og til at 
føre erfaringer herfra ud i livet.

 }  Overførbarhed / sammenligne-
lighed, dvs. at det er muligt at 
sammenligne området med lig-
nende områder, enten internt el-
ler hos andre eksterne organisa-
tioner for overhovedet at kunne 
drage fordel af erfaringerne (se 
også afsnit 5.2).

3.1.3 FASTLÆGGELSE AF KRITISKE 
SUCCESFAKTORER

I forlængelse af valg af område for 
benchmarking er det relevant at se 
på, hvilke kritiske succesfaktorer (KSF), 
der er betydende inden for det valgte 
område. Dvs. hvad organisationen øn-
sker at måle på i benchmarkingen.

I en overordnet benchmarking kan 
KSF’er fx være ressourceforbrug, med-
gåede omkostninger, produktivitets-
nøgletal, kundetilfredshed mv. Der 
er med andre ord tale om mål, som 
typisk relaterer sig til boligorganisa-
tionens forretningsgange og rutiner. 
Når der imidlertid er tale om overord-
net benchmarking, vil målingen dog 
typisk ske på et overordnet afdelings-
niveau eller på et niveau, hvor bolig-
organisationen samlet set måler sig 
med andre boligorganisationer. 

3.1.4 INDDRAGELSE AF  
MEDARBEJDERE

Det er relevant i planlægningsfasen 
at overveje, hvem der skal involve-

res i undersøgelsens resultater og 
erfaringer. Benchmarkingundersø-
gelser laves og bruges normalt som 
et ledelsesværktøj, der muliggør ud-
vikling af organisationen, arbejds-
metoder mv. gennem læring og 
erfaringsudveksling med andre.

SAMMENFATNING:
For at sikre, at behovene i forbind-
else med en benchmarkingproces 
er afklaret i forbindelse med plan-
lægningen, skal følgende spørgsmål 
søges besvaret:

 }  Hvad er baggrunden /motivet 
for benchmarkingen og dermed, 
hvor /i hvilken sammenhæng er 
det, at der ønskes forbedringer ?

 }  Efter en vurdering af faktorerne for 
benchmarkingpotentiale, hvilket 
område bør det prioriteres at foku-
sere benchmarkingen omkring?

 }  Hvilke målefaktorer (KSF’er) øn-
skes der at måle på og optimere 
i forbindelse med benchmark-
ingprocessen?

 }  I relation til det udvalgte område, 
hvilke medarbejdergrupper vil 
det da være relevant at involvere 
i benchmarking-processen?

 3.2 ORGANISERING

Afhængigt af benchmarking-pro-
jektets omfang, er det relevant at 
overveje, hvilken organisering der er 
optimal til at styre processen. Dette 
er særligt relevant for at sikre den 
nødvendige opbakning og kommu-
nikation i processen samt efterføl-
gende implementering.

Kompleksiteten og størrelsen af 
organiseringen er meget afhængig af 
projektets omfang. Et benchmarking-
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projekt med mange deltagende orga-
nisationer har naturligt nok et større 
behov for organisering end et mindre 
projekt, der er internt eller kun har få 
eksterne organisationer involveret.

3.2.1 STYREGRUPPE

Det kan være relevant at danne 
en styregruppe til især større pro-
jekter med mange involverede bo-
ligorganisationer. En styregruppe 
vil følge projektforløbet og træffe 
løbende prioriteringer og beslut-
ninger. Styregruppen vil omfatte 
relevante kompetencepersoner og 
beslutningstagere i forhold til det 
valgte benchmarkingområde. 

Dette skal på den ene side sikre 
projektets faglighed og relevans i 
forhold til de involverede arbejds-
områder og på den anden side sikre 
ledelsesmæssig opbakning til pro-
jektet – særligt til den efterfølgende 
implementering og opfølgning.

Det kan være relevant i visse 
tilfælde at inddrage eksterne kon-
sulenter, dels ved større projekter, 
men ligeså vel ved mindre pro-
jekter, hvor organisationen ikke 
selv har de fornødne erfaringer, 
kompetencer eller ressourcer til at 
gennemføre projektet.

3.2.2 PROJEKTLEDER

Der vil være behov for en projektle-
der med en forståelse af benchmark-
ingprincipperne, men mest af alt 
er erfaring med projektstyring væ-
sentligt. Vedkommende skal være 
ansvarlig for den løbende fremdrift 
af projektet. Ved større projekter kan 
denne med fordel indgå i samt være 
kontaktperson i forhold til styre-
gruppen, mens projektlederen ved 
mindre projekter ofte vil arbejde 
med selvstændigt ansvar for projek-
tet uden en styregruppe.

3.2.3 FØLGEGRUPPER, PROJEKT -/ 
ARBEJDSGRUPPER

Ved større projekter kan det også 
være relevant at involvere en følge-
gruppe som et kvalitetssikringsele-
ment, der løbende kan vurdere 
projektets fremdrift og resultater. 
Desuden kan det ofte være relevant 
at lave projekt-/arbejdsgrupper, der 
løser delopgaver i projektforløbet.

SAMMENFATNING:
Overvejelserne i forhold til optimal 
organisering af benchmarking-
projektet bør gøres i planlægnings-
fasen ved at besvare følgende 
spørgsmål:

 }  Hvor stort er omfanget af pro-
jektet? Dvs. hvor mange organi-
sationer og hvor mange perso-
ner vil blive involveret ?

 }  Vil det være fordelagtigt at 
danne en styregruppe med 
nøglepersoner i relation til 
beslutningstagningen hos de 
enkelte parter ?

 }  Eller er omfanget så begrænset, 
at projektet alene kan styres af 
en projektleder ?

 }  Hvilken person med de nødven-
dige kompetencer kan udpeges 
til at besidde projektlederrollen?

 }  Bør projektet have en følge-
gruppe til løbende at vurdere 
projektets resultater ?

 }  Har det udvalgte benchmar-
king-område en sådan form 
eller omfang, at det vil være 
relevant at danne en projekt-
gruppe, der sammen med pro-
jektlederen løser opgaverne i 
forbindelse med projektet ?

3.3 TIDSPLAN

Afhængigt af projektets størrelse, 
kan det ofte være svært at fastlægge 
nøjagtige tidsplaner i planlæg-
ningsfasen. Projektlederen og de 
deltagende organisationer bør dog 
så vidt muligt bestræbe sig på at lave 
en realistisk tidsplan, hvor der er god 
tid til tidsmæssigt usikre elementer, 
fx dataindsamling, kvalitetssikring 
og analysearbejde. Her gælder det, 
at dataindsamlingen og kvalitets-
sikringen ofte tager længere tid end 
forventet – særligt i de situationer, 
hvor der er mange deltagere.

Et væsentligt element i bestræ-
belserne på at opfylde en tidsplan 
er klare aftaler om rollefordeling og 
ansvar i forhold til arbejdsopgaver, 
procesfremdrift og beslutnings-
kompetence. En bred opbakning til 
en aftalt ansvars- og rollefordeling 
blandt projektdeltagerne skal sikre 
et højt ejerskab for projektet og 
dermed også en forpligtigelse til at 
følge og overholde indgåede aftaler.

SAMMENFATNING:
Det er relevant i planlægningsfasen at 
få besvaret centrale spørgsmål som :

 }  Hvem skal udføre hvilke opgaver 
inden for hvilken tidsramme?

 }  Hvem har ansvar for at drive pro-
cessen fremad? (oftest 
projektleder)

 }  Hvem har beslutningskompe-
tence til at godkende resultater 
samt evt. ændringer til tidsplan?

 }  Hvilket ressourceforbrug forven-
tes af deltagerne?
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4.1 INTERN/EKSTERN  
BENCHMARKING

Alt efter ambitionsniveau, mulig-
heder og ressourcer, kan der laves 
intern eller ekstern benchmarking. 
Ekstern benchmarking kræver 
normalt flere ressourcer end intern 
benchmarking.

