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 1.1 INTRODUKTION TIL ”KOGE-
BØGER”  OM BENCHMARKING

En ”kogebog” er en beskrivelse af 
en række konkrete metoder og 
værktøjer til benchmarking og er 
således en guide, der beskriver 
fremgangsmåden, de løbende 
overvejelser og erfaringer, der er 
gjort i forhold til benchmarking af 
boligorganisationer.

Denne ”Kogebog til detaljeret 
benchmarking” er udarbejdet i for-
bindelse med ”Temaundersøgelse 
om administrationsforhold mv. 
del 2” og sigter mod at redegøre 
for metoder til benchmarking på 
detaljeret niveau på baggrund af 
decentral dataindsamling og sam-
menligning. ”Kogebog til detaljeret 
benchmarking” vedrører således 
mindre benchmarkingprojekter, 
hvor man med udgangspunkt i de-
central dataopsamling kan bench-
marke forskellige enheder i forhold 
til hinanden og et generelt gen-
nemsnit på procesniveau. 

”Kogebog til detaljeret bench-
marking” bygger på fremgangsmå-
derne og erfaringerne fra to del-
projekter, udført i forbindelse med 
den detaljerede del af ”Temaunder-
søgelse om administrationsforhold 
mv. del 2”. At der er blevet gennem-
ført to undersøgelser skyldes, at 
det i den første undersøgelse måtte 
erfares, at forskelligheder i opgørel-
serne af ressourceforbrug umulig-
gjorde en dybere sammenligning. 
Den anden undersøgelse blev der-
for igangsat for med en ny og mere 
dybdegående tilgang at supplere 
med mere detaljerede sammenlig-
ninger på procesniveau.

Der har på denne måde været 
tale om et udviklingsprojekt, hvilket 
gennemgangen i denne kogebog 
ligeledes vil bære præg af. Der vil i 

det følgende blive refereret til erfa-
ringer og resultater fra begge under-
søgelser. Dette med det argument, 
at mindre gode erfaringer ligeledes 
kan være lærerigt for brugeren af 
kogebogen. Dog vil hovedvægten af 
gennemgangen være på den supple-
rende undersøgelse (del 2), da denne 
har resulteret i det mest nøjagtige 
benchmarkinggrundlag. 

”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 detaljeret benchmarking” 
er der også udarbejdet en ”Kogebog 
til overordnet benchmarking”, der 
omhandler overordnet benchmar-
king af administrationen. 

”Kogebøgerne” er udarbejdet 
med henblik på at sikre ”fremtidens 
benchmarking” med hensyn til ar-
bejdsgange, 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 gen-
nemførelse af benchmarking, 
hvor temaundersøgelsen er 
anvendt som eksempel 
(kapitel 8)

 3)  Tjekliste til egen gennemfø-
relse 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 
sammenhæng mellem de første fire 
faser ofte være behov for at justere 
de forskellige elementer, som pro-
jektet 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 sammenligning af 
de enkelte organisationers resultater. 
Et vigtigt element i benchmarking er 
at sikre læring, således at organisa-
tioner med mindre gode resultater 
lærer af organisationer med bedre 
resultater. Det er i læringsprocessen 
vigtigt, at organisationerne tager 
stilling til, i hvilken grad tilpasning til 
egne forhold er nødvendig og ikke 
blot kopierer arbejdsgange og pro-
cesser fra en organisation, der resul-
tatmæssigt har klaret sig bedre.

Benchmarking kan således 
benyttes til at ”stille de rigtige 
spørgsmål” samt finde årsagssam-
menhænge og forklaringer, idet 
man via nøgletalsanalyser 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 målrettet strategi til 
forbedring af kvalitet, produktivitet 
og ledelse.

1.3 HVORFOR BENCHMARKING?

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

Overordnet set bør benchmarking 
dog gennemføres med udgangs-
punkt i en positiv indstilling til at 
skabe forandringer, som kan sikre en 
effektivisering af rutineprægede og 
standardiserede processer, som der-
ved 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 målsætnin-
gerne 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:

STØRRELSEN AF ORGANISATI- 
ONENS 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 
fraflytterafregninger.

Målopfyldelse:
 Ved anvendelse af Landsbygge-
fondens tvillingeværktøj identifi-
ceres organisationens tvillinger.

 Ved at gennemgå forretnings-
gangene sammen med disse 
tvillinger og belyse den gen-
nemsnitlige hastighed for eks-
pedition af en fraflytterafregning 
kan det konstateres, om målet 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 
% hurtigste 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.

 1.4 ARBEJDSPROCESSEN VED  
BENCHMARKING

Det vil sjældent være muligt at gen-
nemføre 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, hvorimod 
implementeringsfasen vedrører anven-
delsen 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 5 kapitler (kapitel 3-7) 
præsenteres en detaljeret beskri-
velse af de enkelte faser i benchmar-
king-processen.

Hensigten med gennemgangen 
er at vejlede brugeren af ”Kogebog 
til detaljeret benchmarking” i, hvor-
dan en benchmarking-proces tilret-
telægges, 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 anvendes 
af brugeren af kogebogen i en prak-
tisk gennemførelse af en overordnet 
benchmarking. Tjeklisten er lavet for 
at give et samlet overblik over pro-
cessen, og når der krydses af i tjekli-
sten, er det underforstået, at der er 
blevet taget stilling til de spørgsmål, 
som præsenteres sidst i delafsnit-
tene for hver af faserne.

 

2    DETALJERET BESKRIVELSE  
AF BENCHMARKINGPROCESSEN
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3.1 AFDÆKNING AF BEHOV

3.1.1 VALG AF  
BENCHMARKING-OMRÅDE

Første skridt i planlægningsprocessen 
er valget af område for benchmarking. 
Årsagerne til valg af område kan være 
forskellige og grunde i såvel forret-
ningsmæssige som politiske motiver. 

Forretningsmæssige motiver
 De forretningsmæssige motiver 
kan være udtrykt via et ønske om 
en forbedring af kvalitet over for 
kunderne (medlemmer, beboere), 
forbedring af internt arbejds-
miljø/arbejdsprocesser, ledelses-
mæssige/strukturelle forbedrin-
ger eller øget effektivitet. 