Intern benchmarking foregår 
mellem afdelinger eller søsterselska-
ber, hvor man finder den ”bedste in-
terne metode”, dvs. der hvor tingene 
fungerer bedst i organisationen, og 
hvor de bedste resultater opnås. 
Den interne benchmarking kan 
være med til at skabe ensartethed i 
organisationen og lette det interne 
samarbejde. Det er en let tilgænge-
lig form for benchmarking, da alle 
informationer er til stede, og forlø-
bet fastlægges internt.

Intern benchmarking kan lægge 
begrænsninger på forbedringspo-
tentialet, da det er sjældent, at flere 
forretningsenheder arbejder med de 
samme arbejdsopgaver. Derfor kan 
det være en udfordring at sammen-
ligne dem på tværs. Jo større en orga-
nisation er, des større muligheder vil 
der være ved intern benchmarking.

Ved ekstern benchmarking 
sammenlignes organisationen med 
forholdene hos lignende eksterne 
organisationer. Den eksterne bench-
marking giver mulighed for at lære af 
helt nye og anderledes processer og 
adfærd, der kan give inspiration til 
forbedringer i boligorganisationen. 

SAMMENFATNING:
De nævnte overvejelser giver an-
ledning til, at følgende spørgsmål 
besvares :

 }  Findes der interne afdelinger, 
som er sammenlignelige med 

det udvalgte område for bench-
marking-projektet ?

 }  Hvis ja, kan der da drages for-
dele af at foretage en intern 
benchmarking blandt disse 
afdelinger ? Dvs. er der grundlag 
for, at afdelingerne kan lære no-
get markant nyt af hinanden ?

 }  Eller ønskes der inddraget eks-
terne organisationer til bench-
markingen med det udvalgte 
område og dermed få ny inspira-
tion udefra ?

4.2 PARTNERINDDRAGELSE

Ved ekstern benchmarking skal der 
inddrages relevante benchmark-
ingpartnere. Der bør søges efter 
samarbejdspartnere, der har nogle 
af de samme karakteristika og derfor 
de samme forretningsmæssige og 
organisatoriske udfordringer. Her vil 
det ved hjælp af Landsbyggefondens 
”tvillingeværktøj” være muligt at lave 
en søgning for at finde boligorgani-
sationer, der ligner ens egen mht. 
bestemte parametre. På denne måde 
er det muligt at finde potentielle 
samarbejdspartnere på tværs af geo-
grafi og personlige netværk.

 Sammenlignelighed mellem 
benchmark-partnere
Sammenligneligheden mellem 
benchmark-partnere er vigtig, 
da det er afgørende for at kunne 
overføre ”best practice”-erfaringer 
mellem parterne – at disse ligner 
hinanden på nogle grundlæggende 
faktorer. Det kan være sammenlig-
nelighed på organisatorisk niveau, 
organisationens størrelse eller struk-
turelle forhold, fx organisationens 
interne opdeling af ansvarsområder.

SAMMENFATNING:
Til problemstillingen i forhold til at 

opnå relevant partnerinddragelse 
i den eksterne benchmarking er 
det væsentligt at besvare følgende 
spørgsmål :

 }  Hvilke grundlæggende karakte-
ristika skal være gældende for 
benchmarkingpartnerne, således 
at sammenligneligheden er sikret ?

 }  Kan der findes potentielle part-
nere ved hjælp af Landsbygge-
fondens ”tvillingeværktøj”? 

 }  Er de potentielle partnere inte-
resserede i at deltage i bench-
markingprocessen ?
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5 
 FASE 3 – DATAINDSAMLING

Valg vedr. planlægning og bench-
markingniveau (i fase 1 og 2) skaber 
rammerne for indsamling af data-
oplysninger hos alle benchmark ing-
partnerne. Benchmarkingens 
succes afhænger i høj grad af da-
taindsamlingen, da datamaterialet 
er grundlaget for de efterfølgende 
analyser. Det er derfor altafgørende, 
at der er gjort et ordentligt forar-
bejde, som sikrer, at der er fokus på 
de rigtige benchmarkingparametre, 
og at kvaliteten af de data, der 
kommer heraf, er i orden. Dataind-
samlingen kræver derfor planlæg-
ning og målrettethed. 

5.1 VALG AF KILDER

Der kan anvendes primære kilder, 
som regnskaber, spørgeskemaer, in-
terview og direkte observationer, men 
også sekundære kilder, som virksom-
hedsprofiler, tidligere undersøgelser, 
artikler og andet materiale, der på for-
hånd er tilgængeligt, kan indgå i data-
indsamlingen. Om muligt bør man 
forsøge at anvende primære kilder, da 
den højeste grad af datakvalitet oftest 
findes hos de primære kilder.

Det er væsentligt at overveje data-
kildernes værdi og tilgængelighed og 
sammenholde dette med det ressour-
ceforbrug, der er sat af til projektet.

Der bør naturligvis sigtes mod 
det bedst mulige datagrundlag, 
men der kan være omkostnings-
mæssige barrierer, der gør, at det 
endelige valg af datakilde må bero 
på et kompromis.

SAMMENFATNING:
Overvejelserne giver anledning til 
besvarelse af følgende spørgsmål:

 }  Hvilket valg af datakilde vil være 
optimal for den ønskede bench-
markingundersøgelse?

 }  Hvad vil det ressourcemæssigt 
kræve at gennemføre under-
søgelsen ved hjælp af disse 
datakilder, og stemmer dette 
overens med det omfang af res-
sourcer, som er forventet afsat til 
benchmarkingprojektet?

5.2  FORBEREDELSE AF  
DATAINDSAMLINGEN

Forud for dataindsamlingen er det 
først og fremmest vigtigt at blive helt 
konkret med hensyn til, hvad man 
ønsker at opnå med benchmarkingen 
– dvs. hvilke resultater ønsker man i 
sidste ende at kunne præsentere.

5.2.1 FASTLÆGGELSE AF  
BAGGRUNDSVARIABLE

En typisk faldgrube i forbindelse 
med overordnet benchmarking er, 
at man fra start af ikke i tilstrækkelig 
grad gør sig klart, hvilke baggrunds-
variable der skal indgå i dataind-
samlingen, dvs. hvilke fakta om 
boligorganisationerne, sagerne eller 
aktiviteterne der ønskes fokus på. 

Eksempler på baggrundsvariable 
kan fx være organisationens stør-
relse (i form af fx antal boliger), 
karakteristika for organisationens 
struktur, karakteristika for medarbej-
dere eller medarbejdergrupper, bo-
ligstørrelse, boligtype, karakteristika 
for beboere eller beboersammen-
sætningen mv. Har man ikke allerede 
fra starten sikret sig indhentning af 
alle de relevante baggrundsvariable, 
vil det ofte afstedkomme et væsent-
ligt ressourceforbrug efterfølgende 
at indhente disse oplysninger.

5.2.2 PRAKTISK FORBEREDELSE

Forberedelsen omfatter også udar-
bejdelsen af nødvendige dokumen-
ter og procedurer for undersøgelsen. 

Det er meget forskelligt fra undersø-
gelse til undersøgelse, hvad der er 
behov for af skemaer, retningslinjer 
og øvrige hjælpeværktøjer.

Omfatter dataindsamlingen 
involvering af flere personer i de 
deltagende organisationer end 
projektleder og projektgruppen, an-
befales det, at der laves detaljerede 
vejledninger eller procedurer for 
dataindsamlingsforløbet. 

En vejledning eller procedure 
skal sikre, at der indsamles korrekte 
og sammenlignelige data fra alle 
benchmarking-deltagerne. Dette 
kræver en fælles forståelse af, hvilke 
informationer der søges. Derfor skal 
vejledningen /proceduren detaljeret, 
men enkelt gennemgå hele dataind-
samlingsprocessen og så vidt muligt 
tage højde for de tvivlsspørgsmål, der 
måtte være. Samtidig er det vigtigt, at 
en skriftlig vejledning eller procedure 
ikke bliver for lang, da det skal være 
overskueligt for brugeren at anvende 
den i dataindsamlingsforløbet.