Politiske ønsker og krav
 Ligeledes kan der i forhold til 
almene boligorganisationer 
være politiske ønsker og krav til 
driftsmetoder, organisering og for-
bedringstiltag, fx som følge af den 
omfattende 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 effekti-
viseringspotentialerne for de enkelte 
områder med henblik på at opnå 
størst mulig effekt af benchmarking-
projektet. Hvilken del af organisatio-
nen, 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/sammenlignelig-
hed, dvs. at det er muligt at sam-
menligne området med lignende 
områder, enten internt eller hos 
andre eksterne organisationer for 
overhovedet at kunne drage fordel 
af erfaringerne (se også afsnit 5.2).

 3.1.3 FASTLÆGGELSE AF  
KRITISKE SUCCESFAKTORER

I forlængelse af valget af område 
for benchmarking er det relevant 
at se på, hvilke kritiske succesfak-
torer (KSF), der er betydende inden 
for det valgte område. Dvs. hvad 
organisationen ønsker at måle på i 
benchmarkingen.

I en detaljeret benchmarking kan 
KSF’er fx være ressourceforbrug, med-
gåede omkostninger, produktivitets-
nøgletal, kundetilfredshed mv. Altså 
mål, der kan relateres til processer og 
arbejdsgange i organisationen. 

Der kan vælges en eller flere kriti-
ske succesfaktorer til en benchmar-
kinganalyse.

 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.

Da resultaterne af en detaljeret 
benchmarking i sidste ende afhæn-
ger af, om det er muligt at overføre 
”best practice” på procesniveau 
mellem organisationer, kan det ofte 
være en fordel at inddrage de med-
arbejdere, der håndterer de områder, 
der er genstand for analysen. Dette 
bevirker, at medarbejdernes indsigt 
og erfaringer udnyttes i processen, 
og samtidig skaber det ejerskab til 
benchmarkingundersøgelsen og 
øger således muligheden for en suc-
cesfuld implementeringsfase.

SAMMENFATNING:
 For at sikre, at behovene i forbin-
delse 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 benchmar-
kingprocessen?

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

 3.2 ORGANISERING

Afhængigt af benchmarkingprojektets 
omfang, er det relevant at overveje, 
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hvilken organisering der er optimal 
til at styre processen. Dette er særligt 
relevant for at sikre den nødvendige op-
bakning og kommunikation i processen 
samt efterfølgende implementering.

Kompleksiteten og størrelsen af 
organiseringen er meget afhængig af 
projektets omfang. Et benchmarking-
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 projekter 
med mange involverede boligorga-
nisationer. En styregruppe vil følge 
projektforløbet og træffe løbende 
prioriteringer og beslutninger. Styre-
gruppen vil omfatte relevante kompe-
tencepersoner og beslutningstagere 
i forhold til det valgte benchmarking-
område. 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 konsu-
lenter, dels ved større projekter, men 
ligeså vel ved mindre projekter, hvor 
organisationen ikke selv har de for-
nødne erfaringer, kompetencer eller 
ressourcer til at gennemføre projektet.

 3.2.2 PROJEKTLEDER

Der vil være behov for en projektleder 
med en forståelse af benchmarking-
principperne, men mest af alt er erfa-
ring med projektstyring væsentligt. 
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 styregruppen, mens projekt-
lederen ved mindre projekter ofte vil 
arbejde med selvstændigt ansvar for 
projektet uden en styregruppe.

 3.2.3 FØLGEGRUPPER,  
PROJEKT-/ARBEJDSGRUPPER

Ved større projekter kan det også 
være relevant at involvere en føl-
gegruppe som et kvalitetssikrings-
element, 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-pro-
jektet bør gøres i planlægningsfasen 
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 nøgleperso-
ner i relation til beslutningstag-
ningen 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 benchmarking-
område en sådan form eller 
omfang, at det vil være relevant 
at danne en projektgruppe, der 

sammen med projektlederen lø-
ser opgaverne i forbindelse med 
projektet?

 3.3 TIDSPLAN

Afhængigt af projektets størrelse, kan 
det ofte være svært at fastlægge nøj-
agtige tidsplaner i planlægningsfasen. 
Projektlederen og de deltagende orga-
nisationer bør dog så vidt muligt be-
stræbe sig på at lave en realistisk tids-
plan, hvor der er god tid til tidsmæssigt 
usikre elementer, fx dataindsamling, 
kvalitetssikring og analysearbejde. Her 
gælder det, at dataindsamlingen og 
kvalitetssikringen ofte tager længere 
tid end forventet – særligt i de situatio-
ner, 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 beslutningskom-
petence. En bred opbakning til en af-
talt 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 proces-
sen fremad? (oftest projektleder)

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

 }  Hvilket ressourceforbrug forven-
tes af deltagerne?

3 FASE 1 – PLANLÆGNING
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4  
 FASE 2 – VALG AF NIVEAU

4.1 INTERN/EKSTERN 
BENCHMARKING

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

Intern benchmarking foregår mel-
lem afdelinger eller søsterselskaber, 
hvor man finder den ”bedste interne 
metode”, dvs. der hvor tingene funge-
rer 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 tilgængelig form for benchmar-
king, da alle informationer er til stede, 
og forløbet 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 eksterne 
organisationer til benchmarkingen 
med det udvalgte område og der-
med få ny inspiration udefra?

 4.2 PARTNERINDDRAGELSE

Ved ekstern benchmarking skal der 
inddrages relevante benchmarking- 
partnere. Der bør søges efter sam-
arbejdspartnere, der har nogle af 
de samme karakteristika og derfor 
de samme forretningsmæssige og 
organisatoriske udfordringer. Her 
vil det ved hjælp af Landsbyggefon-
dens ”tvillingeværktøj” være muligt 
at lave en søgning for at finde bolig-
organisationer, der ligner ens egen 
mht. bestemte parametre. På denne 
måde er det muligt at finde poten-
tielle samarbejdspartnere på tværs 
af geografi og personlige netværk.

SAMMENLIGNELIGHED MELLEM  
BENCHMARK-PARTNERE

Sammenligneligheden mellem 
benchmarkpartnere 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 sammenlignelighed 
på organisatorisk niveau, organisa-
tionens størrelse eller strukturelle 
forhold, fx organisationens interne 
opdeling af ansvarsområder.

SAMMENFATNING:
Til problemstillingen i forhold til at 
opnå relevant partnerinddragelse i den 
eksterne benchmarking er det væsent-
ligt at besvare følgende spørgsmål:

 
 }  Hvilke grundlæggende karakte-

ristika skal være gældende for 
benchmarking-partnerne, således 
at sammenligneligheden er sik-
ret?

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

 }  Er de potentielle partnere inte-
resserede i at deltage i bench-
marking-processen? 
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 Valg vedr. planlægning og bench-
markingniveau (i fase 1 og 2) skaber 
rammerne for indsamling af data-
oplysninger hos alle benchmarking-
partnerne. Benchmarkingens succes 
afhænger i høj grad af dataindsam-
lingen, da datamaterialet er grund-
laget for de efterfølgende analyser. 
Det er derfor altafgørende, at der er 
gjort et ordentligt forarbejde, som 
sikrer, at der er fokus på de rigtige 
benchmarking-parametre, og at kva-
liteten af de data, der kommer heraf, 
er i orden. Dataindsamlingen kræver 
derfor planlægning og målrettethed. 

 5.1 VALG AF KILDER

I en detaljeret benchmarking på 
procesniveau vil der typisk anvendes 
primære kilder, som regnskaber, spør-
geskemaer, interview, observationer 
og/eller registreringer af fx tid. 

Sekundære kilder, fx tidligere un-
dersøgelser eller andet materiale, der 
på forhånd er tilgængeligt, kan i få til-
fælde ligeledes anvendes. Her bør det 
dog igen bemærkes, at benchmar-
king på procesniveau nødvendiggør 
et fuldstændigt sammenligneligt 
datagrundlag parterne imellem. 
Derfor vil det typisk på procesniveau 
være nødvendigt at foretage nye un-
dersøgelser, da allerede eksisterende 
materiale højst sandsynligt ikke har 
den nødvendige sammenlignelighed 
mellem deltagerne.

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 omkostningsmæssige bar-
rierer, 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 DEFINITION AF  
PROCESKATEGORIER

En typisk faldgrube i forbindelse 
med detaljeret benchmarking er, 
at man ikke i tilstrækkelig grad fra 
starten gør sig klart, om det valgte 
datagrundlag er sammenligneligt 
og brugbart helt ned på dét niveau, 
hvor man i sidste ende ønsker at 
se resultaterne. Dette kan i yderste 
konsekvens medføre, at man må 
lave hele eller dele af undersøgelsen 
om (jf. udviklingsprojektet, der er 
gennemgået i kapitel 8) for at skabe 
de ønskede resultater.

Derfor skal der i forberedelsen til 
dataindsamlingen defineres nogle 
helt klare proceskategorier. Disse 
skal tilpasses til undersøgelsens 
laveste niveau – kun herigennem 
sikres detaljeringsgraden af resulta-
terne. Definitionen af proceskatego-
rier kan fx omfatte:

 }  Bestemte kategorier for om-
kostningsopgørelsen i en bench-
marking af omkostninger ved 
forskellige processer.

 }  Opdeling af aktiviteter i helt 
præcise procesdefinitioner.

Et eksempel på definitionen af pro-
ceskategorier er udviklingsprojektet 
del 2’s opdeling af tidsregistrerin-
gerne helt ned på delaktiviteter, 
som det kan ses i bilag 2 og 3.

I fastlæggelsen af proceskate-
gorierne er det vigtigt at holde sig 
det ønskede resultat for øje. Dette 
kan gøres ved løbende i forbere-
delsen at stille spørgsmålet: ”Vil 
denne metode og opdeling medføre, 
at vi på basis heraf får den viden og 
de erfaringer, som vi ønsker, og som 
er nødvendige for at kunne foretage 
forbedringer?”

Rent praktisk vil det være en 
fordel at inddrage relevante kompe-
tencer og videnspersoner fra det ud-
valgte benchmarkingområde for at 
definere proceskategorierne. Dette 
kan gøres gennem eksempelvis 
interview, diskussionsgrupper eller 
workshops, hvilket vil hjælpe med til 
at afdække, hvordan processerne i 
det ønskede benchmarking-område 
måles bedst muligt.

 5.2.2 FASTLÆGGELSE AF  
BAGGRUNDSVARIABLE

Ud over proceskategorierne skal det 
også fastlægges, hvilke baggrunds-
variable der ligeledes skal indgå i 
dataindsamlingen, dvs. hvilke fakta 
om boligorganisationerne, sagerne 
eller aktiviteterne der ønskes fokus 
på. Eksempler på baggrundsvariable 
kan fx være organisationens størrelse 
(i form af fx antal boliger), karakte-
ristika for organisationens struktur, 
karakteristika for medarbejdere eller 
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medarbejdergrupper, boligstørrelse, 
boligtype, karakteristika for beboere 
eller beboersammensætningen mv.

Valget af baggrundsvariable af-
hænger igen af, hvilke relationer og 
sammenhænge der ønskes tydelig- 
gjort i resultaterne, dvs. stil igen 
spørgsmålet ovenfor, når bag-
grundsvariable fastlægges.

 5.2.3 PRAKTISK FORBEREDELSE

Forberedelsen omfatter også ud-
arbejdelsen af nødvendige doku-
menter og procedurer for undersø-
gelsen. Det er meget forskelligt fra 
undersøgelse til undersøgelse, hvad 
der er behov for af skemaer, retnings-
linjer 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 
benchmarkingdeltagerne. 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 el-
ler procedure ikke bliver for lang, 
da det skal være overskueligt for 
brugeren at anvende den i dataind-
samlingsforløbet.

Endvidere kan det være en god 
ide at oprette en ”hotline” til projekt-
lederen eller projektgruppen, hvortil 
de involverede personer kan hen-
vende sig med spørgsmål til data-

indsamlingen. Ligeledes vil det være 
godt, hvis projektlederen/-gruppen 
løbende følger de forskellige delta-
gere i registreringsforløbet. På denne 
måde er der mulighed for at blive op-
mærksom på systematiske forskelle 
eller fejl i dataindsamlingen hos 
benchmarkingdeltagerne. Det kan fx 
være forskelle/fejl i måden at opgøre 
omkostninger på, eller det kan være, 
at nogle deltagere foretager meget 
detaljerede registreringer, mens 
andre baserer registreringerne på 
skøn osv. Sådanne faktorer kan i den 
senere analyse besværliggøre sam-
menligningen, og det er derfor bedst 
at opdage 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?