Endvidere kan det være en god 
ide at oprette en ”hotline” til pro-
jektlederen eller projektgruppen, 
hvortil de involverede personer kan 
henvende sig med spørgsmål til 
dataindsamlingen. Ligeledes vil det 
være godt, hvis projektlederen/ 
-gruppen løbende følger de forskel-
lige deltagere i registreringsforløbet. 
På denne måde er der mulighed for 
at blive opmærksom på systemati-
ske forskelle eller fejl i dataindsam-
lingen hos benchmarking-delta-
gerne. Det kan fx være forskelle/fejl i 
måden at opgøre omkostninger på, 
eller det kan være, at nogle delta-
gere foretager meget detaljerede re-
gistreringer, mens andre baserer re-
gistreringerne på skøn osv. Sådanne 
faktorer kan i den senere analyse 
besværliggøre sammenligningen, 
og det er derfor bedst at opdage 
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sådanne forskelle og fejl allerede i 
dataindsamlingsfasen.

SAMMENFATNING:
Forberedelsen af dataindsamlingen 
bør tilrettelægges, så følgende 
spørgsmål besvares :

 }  Er det gjort klart, hvad analy-
serne og resultaterne i sidste 
ende skal vise og give mulighed 
for af overvejelser (relationer og 
sammenhænge) ?

 }  Hvilket detaljeringsniveau øn-
skes af den efterfølgende analy-
ses resultater ?

 }  Hvilke baggrundsvariable  
ønskes inddraget i analysen ?

 }  Hvilke dokumenter og skemaer skal 
udarbejdes til dataindsamlingen ?

 }  Hvor mange personer skal invol-
veres i dataindsamlingen, og vil 

det være en fordel at udarbejde 
en vejledning eller procedure til 
de involverede ?

 }  Er det relevant og muligt at 
oprette en form for ”hotline” i 
dataindsamlingsforløbet ?

5.3  DATAKVALITET

Problemer med datakvalitet kan 
medføre fejlagtige tendenser og 
konklusioner fra de efterfølgende 
analyser. Problemer i forhold til 
dette kan reduceres ved at have om-
tanke i forhold til dataindsamling og 
-behandling. Sikring af datakvalitet 
er en løbende opgave, der også ræk-
ker ind i analysen, hvor resultater 
skal udfordres og valideres.

5.3.1 VALIDITET OG RELIABILITET

I forhold til dataindsamling kan det 
være nyttigt at have opmærksom-
hed på problemstillinger i forhold 

til sikring af datakvaliteten. To 
begreber er centrale i forhold til at 
vurdere datakvaliteten og til udvæl-
gelse af relevante nøgletal til vurde-
ring af forskellige områder. Disse er 
validitet og reliabilitet.

 }  Validitet vurderer spørgsmålet : 
måles der på det rigtige ?

 }  Reliabilitet vurderer spørgsmå-
let : måles der præcist ?

Princippet kan illustreres ved hjælp 
af figuren nedenfor med ”skydeskiven”. 
Problemstillingen er, at der både er 
behov for at ramme rigtigt og præcist. 
Til venstre er der både høj validitet og 
reliabilitet, da der sigtes mod målet, 
og der rammes præcist. I midten er 
et skud spredehagl, der godt nok i 
gennemsnit sigter mod det rigtige (høj 
validitet), men rammer upræcist (lav 
reliabilitet). Helt til højre skydes der 
præcist (høj reliabilitet), men der sigtes 
forkert, således at der systematisk ”sky-
des ved siden af” (lav validitet).

Validitet

Høj reliabilitet
Høj validitet

Lav reliabilitet
Høj validitet

Høj reliabilitet
Lav validitet

Validitet + reliabilitet
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Sikring af validitet sker ved at 
sørge for, at der måles på de rigtige 
parametre til at kunne vurdere bo-
ligorganisationers præstation eller 
karakteristika inden for det pågæl-
dende benchmarkingområde. 

Validiteten sikres derfor hoved-
sagligt i forberedelsesfasen ved at 
inddrage de relevante personer og 
viden samt klart definere proceska-
tegorier og baggrundsvariable. Dvs. 
i det hele taget have fokus på, hvad 
resultaterne af analyserne skal vise, 
som det blev påpeget i afsnittet om 
forberedelsen.

Sikring af reliabiliteten sker ved 
at sørge for, at præcisionen i data-
indsamlingen løbende fastholdes, så 
sammenligningsgrundlaget bliver 
så godt som muligt. 

Reliabiliteten sikres derfor bedst 
ved, som nævnt, at udarbejde 
vejledninger /procedurer, oprette 
”hotline” eller lignende samt lave en 
løbende opfølgning gennem data-
indsamlingsprocessen.

Det er således vigtigt at have af-
klaret, dels nøjagtigt hvad der måles 
på, men samtidig – mindst lige så 
vigtigt – med hvilken detaljerings-
grad og præcision det gøres. 

SAMMENFATNING:
Inden dataindsamlingen er det vig-
tigt at få afklaret spørgsmålene : 

 }  Er validiteten sikret, dvs. taler 
alle deltagerne ”samme sprog” 
og måler på det samme?

 }  Er der gjort tilstrækkelige foran-
staltninger for at sikre reliabilite-
ten, dvs. ved alle præcist, hvor-
dan der skal dataregistreres?
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Analysefasen består af en række for-
skellige trin. Som det første skal det 
vælges, hvilke værktøjer man ønsker at 
bruge til at gennemføre analysen. Her-
efter skal dataene samles, struktureres 
og underlægges en indledende bear-
bejdning i en såkaldt foranalyse. Derpå 
skal der skabes en god struktur, som 
dataanalysen kan baseres på, således 
at man sikrer en rød tråd i analysen. 

Dette giver herefter mulighed for 
at lave analyserne og finde mønstre 
og forklaringer i dataene, der giver 
anledning til konklusioner om, 
hvilke forhold der har betydning for 
de kritiske succesfaktorer i bench-
marking-undersøgelsen. Således er 
grundlaget lagt for at påpege god 
og dårlig præstation samt konklu-
dere, hvad der er ”best practice”, 
hvilket er hele essensen i formålet 
med benchmarkingen.

6.1 BENCHMARKING MED  
IT-VÆRKTØJER

Anvendelse af it-værktøjer til at 
understøtte databehandlingen er 
særdeles praktisk. Ved meget store 
datamængder er fx Microsoft Access 
et nyttigt værktøj, da det kan hånd-
tere meget omfattende datamæng-
der. Til gengæld kan det for den 
uerfarne bruger være lidt besværligt 
at arbejde med Access-databaser.

Microsoft Excel eller andre 
regnearksprogrammer tilbyder en 
række værktøjer, der understøtter 
benchmarking-analyser, og dette 
program er ofte en del lettere at 
håndtere end Microsoft Access. I 
forhold til benchmarking vil det 
ofte være tilstrækkeligt at anvende 
Excel til at finde mønstre i data-
materialet, hvor man kan anvende 
almindelige tabeller, grafer og 
autofiltre1. En anden særdeles nyt-
tig, men også lidt mere avanceret 
funktionalitet, der kan anvendes til 

benchmarking i Excel, er Pivot-ta-
beller2, som på en nem måde hjæl-
per med at strukturere og sortere 
data, så sammenhænge og ”best 
practices” kan findes.

Herudover kan det være relevant 
at anvende egentlige statistikpro-
grammer til gennemførelsen af 
benchmarkingen. Dette vil dog som 
udgangspunkt kræve, at der inddra-
ges medarbejdere/konsulenter med 
erfaring i anvendelsen heraf.