 }  Hvordan kan man inddele 
benchmarking-området i pro-
ceskategorier, svarende til det 
ønskede detaljeringsniveau? (in-
volvér specifik viden om områ-
det i denne proces)

 }  Hvilke baggrundsvariable øns-
kes inddraget i analysen?

 }  Hvilke dokumenter og skemaer 
skal udarbejdes til dataindsam-
lingen?

 }  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 gen-
nemsnit sigter mod det rigtige (høj 
validitet), men rammer upræcist (lav 
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reliabilitet). Helt til højre skydes der 
præcist (høj reliabilitet), men der sig-
tes forkert, således at der systematisk 
”skydes ved siden af” (lav validitet).

 Validiteten sikres derfor hovedsag-
ligt i forberedelsesfasen ved at ind-
drage de relevante personer og viden 
samt klart definere proceskategorier 
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?

Høj reliabilitet
Høj validitet

Lav reliabilitet
Høj validitet

Høj reliabilitet
Lav validitet

Validitet + reliabilitet
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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 analy-
sen. Herefter skal dataene samles, 
struktureres og underlægges en ind-
ledende bearbejdning 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-
markingundersøgelsen. 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 Accessdatabaser.

Microsoft Excel eller andre regne-
arksprogrammer tilbyder en række 
værktøjer, der understøtter bench-
marking-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 datamaterialet, hvor 
man kan anvende almindelige tabel-
ler, grafer og autofiltre1 . En anden 
særdeles nyttig, men også lidt mere 
avanceret funktionalitet, der kan 

anvendes til benchmarking i Excel, 
er Pivot-tabeller2 , som på en nem 
måde hjælper 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 identifi-
ceres mest fordelagtigt ved at lave en 
visuel illustration i form af dataoversig-
ter over alle observationer, hvor den 
pågældende kritiske succesfaktor (fx 
tid eller omkostninger) illustreres i for-
hold til givne baggrundsvariable. (Der 
henvises til eksemplet fra udviklings-
projektet). Alternativt kan datasættet 
sorteres efter størrelse af den kritiske 
succesfaktor, og ekstreme observatio-
ner herefter identificeres og fjernes.

I en foranalyse dannes tillige et 
indtryk af, om dataene fra de forskel-
lige deltagere ser ud til at have samme 
kvalitet og detaljeringsgrad. Dette kan 
i mange tilfælde være svært at vurdere 
på dette indledende tidspunkt, men så-
fremt der observeres nogle uregelmæs-
sigheder, undersøges det, om disse kan 
redigeres, så grundlaget bliver ens for 
alle. Alternativt 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 indsamlin-
gen, og vigtigheden af i forberedel-
sen og forløbet af indsamlingen at 
sikre validiteten og reliabiliteten af 
dataene understreges hermed igen.

SAMMENFATNING:
Foranalysen fungerer alt i alt som en 
yderligere validering af dataene, inden 
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1Excel-kommandovej : Menu  Data  Filter  Autofilter        
2Excel-kommandovej : Menu  Data  PivotTable and PivotChart Report
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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 indtast-
ningsfejl?

 }  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 be-
lyst 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 gene-
relle 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  
kritiske succesfaktor(er)

   Denne del skal bidrage med viden 
i forhold til udviklingen i eller for-
delingen af den/de valgte kritiske 
succesfaktor(er) – dvs. målefakto-
rer, som fx omkostning eller tid. 
Dette gøres helt ned på det lave-
ste niveau i forhold til de define-
rede proceskategorier. Forskellene 
deltagerne imellem analyseres.

 3)  Analyse af sammenhængene 
mellem kritiske succesfaktorer 
og baggrundsvariablene

  Denne type analyse har til 
formål at pege på mulige for-
klaringer blandt baggrunds-
variablene 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 analy-
sen mht. den kritiske succesfak-
tor (fx tidsforbrug) i forhold til 
de definerede processer og del-
processer, 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 hen-
syn til den kritiske succesfaktor skal 
findes, vil man gå ned og betragte 
præstationerne på et lavere niveau. 

Målet i en detaljeret benchmar-
king er helt konkret, at ”best practice” 
skal findes i relation til arbejdsgange, 
for at det herved bliver muligt for 
boligorganisationerne at lære af 
hinanden. Herudfra vil de enkelte 
organisationer kunne opstille helt 
konkrete tiltag med potentiale for at 
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forbedre organisationens processer 
og dermed optimere i forhold til den 
kritiske succesfaktor. For at kunne 
definere ”best practice” med hensyn 
til arbejdsgange, skal man ned og 
sammenligne præstationerne på det 
laveste niveau. Dette niveau svarer til 
de proceskategorier, som blev defi-
neret i projektets forberedelse. 

Når ”best practice” defineres på 
dette niveau, vil det langt fra altid 
være de samme organisationer, der 
præsterer bedst på alle processerne. 
Anbefalingerne til forbedringstiltag, 
vil derfor også være forskellige fra 
organisation til organisation. 

Hver organisation bør derfor som 
den afsluttende del af selve bench-
markingen identificere de processer, 
hvor man præsterer mindre godt i 
forhold til de øvrige organisationer. 
Disse processer sammenlignes med 
de bedste præstationer ned på lave-
ste procesniveau, og herudfra gøres 
erfaringer omkring, hvor der er po-
tentiale for forbedringer. Disse over-

vejelser danner således grundlag 
for fastlæggelse af mål og konkrete 
forbedringstiltag.

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?

 }  Med udgangspunkt i egen orga-
nisation, på hvilke processer er 
der da væsentligt forbedrings-
potentiale at finde, hvis man 
sammenligner med de øvrige 
organisationer?

 }  Hvilke organisationer præsterer 
bedst i forhold til de identifice-
rede processer?

 }   På hvilke delprocesser (laveste 
niveau) er det at forskellene 

giver sig udslag, og evt. hvad 
gøres anderledes? Hvilke mål og 
konkrete forbedringstiltag kan 
der opstilles for organisationen 
på baggrund heraf?

Benchmarking område

Overordnede processer

Underliggende del-processer

”Best Practice”



I implementeringsfasen skal gabet til 
”best practice” mindskes via forandrin-
ger og forbedringer i de enkelte bolig-
organisationer. Det er ikke altid muligt 
umiddelbart at overføre processer og 
arbejdsgange – en tilpasning til den 
enkelte organisation er nødvendig. 
Det er ikke sikkert, at resultaterne 
bliver helt de samme i andre omgivel-
ser, og man skal således iværksætte 
implementeringen med henblik på at 
lære af implementeringsfasen.

 7.1 PARAMETRE FOR  
SUCCESFULD IMPLEMENTERING

En succesfuld implementering af re-
sultater fra et benchmarkingprojekt af-
hænger 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 gen-
nemførelsen af en succesfuld im-
plementering er først og fremmest 
ledelsens engagement og vilje til 
at gå forrest i processen, da dette 
signalerer opbakning til processen, 
hvilket vil støtte medarbejdernes 
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 prioriterin-
gen af disse bør man have blik for, 
hvilke indsatser 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 om-
fatte en plan for opfølgning på forbed-
ringstiltagene, da det er altafgørende for 
en succesfuld implementering, at de nye 
metoder fastholdes og udvikles. Det vil 
være oplagt tillige at måle på den kriti-
ske succesfaktor 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-
markingresultater er der også nogle 
generelle gode råd, der kan bruges 
i kommunikationen af resultater og 
forbedringstiltag.

 }  Fremadrettet – Benchmarking-un-
dersøgelser handler om gensidig 
læring, hvor der skal være fokus 
på de fremadrettede muligheder 
for organisationen frem for tidli-
gere fejl. Således kan man i præ-
sentationer være opmærksom 

på at synliggøre dette formål, så 
frygten for at indrømme fejl ud-
skiftes 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 informationerne 
relevante for modtagerne, må det 
også antages for afgørende, at in-
formationerne er pålidelige, idet der 
ellers er en latent risiko for, at hele 
grundlaget for benchmarkingen vil 
kunne blive kritiseret med det re-
sultat, at de afledte mål med bench-
markingen 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?

7  
 FASE 5 – IMPLEMENTERING
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Dette kapitel vil præsentere et 
praktisk eksempel på, hvordan en 
detaljeret benchmarking af admini-
strationsforhold kan gennemføres. 
Som nævnt indledningsvist bygger 
eksemplet på et udviklingsprojekt, 
bestående af to dele:

Detaljeret benchmarking, del 1
Denne undersøgelse havde til sigte 
at finde frem til, hvor mange res-
sourcer boligorganisationerne sam-
let set bruger på til- og fraflytninger, 
samt at få fordelt disse samlede 
ressourcer på delprocesser i forbin-
delse med til-/fraflytningsprocessen. 

Ud fra dette samlede ressour-
ceforbrug ville det så være muligt 
at finde omkostningen ved én 
fraflytning ved at dividere med det 
samlede antal årlige fraflytninger 
i organisationen. Herudfra var det 
målet at nedbryde ressourceforbru-

get yderligere og analysere, hvilke 
delprocesser der er omkostnings-
tunge at gennemføre.

Dette skulle ske ved, at hver af 
de deltagende organisationer skulle 
udfylde et skema med angivelser af, 
hvor mange ressourcer i form af man-
deår og kroner, de vurderer at bruge 
på hver af delprocesserne årligt.

Resultaterne af dette viste sig 
imidlertid at være svære at sam-
menligne på tværs af boligorgani-
sationerne. Omkostningerne ved 
en til-/fraflytning viste sig at variere 
med en faktor 3 fra den billigste bo-
ligorganisation til den dyreste. 

Årsagerne til et så væsentligt 
spænd i omkostningerne skal bl.a. 
findes i det forhold, at selve opgørel-
sesmetoden for ressourceforbruget til 
de enkelte processer er vidt forskellig 

hos de enkelte deltagere, herunder at 
opgørelsen må antages at indeholde 
et væsentligt element af skøn.

Herudover gælder det, at delta-
gerne har haft en væsentlig forskel-
lig procesmæssig tilgang til pro-
jektet. Nogle deltagere har således 
næsten foretaget tidsregistrering, 
mens andre har vurderet tidsforbru-
get efter et groft skøn.

Det var derfor ikke muligt på bag-
grund af denne undersøgelse at fore-
tage sammenligninger på et lavere 
niveau end de samlede omkostninger 
for en til-/fraflytning. Derfor blev en ny 
undersøgelse igangsat, der skulle gøre 
det muligt at komme et trin dybere i 
analysen og gøre ressourceforbruget 
på delprocesser sammenligneligt.

Detaljeret benchmarking, del 2
Denne undersøgelse havde som ud-

Samlet ressourceforbrug

Detaljeret benchmarking, del 1

Samlet ressourceforbrug

Detaljeret benchmarking, del 2
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gangspunkt den samme målsætning 
som den første undersøgelse – at 
finde frem til det samlede ressour-
ceforbrug ved en fraflytning samt at 
analysere på ressourcernes fordeling 
på delprocesser. Men denne gang var 
fremgangsmåden anderledes.

Undersøgelsen byggede denne 
gang på aktuel tidsregistrering på en 
udvalgt mængde af fraflytningssager i 
hver af boligorganisationerne. På bag-
grund af disse aktuelle tider beregne-
des et gennemsnitligt tidsforbrug for 
hver af delprocesserne, hvilket kunne 
summeres til et gennemsnitligt sam-
let ressource-forbrug forbundet med 
en fraflytning.

Så hvor den første undersøgelse 
arbejdede med at få et overordnet 
ressourceforbrug nedbrudt i delpro-
cesser, arbejdede den anden under-
søgelse omvendt med at måle på 
aktuel tid af delprocesser og herefter 
summere op til et samlet tidsforbrug. 
Dette er illustreret på forrige side. 

Begge delprojekter er medtaget i 
dette praktiske eksempel for at videre-
give de erfaringer, der er blevet gjort i 
projektet, samt informere brugeren af 
”Kogebog til detaljeret benchmar-
king” om de eventuelle faldgruber,  
der kan være i forbindelse med  
benchmarking af denne type.

Det skal understreges, at bruge-
ren af denne kogebog ikke skal op-
fatte dette som en retningslinje for 
selv nødvendigvis at skulle gennem-
føre en benchmarking, svarende til 
både del 1 og del 2.