SAMMENFATNING:
I overvejelserne i forhold til inddra-
gelse af it-værktøjer i analysen bør 
følgende spørgsmål besvares:

 }  Hvor stor datamængde er der tale 
om, og hvilke funktioner er der 
behov for at kunne behandle da-
taene med? Hvilke it-værktøjer bør 
dermed anvendes til analysen?

 }  Er de personer, der skal udføre 
analysen, i stand til at anvende 
de pågældende it-værktøjer og 
funktioner? 

6.2 FORANALYSE

Når analyseværktøjerne er valgt, og 
dataene modtaget efter endt data-
indsamling enten elektronisk eller 
på skemaer mv., skal der udarbejdes 
en god datastruktur i det pågæl-
dende it-værktøj, som dataene sam-
let kan registreres under. Strukturen 
skal understøtte den måde, som 
analysen ønskes udformet på.

Modtages dataene på papirform, 
skal disse herefter indtastes. Når 
der er tale om indtastningsarbejde, 
kan det være en god ide, at andre 
personer end indtasteren selv kvali-
tetssikrer dataene, dvs. kigger dem 
igennem for fejl.

Det næste trin er at lave en ind-
ledende databehandling, der har til 
formål at rense datasættet for afvi-
gende observationer, der er så eks-
traordinært store eller små i forhold 
til det resterende data, at der må 
antages at være tale om unormale 
forhold. Sådanne afvigende obser-
vationer benævnes også ”outliers” 
og fjernes fra datasættet, idet de 
ellers vil kunne forvrænge analysen 
eller fremprovokere tendenser, som 
ikke er til stede i virkeligheden.

Afvigende observationer identi-
ficeres mest fordelagtigt ved at lave 
en visuel illustration i form af data-
oversigter over alle observationer, 
hvor den pågældende kritiske suc-
cesfaktor (fx tid eller omkostninger) 
illustreres i forhold til givne bag-
grundsvariable. Alternativt kan data-
sættet sorteres efter størrelse af den 
kritiske succesfaktor, og ekstreme 
observationer herefter identificeres 
og fjernes.

I en foranalyse dannes tillige et 
indtryk af, om dataene fra de for-
skellige deltagere ser ud til at have 
samme kvalitet og detaljeringsgrad. 
Dette kan i mange tilfælde være 
svært at vurdere på dette indledende 
tidspunkt, men såfremt der observe-
res nogle uregelmæssigheder, under-
søges det, om disse kan redigeres, så 
grundlaget bliver ens for alle. Alter-
nativt vurderes, om nogle af dataene 
skal udelukkes fra analysen grundet 
usammenlignelighed.

Det bemærkes, at det sædvanlig-
vis er meget ressourcetungt at skulle 
redigere dataene efter indsamlingen, 
og vigtigheden af i forberedelsen og 
forløbet af indsamlingen at sikre va-
liditeten og reliabiliteten af dataene 
understreges hermed igen.

SAMMENFATNING:
Foranalysen fungerer alt i alt som en 

1Excel-kommandovej : Menu  Data  Filter  Autofilter
2Excel-kommandovej : Menu  Data  PivotTable and PivotChart Report
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yderligere validering af dataene, inden 
den deciderede analyse begyndes. 
Derfor skal følgende spørgsmål besva-
res, når man når til analysefasen:

 }  Hvordan kan dataene strukture-
res i det valgte it-værktøj?

 }  Er de modtagne data indtastet og 
gennemgået for indtastningsfejl?

 }  Er datasættet renset for ”outliers”?

 }  Ser der ud til at være nogle ure-
gelmæssigheder i dataene fra de 
forskellige deltagere, der hindrer 
sammenligneligheden?

 }  Hvis ja, kan dataene redigeres, 
så de bliver sammenlignelige, el-
ler skal nogle data udelukkes?

6.3 TILRETTELÆGGELSE AF 
ANALYSEN

For at sikre, at dataanalysen får belyst 
alle interessante informationer og 
sammenhænge, anbefales det, at der 
i analysen bliver lagt en plan og gået 
struktureret til værks. Fra undersøgelse 
til undersøgelse vil det selvsagt være 
forskelligt, hvad der skal belyses, og 
hvor meget man kender til udviklingen 
i dataene på forhånd, men de fleste 
overordnede benchmarking-processer 
kan dog opbygges efter nedenstående 
generelle fremgangsmåde: 

1)  Udarbejdelse af  
beskrivende analyser

  Dvs. simple fordelinger af antal-
let af observationer i forhold til 
baggrundsvariablene.

  Dette belyser grundlaget, som 
analyserne bygger på, og angi-
ver dermed karakteristikaene for 
de deltagende organisationer. 
Med denne viden er det muligt, 

at man i den videre analyse vil 
bemærke sammenhænge, som 
man ellers ikke ville have været 
opmærksom på.

  Lav en kort sammenfatning af 
resultaterne fra de beskrivende 
analyser.

2)  Analyse af den/de valgte kriti-
ske succesfaktor(er)

  Denne del skal bidrage med vi-
den i forhold til udviklingen i el-
ler fordelingen af den/de valgte 
kritiske succesfaktor(er) – dvs. 
målefaktorer, som fx omkostning 
eller tid. Dette gøres helt ned på 
det laveste niveau i forhold til de 
definerede proceskategorier.

  Forskellene deltagerne imellem 
analyseres.

3)  Analyse af sammenhængene 
mellem kritiske succesfaktorer 
og baggrundsvariablene

  Denne type analyse har til formål at 
pege på mulige forklaringer blandt 
baggrundsvariablene til variationer 
i de kritiske succesfaktorer.

  Der kan med fordel anvendes 
et statistisk it-analyseværktøj 
til denne del, men er man ikke 
i besiddelse af dette, kan funk-
tionerne i Excel, som fx indlæg-
gelse af trendlinjer i figurer, være 
et udmærket alternativ.

  Resultaterne analyseres, og der 
konkluderes på, hvad der ifølge 
analysen er årsager til udsving.

SAMMENFATNING:
Tilrettelæggelsen og gennemførel-
sen af analysen giver anledning til 
følgende spørgsmål:

 }  Hvordan bør analyseprocessen 
struktureres? Tag udgangspunkt 

i den præsenterede fremgangs-
måde med de tre typer af analyser.

 }  Hvad viser resultaterne af de be-
skrivende analyser?

 }  Hvad viser resultaterne af 
analysen mht. den kritiske suc-
cesfaktor, og hvor er der forskel 
deltagerne imellem?

 }  Hvad kan der påvises af sam-
menhænge og dermed forklarin-
ger mellem den kritiske succes-
faktor og baggrundsvariablene?

6.4 ”BEST PRACTICE”-ANALYSER

I sigtet mod at finde ”best practice” i 
relation til en række af processer og 
arbejdsgange tages der udgangs-
punkt i de gennemførte analyser. 
Når organisationerne skal sammen-
holdes, kan ”best practice” – i form 
af den bedste præstation i forhold til 
den kritiske succesfaktor – opgøres 
på forskellige niveauer, som det er 
illustreret i figuren til højre.

Typisk vil man starte med sam-
menligningen på det øverste niveau 
for at danne et overordnet overblik 
over de generelle præstationer or-
ganisationerne imellem. Når man 
derimod skal til at identificere, hvor 
forskellene i præstationerne med 
hensyn til den kritiske succesfaktor 
skal findes, vil man betragte præsta-
tionerne på et lavere niveau. 

Herved kan det også ses, at det 
ofte kan være hensigtsmæssigt at 
starte analysearbejdet med en over-
ordnet benchmarking-analyse for at 
skabe overblikket. Efterfølgende kan 
man så arbejde sig ned i materialet 
ved bl. a. at udarbejde detaljerede 
benchmarkingundersøgelser til be-
lysning af forskellene i de underlig-
gende processer, jf. i øvrigt den nær-
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mere beskrivelse heraf i ”Kogebog 
til detaljeret benchmarking”. 

SAMMENFATNING:
”Best practice”-overvejelserne giver 
anledning til, at følgende spørgsmål 
besvares:

 }  Hvordan ser den overordnede 
præstation ud organisationerne 
imellem med hensyn til den kri-
tiske succesfaktor?

 }  Er der umiddelbare forskelle orga-
nisationerne imellem, som kan for-
klare forskellene i præstationerne?

Med baggrund i disse spørgsmål 
vil det være relevant at fortsætte til 
den detaljerede benchmarking med 
henblik på at få identificeret forskel-
lene i præstationer på niveau af del-
processerne for herigennem at ”lære 
af de bedste” (best practice). 

Benchmarking område

Overordnede processer

Underliggende del-processer

„Best Practice“
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I implementeringsfasen skal gabet 
til ”best practice” mindskes via foran-
dringer og forbedringer i de enkelte 
boligorganisationer. Det er ikke 
muligt alene at overføre nøgletal og 
processer – en tilpasning til den en-
kelte organisation er nødvendig. Det 
er ikke sikkert, at resultaterne bliver 
helt de samme i andre omgivelser, og 
man skal således iværksætte imple-
menteringen med henblik på at lære 
af implementeringsfasen.

7.1 PARAMETRE FOR SUCCESFULD 
IMPLEMENTERING

En succesfuld implementering af re-
sultater fra et benchmarking-projekt 
afhænger af mange forhold, da det kan 
betragtes som en forandringsproces. 

Implementering af ændringer 
kræver accept af forandring og en 
virksomhedskultur, der er åben for 
nye muligheder. Gennemførelse af 
benchmarking-projekter baner tildels 
vejen selv, idet metoden skaber vilje 
til forandring gennem praktiske ek-
sempler og tilførsel af ny inspiration. 
Pointen er, at når indlæring af bedre 
metoder bliver et mål i sig selv, giver 
det ny vilje til hele tiden at lære nyt.

Et afgørende parameter for gennem-
førelsen af en succesfuld implemen-
tering er først og fremmest ledelsens 
engagement og vilje til at gå forrest i 
processen, da dette signalerer opbak-
ning til processen, hvilket vil støtte med-
arbejdernes involvering i processen og 
accept af forandringsprocessen.

Der er behov for at lave en hand-
lingsplan for implementeringen af de 
ønskede forbedringstiltag. Dette kræ-
ver først og fremmest planlægning og 
prioritering af, hvilke indsatser der skal 
implementeres. Ved prioriteringen af 
disse bør man have blik for, hvilke ind-
satser der har det største potentiale i 
den enkelte organisation, samt hvor 

store forandringskravene er, da disse 
kan være en barriere for udvikling af 
dele af organisationen. 

En del af handlingsplanen bør 
omfatte en plan for opfølgning på 
forbedringstiltagene, da det er altaf-
gørende for en succesfuld implemen-
tering, at de nye metoder fastholdes 
og udvikles. Det vil være oplagt 
tillige at måle på den kritiske succes-
faktor igen efter et stykke tid for at 
påvise de positive effekter.

SAMMENFATNING:
For så vidt muligt at sikre en succes-
fuld implementering, bør nedenstå-
ende spørgsmål besvares:

 }  Er de identificerede forbedrings-
tiltag generelt velaccepterede i 
afdelingen?

 }  Er ledelsen engageret og villig til 
forandringer?

 }  Hvordan er prioriteringen af for-
bedringstiltagene, og hvordan 
ser en endelig handlingsplan ud?

 }  Hvordan planlægges opfølgnin-
gen på forbedringstiltagene?

7.2 PRÆSENTATION AF RESULTATER

I forhold til præsentation af bench-
marking-resultater er der også nogle 
generelle gode råd, der kan bruges 
i kommunikationen af resultater og 
forbedringstiltag.

 }  Fremadrettet – Benchmarking- 
undersøgelser handler om gen-
sidig læring, hvor der skal være 
fokus på de fremadrettede mu-
ligheder for organisationen frem 
for tidligere fejl. Således kan man 
i præsentationer være opmærk-
som på at synliggøre dette for-

mål, så frygten for at indrømme 
fejl udskiftes med en accept af, at 
man altid kan lave forbedringer.

 }  Relevant – Det er nødvendigt at 
gøre informationen relevant for 
modtagerne, og her kan informa-
tionsomfanget og detaljerings-
grad være væsentlige parametre. 
Det handler ofte om at levere sva-
rene til de væsentlige spørgsmål 
i forbindelse med forandringer: 
”hvorfor?”, ”hvordan?” og ”hvem?”, 
da dette bidrager til modtagerens 
forståelse af baggrunde, udfor-
dringer og ansvarlighed i forhold 
til implementeringsprocessen.

 }  Pålideligt – På samme vis som det 
er afgørende at gøre informatio-
nerne relevante for modtagerne, 
må det også antages for afgø-
rende, at informationerne er påli-
delige, idet der ellers er en latent 
risiko for, at hele grundlaget for 
benchmarkingen vil kunne blive 
kritiseret med det resultat, at de 
afledte mål med benchmarkin-
gen risikerer at gå tabt.

 }  Forbedringsorienteret – Ved at 
holde fokus på løbende forbed-
ringer i organisationen omkring 
benchmarking-projektet kan 
dette bidrage til, at medarbej-
derne i fremtiden i højere grad 
selv bliver opmærksomme på in-
terne effektiviseringsmuligheder.

SAMMENFATNING:
Jævnfør ovenstående overvejelser, 
bør ledelsen i organisationen derfor 
løbende spørge sig selv:

 }  Opfylder kommunikationen af 
resultater og forbedringstiltag ud 
i organisationen kravene om at 
være fremadrettet, relevant, påli-
delig og forbedringsorienteret?
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8 PRAKTISK EKSEMPEL PÅ GENNEMFØRELSE  
 AF OVERORDNET BENCHMARKING 

Dette afsnit vil præsentere et 
praktisk eksempel på, hvordan en 
overordnet benchmarking af admi-
nistrationsforhold kan gennemføres. 
Som nævnt indledningsvist, bygger 
eksemplet på dele af 1. fase i ”Tema-
undersøgelse om administrations-
forhold mv. del 2”.

Overordnet benchmarking
Denne undersøgelse havde indled-
ningsvis til hensigt at gennemføre en 
overordnet benchmarking af almene 
boligorganisationers regnskabsdata 
(baseret på data fra Landsbyggefon-
dens regnskabsdatabase) med sær-
ligt fokus på boligorganisationernes 
administrationsomkostninger. 

Som et væsentligt element heri 
indgik endvidere, at der skulle udar-
bejdes et tvillingeværktøj, som skulle 
give den enkelte boligorganisation 
mulighed for at finde de 10 mest 
sammenlignelige boligorganisatio-
ner, uafhængigt af geografisk belig-
genhed, men alene ud fra på forhånd 
definerede kriterier, kvantitativt be-
stående af boligorganisationen stør-
relse (antal lejemålsenheder og antal 
afdelinger) samt kvalitativt bestå-

ende af graden af social påvirkning 
på den enkelte boligorganisation.  

Forud for igangsætningen af 
undersøgelsen blev der endvidere 
indhentet erfaringer fra tilsvarende 
undersøgelser i udlandet, ligesom 
erfaringerne fra ”Temaundersøgelse 
om administrationsforhold mv. del 
1” naturligvis også blev inddraget, 
for at undersøgelsen kunne blive af 
så høj kvalitet som mulig, kombine-
ret med en let tilgængelighed og en 
simpel præsentationsform.