Såfremt det indikeres ved op-
starten af et benchmarking-projekt, 
at sammenligningsgrundlaget er 
forskelligt deltagerne imellem, an-
befales det derimod, at brugeren går 
direkte i gang med en benchmarking, 
svarende til fremgangsmåden i del 2. 

Det vil sige, baserer benchmarkingen 
på et defineret antal forekomster af 
en bestemt proces, hvor hver del af 
denne proces er udførlig defineret for 
at sikre et sammenligneligt grundlag.

 
I den følgende gennemgang vil ho-

vedvægten således være på del 2, idet 
denne undersøgelse resulterede i de 
mest præcise resultater og derfor gav 
mulighed for at sammenligne ressour-
ceforbruget på tværs af delprocesser.

 8.1 FASE 1 – PLANLÆGNING

Afdækning af behov
Benchmarkingområdet ”administra-
tion af til- og fraflytning” er valgt 
som udgangspunkt for den detalje-
rede benchmarking. Dette område 
er valgt bl.a. af følgende årsager:

 }  Der er tale om et forvaltnings-
område, som er relativt ressour-
cetungt.

 }  Der er en forventning om, at op-
gaven er relativt veldefineret.

 }  Der er en forventning om, at 
visse baggrundsfaktorer kan 
have betydning for organisatio-
nernes samlede administrations-
omkostninger.

 }  Der er en forventning om, at or-
ganiseringen af forvaltningsområ-
derne er meget forskellig organi-
sationerne imellem, og der derfor 
er grobund for benchmarking.

Følgende øvrige forvaltningsom-
råder indgik i overvejelserne forud 
for endeligt valg af forvaltningsom-
råde: opnotering/udlejning, beboer-
demokrati/kommunikation/service, 
bygningsteknik/drift, økonomisty-
ring/bogholderi.

 Den kritiske succesfaktor til den 
detaljerede benchmarking er fundet 

gennem forudgående dialog med 
boligorganisationerne i forbindelse 
med interview og fokusgrupper. 

På baggrund af disse analyser er 
nøgletallet administrationsomkost-
ninger pr. fraflytning vurderet til at 
være en væsentlig succesfaktor for 
hensigtsmæssig drift.

Organisering
Der har i projektet været en følge-
gruppe, bestående af repræsentanter 
fra Socialministeriet, kommuner, re-
visorer, boligorganisationer m.fl., der 
løbende er taget med på råd i forløbet. 
Følgegruppen har løbende bidraget 
med sparring og dialog i forhold til 
projektet. Dette har medvirket til en 
kvalitetssikring af værktøjer, analyser 
og resultater i procesforløbet. Ud over 
følgegruppen har en styregruppe, 
bestående af medarbejdere fra Lands-
byggefonden, fulgt projektet på tæt 
hold med henblik på dialog om pro-
jektets fremdrift, retning og godken-
delse af projektets resultater. I styre-
gruppen deltager Landsbyggefonden 
også og varetager den daglige dialog 
med projektets arbejdsgruppe, bestå-
ende af det eksterne konsulentteam. 
Boligorganisationerne er løbende 
blevet orienteret om projektets status 
og resultater, så de herigennem har 
kunnet følge projektets fremdrift.

Tidsplan
I begge undersøgelser er der blevet 
lagt en realistisk tidsplan med angi-
velse af, hvem der har ansvaret for 
hvilke dele af processen, samt hvornår 
der er deadline på de enkelte dele.

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

8  PRAKTISK EKSEMPEL PÅ GENNEMFØRELSE AF DETALJERET BENCHMARKING 
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 8.2 FASE 2 – NIVEAUVALG

Intern/ekstern benchmarking
I den første benchmarkundersø-
gelse (del 1) deltog 19 boligorgani-
sationer, hvoraf 16 indleverede svar. 
I del 2 deltog 4 boligorganisationer i 
arbejdet med tidsregistreringen.

Set i forhold til de deltagende bolig-
organisationer må benchmarkingen 
betragtes som ekstern, idet de enkelte 
boligorganisationer får mulighed for at 
benchmarke sig med kolleger i sektoren 
og derved reelt får mulighed for at måle 
egne interne afdelinger (og tilknyttede 
processer) med andre i sektoren.

 8.3 FASE 3 – DATAINDSAMLING

VALG AF KILDER

Del 1
Processen omkring indhentning af 

data var til den første undersøgelse 
todelt, bestående af:

 }  Data til benchmarking af res-
sourceforbrug

 }   Data til gennemførelse af bruger-
undersøgelse.

 Benchmarking af ressourceforbrug
 Konsulenterne udarbejdede et skema 
til belysning af delprocesserne i hånd-
teringen af en fraflyttersag. Dette med 
det formål, at boligorganisationerne i 
dette skema skulle registrere dels det 
samlede ressourceforbrug i form af 
mandeår, dels omkostningen i kroner 
ud for hver af delprocesserne. 

Efterfølgende blev der aftalt møder 
med kontakt- og nøglepersoner (leder 
for samt evt. administrative medarbej-
dere i forvaltningsområdet) fra de del-
tagende boligorganisationer. På disse 

møder blev det udarbejdede skema 
udleveret til de deltagende boligorga-
nisationer, og konsulenterne gennem-
gik sammen med deltagerne skemaet 
i detaljer, således at eventuelle spørgs-
mål og fortolkningsmuligheder kunne 
afklares på forhånd forud for delta-
gernes egen udfyldelse af skemaet. 
Deltagerne blev herefter anmodet om 
at indsende det udfyldte skema til kon-
sulenterne inden to uger, således at 
gennemgangen af skemaet ville være i 
frisk erindring under udfyldelsen. 

 Gennemførelse af  
brugerundersøgelse
 Som en del af dataindsamlingen har 
Landsbyggefonden tillige ønsket at 
få gennemført en brugerundersø-
gelse af beboertilfredsheden vedr. 
til- og fraflytninger hos de delta-
gende boligorganisationer med 
henblik på at få et kvalitativt input 
til den detaljerede benchmarking.

Følge-
gruppe

Styre-
gruppe

Konsu-
lent team

Lands-
bygge- 
fonden

Bolig- 
organisation

Organisering
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Til brug for dette blev de delta-
gende boligorganisationer bedt om 
at fremsende kontaktoplysninger til 
konsulenterne på de seneste 25 til- 
og fraflyttede beboere i boligorga-
nisationen. Disse beboere modtog 
herefter et brev fra konsulenterne, 
hvori der var angivet en internet-
side, hvorfra et spørgeskema kunne 
besvares elektronisk (spørgeskema-
et er vedlagt som bilag 1). 

Del 2
 Dataene til brug ved denne un-
dersøgelse omfattede tidsregistre-
ringer af processerne omkring en 
fraflytning. Registreringerne blev 
udført af personalet i relation til 
fraflytningerne ude hos boligorga-
nisationerne. 

På et indledende møde med 
kontaktpersonerne fra de fire delta-
gende boligorganisationer debat-
teredes forløbet af en fraflytning. 
Dette med det sigte at få dannet 
nogle kategorier af delprocesser, 
som alle organisationerne kunne 
relatere sine egne arbejdsgange 
omkring en fraflytning til. Således 
ville ingen være i tvivl om, hvor 
tiden, forbrugt til en given aktivitet, 
skulle registreres.

Kunsten var at finde frem til en 
række af delprocesser, der var så 
tilpas deltaljerede, at det efterføl-
gende ville være muligt at bench-
marke på forretningsgangene, men 
på samme tid var så tilpas over-
ordnede, at det stadig var praktisk 
muligt for boligorganisationerne at 
overskue at opdele registreringerne 
i de pågældende kategorier.

Efter det indledende møde udar-
bejdede konsulenterne et tidsregi-
streringsskema samt en detaljeret 
vejledning til det personale, der ville 
blive involveret i tidsregistreringen 
hos boligorganisationerne.

Tidsregistreringsskemaet blev 
inddelt i fire overskrifter/hovedak-
tiviteter med i alt 13 delaktiviteter 
herunder. Ud over disse aktiviteter 
indeholdt skemaet desuden en række 
baggrundsvariable, så som boligstør-
relse og boligtype, samt hvor lang 
tid fraflytter har boet i boligen. Disse 
baggrundsvariable var fastsat efter, 
hvad man ønskede at få belyst i den 
efterfølgende benchmarkinganalyse. 
Tidsregistreringsskemaet, brugt til 
denne analyse, kan ses i bilag 2.

Vejledningen til tidsregistreringen 
indeholdt en detaljeret gennemgang 
af hver af kategorierne af delaktivite-
ter – herunder eksempler på, hvilke 
aktiviteter der er indeholdt i hvilke 
kategorier. Vejledningen, brugt til 
denne analyse, kan ses i bilag 3.

Vejledningen blev udleveret til det 
involverede personale i boligorganisa-
tionerne af de pågældende kontakt-
personer på et informationsmøde, hvor 
der tillige blev foretaget en mundtlig in-
troduktion til og diskussion af forløbet, 
registreringsskemaet, vejledningen mv.

For at sikre et tilpas datagrundlag 
til benchmarking-analysen blev det 
fastlagt, at boligorganisationerne 
skulle registrere for et antal fraflyt-
ningssager, svarende til ca. 6-7 % af 
antal årlige fraflytninger – hvilket 
groft set svarer til cirka en måneds 
indkomne sager. Der skulle udfyldes 
et skema for hver fraflytningssag, og 
det blev fastlagt, at skemaerne sam-
let skulle indsendes til konsulenterne 
inden for en deadline på to måneder 
efter påbegyndelse af registreringen.
 
Gennem hele registreringsforløbet 
var der oprettet hotline til konsulen-
terne, således at der var mulighed 
for at få svar på eventuelle tvivls-
spørgsmål, så snart disse måtte op-
stå under registreringen hos bolig-
organisationerne.

DATAKVALITET

Del 1
 I relation til datakvaliteten var 
problemstillingerne i den første un-
dersøgelse alene i forhold til bench-
marking af ressourceforbruget, idet 
gennemførelse af brugerundersø-
gelsen foregik som en selvstændig 
proces, der blev varetaget af en 
analyseafdeling og i øvrigt var uden 
nævneværdige problemstillinger i 
forhold til datakvaliteten.

Reliabilitet
 Reliabiliteten for dataene blev sikret 
gennem omhyggelig gennemgang af 
fraflytningsprocessen med deltagerne, 
herunder gennemgang af det udarbej-
dede processkema med deltagerne.

Validitet
 De modtagne data viste sig efter 
den videre bearbejdning desværre 
ikke at være så valide som oprin-
deligt antaget. Usikkerheden i 
relation til variabiliteten er primært 
udmøntet i de gennemsnitlige 
omkostninger pr. til-/fraflytning, 
hvor omkostningerne varierer fra 
den billigste på DKK 567 til den 
dyreste på DKK 1.650. Dette tyder 
på, at der for de deltagende bolig-
organisationer har været forskel i, 
hvordan omkostninger er opgjort, 
og hvilke man har indregnet som 
værende en del, der kan henføres 
til til-/fraflytninger.  

En konsekvens heraf er således, 
at det ikke er muligt at foretage en 
videre benchmarking på de enkelte 
delprocesser for fraflytningsadmini-
strationen i denne undersøgelse. 

Del 2
 I den anden undersøgelse vedrører 
datakvaliteten de data, der er blevet 
indrapporteret i forhold til tidsfor-
bruget ved fraflytninger via registre-
ringsskemaerne.28
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Reliabilitet
 Reliabiliteten blev sikret ved at ind-
drage kontaktpersonerne fra de 
deltagende boligorganisationer i at 
definere måleparametrene i form 
af kategorier for delprocesserne. 
Ligeledes blev det forsøgt at højne 
reliabiliteten ved at udlevere en 
simpel, men detaljeret vejledning til 
de involverede parter samt holde en 
hotline åben til besvarelse af spørgs-
mål, der måtte opstå i forbindelse 
med registreringerne.

Validitet
 Eftersom de modtagne data viste sig 
at være sammenlignelige på både 
overordnet niveau og på delaktivite-
ter, vurderedes det, at validiteten af 
dataene var tilfredsstillende. Dvs. at 
forudsætningen om, at boligorgani-
sationerne har haft den samme til-
gang til registreringerne og dermed 
målt på det samme, vurderedes at 
være opfyldt.