8.1 FASE 1 – PLANLÆGNING

Afdækning af behov
Benchmarking-området ”Admini-
strationsforhold” er valgt som ud-
gangspunkt for den overordnede 
benchmarking. Dette område er den 
centrale opgave i almene boligorga-
nisationer og udgør således op imod 
90% af udgiftsbudgettet i boligorga-
nisationer. Området er udvalgt til øko-
nomisk benchmarking og kan herved 
bidrage til opbygningen af en referen-
ceramme for almen boligvirksomhed. 
Derudover har Landsbyggefonden et 
ønske om, at boligorganisationer skal 

kunne bruge Landsbyggefondens 
regnskabsdatabase til forskellige for-
mer for analyser.

Da alle boligorganisationer bruger 
samme lovgivning og kontoplan, er 
der en forventning om, at benchmar-
king både er muligt, men også kan 
være et nyttigt fremtidigt værktøj.

Andre mulige benchmarking-om-
råder kan være de almene boligor-
ganisationers økonomi, herunder fx 
afdelingernes totaløkonomi, kapitalfor-
valtning, henlæggelsessystemet etc.

 
De kritiske succesfaktorer til det 

overordnede benchmark er fundet 
gennem forudgående dialog med 
boligorganisationer i forbindelse 
med interview og fokusgrupper. På 
baggrund af disse analyser er net-
toadministrationsomkostninger pr. 
lejemålsenhed vurderet til at være 
den væsentligste succesfaktor for 
hensigtsmæssig drift. Dette sker 
med en skelen til bruttoadministra-
tionsbidraget pr. lejemålsenhed.

Organisering
På benchmarking-projektet vedr. 

Følge-
gruppe

Styre-
gruppe

Konsu-
lent team

Lands-
bygge- 
fonden

Bolig- 
organisation

Organisering
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administrationsforhold har der væ-
ret en følgegruppe, bestående af 
repræsentanter fra Socialministeriet, 
kommuner, revisorer, boligorgani-
sationer m.fl., der løbende er taget 
med på råd i forløbet. Ud over 
følgegruppen har en styregruppe, 
bestående af medarbejdere fra 
Landsbyggefonden, fulgt projektet 
på tæt hold med henblik på dialog 
om projektets fremdrift, retning og 
godkendelse af projektets resultater. 

I styregruppen deltager Lands-
byggefonden også og varetager 
den daglige dialog med projektets 
arbejdsgruppe, bestående af det eks-
terne konsulentteam. De involverede 
boligorganisationer er løbende ble-
vet orienteret om projektets status 
og resultater, så de herigennem har 
kunnet følge projektets fremdrift.

Tidsplan
Problemer i forhold til oprindelig 
tidsplan er blevet løst gennem lø-
bende dialog mellem styregruppen 
og arbejdsgruppen (konsulent-
teamet) og efterfølgende kommu-
nikation til deltagere, således at der 
er sikret en gensidig forventningsaf-
stemning mellem parterne.

8.2  FASE 2 – NIVEAUVALG

Intern/ekstern benchmarking
Temaundersøgelsen med benchmar-
king af administrationsforhold er et 
eksternt benchmarking-projekt, hvor 
boligorganisationer, der har indberet-
tet til Landsbyggefondens regnskabs-
database, indgår. Dette medfører, at 
der er data for ca. 700 boligorganisati-
oner, hvilke giver anledning til omfat-
tende databehandling og -analyse.

Til inspiration for projektet er der 
lavet en erfaringsopsamling i for-
hold til lignende projekter i udlan-
det. I England og Tyskland arbejder 
man på forskellige niveauer med 

benchmarking-lignende projekter 
eller tværgående udveksling og ind-
samling af data, der kan bruges til 
benchmarking.

Partnerinddragelse
Den tidligere nævnte følgegruppe 
har løbende bidraget med sparring 
og dialog i forhold til projektet. 
Dette har medvirket til en kvalitets-
sikring af værktøjer, analyser og 
resultater i procesforløbet.

8.3  FASE 3 – DATAINDSAMLING

Valg af kilder
Det overordnede benchmark i tema-
undersøgelsen har været fokuseret 
på at bruge Landsbyggefondens 
regnskabsdatabase til benchmarking. 
Datagrundlaget er således baseret 
på regnskabsdata, hvilket – alt andet 
lige – giver et rimelig godt sammen-
ligningsgrundlag, da der anvendes 
samme kontoplan. Ud over regnskabs-
tallene er der i benchmarket også 
anvendt sociale nøgletal, indhentet fra 
Statens Byggeforskningsinstitut.

Det har fra undersøgelsens start 
været klart, at der er problemstillinger 
i forhold til at benchmarke ukritisk 
med regnskabsdatabasens tal. For en 
nærmere identificering og løsning af 
sådanne problemstillinger henvises 
dog til beskrivelserne herom i ”Koge-
bog til detaljeret benchmarking”.

Validiteten for datamaterialet er 
til gengæld god, selvom det kræver 
indsigt i databehandlingsprogram-
mer. Benchmarking-undersøgelsen 
er baseret på regnskabsdata fra 2003.

Desuden er der gennemført 
interview og fokusgrupper med 
henblik på udvælgelse og kvalitets-
sikring af økonomiske nøgletal.

Der er anvendt tidligere rapporter 
med henblik på at få indblik i rele-

vante problemstillinger for sektoren, 
ligesom der er sket en afdækning af 
lignende projekter i udlandet med 
henblik på at indhente inspiration til 
benchmarking-undersøgelsen.

DATAKVALITET

Reliabilitet (sikkerhed for, at der 
måles præcist)
Reliabiliteten for data er sikret gen-
nem omhyggelig databehandling og 
tæt kontakt med Landsbyggefonden 
i forhold til regnskabsdatabasens op-
bygning og bearbejdning af udtræk 
herfra. Generelt har regnskabsdata-
ene en høj reliabilitet, når der følges 
en på forhånd defineret kontoplan til 
registrering. Dog har denne – samt 
tidligere undersøgelser – vist, at der 
i nogle tilfælde er forskelle mellem 
fortolkning af regnskabsvejledninger 
mv, hvilket kan medvirke til en unø-
dig variation i datasættet. 

Validitet (sikkerhed for, at der  
måles på det rigtige)
Validiteten af data er sikret gennem 
tæt dialog med Landsbyggefonden 
og boligorganisationerne vedr. 
udvælgelse af benchmarking-para-
metre og nøgletal. Ligeledes er følge-
gruppen inddraget til løbende kvali-
tetssikring af projektets resultater.

Tilpasning af datasæt
Efter indsamling af data er det un-
dersøgt, om der i datasættet findes 
observationer (data), som markant 
afviger fra det forventede/normen 
(også benævnt ”outliers”). Det er i før-
ste omgang valgt at fjerne observatio-
ner, hvor beregningerne har medført, 
at nettoomkostningerne til admini-
stration pr. lejemålsenhed (NOA/LE) > 
7000 kr. eller NOA/LE < 700 kr.

8.4  FASE 4 – ANALYSE

Benchmarking med it-værktøjer
Temaundersøgelsen om administra-
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tionsforhold baserer sig, som nævnt 
tidligere, primært på tal fra Landsbyg-
gefondens regnskabsdatabase. Den 
meget omfattende database har med-
ført, at det er valgt at anvende et stan-
dard databaseprogram i form af Micro-
soft-Access til databehandlingen. 

Der er i samme forbindelse blevet 
konstrueret et ”tvillingeværktøj”, der 
muliggør, at en boligorganisation 
kan finde tvillinger (lignende boli-
gorganisationer) ud fra nogle fast-
lagte faktorer, såsom antal lejemåls-
enheder og antal afdelinger (gnsn. 
afdelingsstørrelse) samt udvalgte 
sociale nøgletal. ”Tvillingerne” kan 
således bruges som udgangspunkt 
for sammenligningen.

Foranalyse
Der blev ikke til denne undersøgelse 
gennemført en egentlig forundersø-
gelse. Dette skyldes dog konkret, at 
der forud for undersøgelsens gen-
nemførelse havde været udarbejdet 
en tidligere temaundersøgelse, som 
havde identificeret en række af de 
problemstillinger, som forundersø-
gelsen normalt ville blive brugt til at 
identificere. Ligeledes sikrede en re-
lativt stor indsats i forbindelse med 
dataindsamlingen, at behovet for en 
forundersøgelse kunne reduceres. 
Endelig var en tæt løbende dialog 
mellem konsulenterne og Lands-
byggefonden medvirkende til, at 
foreløbige benchmarking-resultater 
kunne kvalitetssikres løbende under 
undersøgelsesforløbet.

Præsentation af analyseresultater
Som anført indledningsvist til 
dette eksempel, indgik det som et 
væsentligt parameter ved denne 
undersøgelses gennemførelse, at 
der skulle udarbejdes et it-baseret 
”tvillingeværktøj”.

Herved skulle de enkelte boligor-
ganisationer bringes i stand til på en 

enkel måde og ved en simpel præ-
sentation at kunne se egne admini-
strationsomkostninger benchmarket 
med de 10 nærmeste ”tvillinger”. 

På side 30 er vist eksempler på 
skærmbilleder fra ”tvillingeværktø-
jet” til illustration af såvel anvendel-
sen heraf samt resultaterne herfra. 

I billederne ses brugergrænsefladen 
til det it-værktøj, der er udviklet i for-
bindelse med benchmarking på admi-
nistrationsforhold. Værktøjet er tænkt 
som et udsøgningsværktøj, der har det 
primære formål at finde egnede parter 
(også kaldet tvillingeorganisationer) 
til benchmarking-projekter og over-
ordnet økonomisk sammenligning. 
Værktøjet understøtter benchmarking 
på netto- og bruttoadministrationsom-
kostninger pr. lejemålsenhed (der ud-
gør de kritiske succesfaktorer) blandt 
tvillingeorganisationer. Det er ligeledes 
muligt at udtrække data til egen vide-
rebearbejdelse og analyse.

Tvillingeværktøjet er ikke en kopi 
af Landsbyggefondens regnskabsda-
tabase, hvorfor det ikke har samme 
detaljeringsgrad i forhold til eksem-
pelvis omkostningsstrukturer mv. 
Hvis man således ønsker mere detal-
jeret benchmarking via regnskabs-
nøgletallene, kan værktøjet bruges 
til at finde benchmarking-partnere, 
hvorefter de detaljerede regnskabs-
tal kan hentes i Landsbyggefondens 
regnskabsdatabase, der er tilgænge-
lig online på www.lbf.dk.

I forhold til den nærmere bench-
marking og best practice-analyser 
er data flyttet fra standard databa-
seprogrammet Microsoft Access til 
standard regnearksprogrammet Mi-
crosoft Excel for derved at sikre en 
mere fleksibel analytisk behandling.

Benchmarking-grupper
Da temaundersøgelsen om admini-

strationsforhold på det overordnede 
niveau inddrager alle boligorga-
nisationer, har det været relevant 
at definere nogle undergrupper 
(benchmark-grupper). Boligorgani-
sationerne er opdelt i tre størrelses-
grupper, der giver et bedre grundlag 
for benchmarking, da boligorganisa-
tioner med forskellig størrelse ikke 
nødvendigvis er sammenlignelige. 

Det skyldes, at der er vidt forskel-
lige organisationsstrukturer ved or-
ganisationer med fx 1.000 og 10.000 
lejemålsenheder, og derfor giver 
det ikke i alle situationer mening at 
sammenligne administrationsfor-
hold og -omkostninger mellem to 
sådanne organisationer.

Benchmark-nøgletal
Efter indsamling og analyse af data 
er det muligt at identificere niveau-
forskelle for den valgte kritiske 
succesfaktor, nettoomkostninger til 
administration pr. lejemålsenhed 
(NOA/LE). 

For de ca. 650 boligorganisatio-
ner, der er repræsenteret i datasæt-
tet efter fjernelse af ”afvigende 
observationer”, er der stadig store 
udsving i nøgletallet NOA/LE, der i 
gennemsnit er ca. 2750 kr./LE. Den 
største observation er ca. 5300 kr./LE 
og den mindste ca. 900 kr./LE. Det 
væsentligste for denne ”kogebog” er 
dog benchmarkingens fremgangs-
måde, og for yderligere analyser 
og resultater fra temaundersøgel-
sens benchmark henvises derfor til 
Landsbyggefondens hjemmeside 
www.lbf.dk.

Best practice-grupper og  
læringspotentiale
Med valg af kritiske succesfaktorer 
(incl. underliggende parametre/be-
regninger) samt definition af bench-
marking-grupper er næste skridt at 
få defineret ”best practice”. Da der 
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i benchmarket primært måles på 
NOA/LE, vil ”best practice” inden for 
grupperne kunne defineres som de 
boligorganisationer, der er billigst 
inden for deres respektive gruppe. 
Afhængig af benchmarking-grup-
pens størrelse, kan man eksempelvis 
vælge de bedste 25%, hvilket er 
gjort i undersøgelsen af administra-
tionsforhold. 

I forhold til ”best practice”-
grupper er der også mulighed for 
at regne på det gennemsnitlige 
besparelsespotentiale for de obser-

vationer, som ligger uden for ”best 
practice”. Disse potentialer skal dog 
tages med et vist forbehold, da man 
ikke nødvendigvis kan realisere 
sådanne potentialer, hvis der er tale 
om organisationer med vidt forskel-
lige underliggende forhold og for-
udsætninger. 

Det er muligheden for at lære fra 
andre ”best practice”-organisationer, 
der bør fokuseres på i benchmarket, 
og derfor er næste skridt at analysere, 
hvilke forskelle og tendenser der ken-
detegner ”best practice”-organisatio-

ner. Hensigten med dette er at fastslå 
og forstå, hvilke parametre der har 
betydning for en effektiv drift. 

Best practice-kendetegn
Analysen viser en tydelig tendens 
til, at der kan identificeres stordrifts-
fordele ved administration af bolig-
organisationer. Dette gælder både 
parametrene antal lejemålsenheder 
og gnsn. afdelingsstørrelse.

Resultaterne fra det overordnede 
benchmark viser desuden, at fraflyt-
ningsfrekvensen har en betydning, 
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således at mange fraflytninger bela-
ster de samlede NOA/LE. Der er dog 
et begrænset datagrundlag til denne 
del af analysen, hvorfor sammen-
hængen på dette punkt skal tages 
med et vist forbehold.

Det sidste forhold, der er lagt 
vægt på i analysen, er betydningen 
af sociale faktorer. Tendensen er den, 
at der ses en sammenhæng mellem 
store sociale problemer med unge 
og NOA/LE. Der er kun påvist en 
svag sammenhæng med en indika-
tor for generelle sociale problemer 
og en arbejdsløshedsindikator. Disse 
kan således i nogle tilfælde have en 
betydning for omkostningsniveauet. 

Et yderligere relevant forhold, der 
kan forklare forskelle i administra-
tionsomkostninger, er udbuddet af 
serviceydelser og kvaliteten af disse. 
Denne dimension indgår imidlertid 
ikke i det overordnede benchmark. 
Kvalitetsdimensionen er dog ind-
draget som en del af den detaljerede 
benchmark, som er beskrevet i ”Ko-
gebog til detaljeret benchmarking”.

Anbefalinger/forbedringstiltag
På grundlag af benchmarking på 
overordnet niveau er det samlet set 
muligt at påvise relativt store for-
skelle mellem de enkelte boligorgani-
sationer. Som det imidlertid fremgår 
af størrelsesgrupperingen er det væ-

sentligt at have for øje, at de enkelte 
boligorganisationer, primært afhæn-
gig af boligorganisationens størrelse, 
har meget forskellige forudsætninger, 
bl.a. i form af intern organisering.

Imidlertid tager ”tvillingeværktø-
jet” netop højde for disse forskelle, 
idet den enkelte boligorganisation 
netop måles med boligorganisationer 
af nogenlunde tilsvarende størrelse 
og dermed forudsætningsvist også 
med samme interne organisering.

Det er således meget væsentligt, 
at resultaterne af undersøgelsen IKKE 
(mis)bruges til at opgøre et samlet 
forbedringspotentiale for sektoren, 
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3 GRUPPERINGER PÅ GRUNDLAG AF LEJEMÅLSENHEDER

Små
Lejemålsenheder = 100 - 500

Mellemstore
Lejemålsenheder = 501 - 3000

Store
Lejemålsenheder = Over 3000

da denne ikke er en homogen stør-
relse, uagtet at forudsætningerne i 
udgangspunktet kan synes ens, bl.a. 
illustreret ved lovgivningsmæssigt 
fastsatte krav til administrationsydel-
sen, overordnet boliglovgivning, krav 
om standardkontoplan. 

Derimod er det væsentligt i stedet 
at fokusere på den enkelte boligor-
ganisations forudsætninger og sam-
menligne den enkelte boligorganisa-
tions præstationer med sine tvillinger. 

For de boligorganisationer, som 
ligger i toppen af sin egen ”tvillinge-
benchmark”, er det dog samtidig 
vigtigt fortsat at stræbe højere, hvilket 
for disse organisationer kan ske ved at 
måle sig med de boligorganisationer, 
som typisk er større og anderledes or-
ganiseret end boligorganisationen selv.

Endvidere vil det overordnet være 
en væsentlig forudsætning for at 
komme videre i processen, at den 
enkelte boligorganisation foretager 
mere dybdegående analyser af sine 
forvaltningsområder. I den forbin-
delse vil det – typisk for de mindre 
og mellemstore boligorganisationer 
– være relevant at inddrage enten 
”tvillinger” eller andre lignende bolig-
organisationer med en vis geografisk 
nærhed.

I tilknytning hertil vil det endvi-
dere ofte – særligt for de mindre og 
mellemstore boligorganisationer 
– være relevant at foretage en sonde-
ring af mulighederne for indførelse af 
enten uformelle eller formelle samar-
bejdsmodeller med henblik på at få 
det fulde udbytte af læringspotentia-
let fra andre boligorganisationer. 

I forhold hertil bør man dog være 
opmærksom på, at det er væsentligt 
at overveje, hvorvidt de samarbej-
dende boligorganisationer har en 
matchende kultur og forretningsfi-
losofi. Indførelsen af et sådant sam-
arbejde kan i første omgang tjene 
det formål at skabe effektiviseringer 
og bedre serviceniveau og samtidig 
være en god begyndelse til et senere 
succesfuldt samarbejde om etab-
lering af administrationsfællesskab 
– og måske i sidste ende resultere i 
en egentlig fusion. 

8.5  FASE 5 – IMPLEMENTERING

Selve implementeringen indgår ikke 
som en del af benchmarking- 
undersøgelsen, hvorfor casen ikke 
kan videreføres til denne fase.

Såvel gennemsnit som variation er mindst ved store boligorganisationer og størst ved små boligorgani-
sationer. Dette betyder, at nettoadministrationsomkostningerne er lavere for de store boligorganisatio-
ner end for de små.

Overordnet benchmark på størrelsesgrupperinger
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Indeks Aktivitet Ansv. Udført

1 Fase 1 – Planlægning

1.1 Afdækning af behov

Bestem motiv for benchmarkingen og 
fastlæg ønskede forbedringer

Prioritér benchmarking-område ud fra 
potentiale

Bestem kritiske succesfaktorer 

Involver relevante medarbejdergrupper

1.2 Organisering

Klarlæg omfanget af projektet

Bestem, om der bør være en styre-
gruppe eller ej

Udpeg en projektleder

Opbyg evt. en følgegruppe

Opbyg evt. en projektgruppe

1.3 Tidsplan

Fastlæg tidsramme og placér ansvar 
for løsning af opgaver

Placér overordnet ansvar for projektet

Bestem, hvem der kan træffe beslutnin-
ger i relation til projektet

Fastlæg projektdeltagernes forventede 
ressourceforbrug

2 Fase 2 – valg af niveau

2.1 Intern/ekstern benchmarking

 
Klarlæg, om der er sammenlignelighed 
på tværs af afdelinger og om 
der er grundlag for benchmarking

Klarlæg, om der vil være større fordele  
ved at inddrage eksterne organisationer 
 i benchmarkingen

Nedenfor findes en tjekliste til brug for organisationens 
egen gennemførelse af benchmarking. Opbygningen 
følger gennemgangen i kapitlerne 3–7 af en bench-
marking-proces, og hvert af punkterne i checklisten 

relaterer sig til de arbejdsspørgsmål, der er opstillet i 
slutningen af hvert delafsnit.

God fornøjelse!

9 TJEKLISTE TIL EGEN GENNEMFØRELSE 
 AF BENCHMARKING
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Indeks Aktivitet Ansv. Udført

2.2
Partnerinddragelse 
(ekstern benchmarking)

Fastlæg karakteristika for  
benchmarking-partnere

Søg efter partnere vha. 
Landsbyggefondens ”tvillingeværktøj”

Tag kontakt til potentielle partnere mht. 
deltagelse i benchmarking-projektet

3 Fase 3 – Dataindsamling

3.1 Valg af datakilder

Udvælg datakilde til projektet

Klarlæg ressourceomfanget ved at  
anvende den valgte kilde og afstem  
med forventningen

3.2 Forberedelse af dataindsamlingen

Klarlæg forventninger til analysens  
resultater

Klarlæg ønsket detaljeringsniveau

Bestem baggrundsvariable for analysen

Udarbejd de nødvendige skemaer og  
dokumenter til brug i analysen

Klarlæg omfanget af involverede  
personer og heraf behovet for  
vejledninger eller procedurer

Klarlæg behovet for at oprette en ”hot-line”

3.3 Datakvaliteten

Foretag nødvendig sikring af validiteten  
(at der måles på det rigtige)

Foretag nødvendig sikring af  
reliabiliteten (at der måles præcist)

4 Fase 4 – analyse

4.1 Benchmarking med it-værktøjer

Klarlæg mængden af data og bestem  
behovet for data-behandling

Udvælg it-værktøjer til brug for analysen

Klarlæg, om it-kompetencer 
er til stede
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Indeks Aktivitet Ansv. Udført

4.2 Foranalyse

Udarbejd struktur for dataregistreringen

Indtast data og tjek for fejl

Rens datasættet for ”outliers”

Se efter uregelmæssigheder i dataene,  
der evt. kan hindre sammenligneligheden

Redigér dataene eller udeluk data, hvis 
det ikke kan bruges i analysen

4.3 Tilrettelæggelse af analysen

Fastlæg struktur for analysen

Udfør beskrivende analyser på  
baggrundsvariablene

Udfør analyser vedrørende den  
kritiske succesfaktor

Udfør analyser på sammenhængene  
mellem den kritiske succesfaktor og  
baggrundsvariablene

4.4 Best practice analyser

Bestem den overordnede præstation  
for organisationerne

Udpeg forskelle mellem organisationerne, 
som kan være forklarende for præstatio-
nerne

5 Fase 5 – implementering

5.1 Parametre for succesfuld implementering

Sikr, at de identificerede forbedringstil-
tag generelt er velaccepterede

Sikr en engageret ledelse, og sørg for  
at ledelsen går forrest i forhold til  
implementeringen

Prioritér forbedringstiltagene, 
og udarbejd en handlingsplan

Planlæg opfølgningen  
på forbedringstiltagene

5.2 Præsentationen af resultater

Sikr at kommunikationen opfylder kra-
vene om at være fremadrettet, relevant, 
pålidelig og forbedringsorienteret
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