Førend benchmarkinganalysen 
påbegyndtes, blev der gennemført 
en foranalyse i form af en indledende 
bearbejdning af dataene for at sikre 
validiteten yderligere. Denne be-
arbejdning bestod i at gennemgå 
datasættet for ”outliers”, dvs. registre-
ringer, der er ekstraordinært store 
eller små i forhold til de resterende. 
Disse registreringer blev fjernet fra 
datasættet, idet der måtte antages 
at være tale om unormale forhold. 
Fjernes ”outliers” ikke, vil det kunne 
medvirke til at forvrænge billedet 
eller fremprovokere tendenser, som 
ikke er til stede i virkeligheden.

Outliers identificeres ved at 
lave dataoversigter over alle ob-
servationer, hvor det registrerede 
tidsforbrug illustreres i forhold til 
givne baggrundsvariable. Nedenfor 
er givet et eksempel, hvor det blev 
valgt at fjerne tre registreringer fra 
datasættet.

Figurerne viser to dataoversigter, 
hvor samtlige registreringer af tidsfor-
bruget, forbundet med hovedaktivitet 
2, Gennemførelse af fraflyttersyn, 
holdes op imod baggrundsvariablene 
boligstørrelse og beboelsesperiode. 
Lignende dataoversigter blev lavet for 
de øvrige tre hovedaktiviteter.

  8.4 FASE 4 – ANALYSE

BENCHMARKING-ANALYSE

Del 1
 Datamaterialet – i form af et udfyldt 
skema fra hver af boligorganisatio-
nerne – blev indtastet og behandlet i 
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Microsoft Excel. Dette blev valgt med 
baggrund i det begrænsede antal del-
tagere i undersøgelsen samt mulig-
hederne i Excel for simpelt at genere 
rapporter i form af grafer, tabeller etc. 

Herudover blev brugerundersø-
gelsen bearbejdet i et selvstændigt 
statistisk analyseværktøj. Resulta-
terne af brugerundersøgelsen blev 
dog efterfølgende overført til Micro-
soft Excel, således at disse kunne 
indgå i den grafiske præsentation, 
der blev genereret med baggrund i 
de øvrige data.

Benchmark-nøgletal
 Analysen viste, at deltagernes gen-
nemsnitlige omkostninger pr. til- og 
fraflytning udgjorde kr. 960. Der er 
dog en spredning heri fra -393 til 
+690, svarende til -41 % til +72 %. 

Best practice-kendetegn
 Bedømt samlet ud fra de 16 delta-
gende organisationer viste analysen 
vedr. påvirkningen af antal årlige 
fraflytninger på de gennemsnitlige 
omkostninger en moderat tendens i 
retning af, at flere fraflytninger giver 
højere omkostninger pr. fraflytning, 
jf. øverste graf.

Det umiddelbare resultat heraf er 
således, at der ikke er stordriftsfordele 
inden for området, snarere tværtimod. 

Med henblik på at inddrage det 
kvalitative element blev der udarbej-
det analyser til belysning af sammen-
hæng mellem brugertilfredsheden og 
de gennemsnitlige omkostninger. Her 
kunne der ses en moderat tendens 
til, at høj brugertilfredshed medfører 
lavere gennemsnitlige omkostninger 
(eller omvendt).

Anbefalinger/forbedringstiltag
 I benchmarkinganalysen blev der indi-
keret omvendt skalaøkonomi, dvs. at 
der ikke er stordriftsfordele forbundet 

med administreringen af til- og fraflyt-
ninger, men at det tværtimod er mere 
omkostningstungt at gennemføre en 
til-/fraflytning, jo flere til-/fraflytninger 
boligorganisationen har.

Det vurderes, at denne sammen-
hæng skyldes måden, hvorpå orga-
nisationerne (alt efter deres størrelse) 

har valgt at organisere sig mht. admi-
nistrationen. Disse organisatoriske for-
hold kan det umiddelbart være svært 
at gøre noget ved. Dog kan det anbe-
fales boligorganisationerne at sam-
menligne de nærmere administrative 
arbejdsgange hinanden imellem for 
herved at finde forbedringstiltag til 
dele af administrationsprocessen og 
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på denne måde optimere den over-
ordnede arbejdspræstation. En sådan 
analyse gennemføres i del 2.

Angående analysens kvalitative 
element, brugerundersøgelsen, 
indikerer benchmarkingen, at høj 
brugertilfredshed medfører lavere 
omkostninger. Her er der således tale 
om en relevant parameter, som den 
enkelte organisation umiddelbart har 
nemmere mulighed for at påvirke. Ek-
sempelvis kan det nævnes, at boligor-
ganisationerne kan arbejde målrettet 
med at forbedre brugertilfredsheden 
gennem den service, der ydes til- og 
fraflyttere, samt den behandling og 
fleksibilitet, som til- og fraflyttere mø-
des med hos organisationen.

Del 2
 Denne analyse omfattede, som sagt, 
et antal separate registreringer, sva-
rende til 6-7 % af de involverede bolig-
organisationers årlige fraflytninger. 
Grundet udformningen af analysen 
omfattede de indkomne data en stor 
mængde manuelt udfyldte tidsre-
gistreringsskemaer. Oplysningerne 
fra skemaerne – det være sig både 
baggrundsvariable og tidsforbruget, 
forbundet med hver af delaktivite-

terne for hver fraflytningssag – blev 
indtastet i et regneark i Excel. Dette 
krævede en del indtastningsarbejde, 
men fordelen ved at benytte Excel 
til denne type analyse er, at værktø-
jerne heri giver rig mulighed for at 
sortere, summere og lave illustra-
tioner i form af grafer og tabeller på 
lige den måde, det måtte ønskes i de 
forskellige dele af analysen.

Det blev valgt at gennemføre analy-
sen med følgende trin:

 1)  Sammenligning på tværs af bo-
ligorganisationerne mht. tidsfor-
brug for hver af de fire hovedakti-
viteter: ”Opsigelse og indkaldelse 
til fraflyttersyn”, ”Gennemførelse 
af fraflyttersyn”, ”Adm. af fraflyt-
ningen” og ”Flytteafregning”.

 2)  Sammenligning af tidsforbrug 
udspecificeret på delaktiviteter 
under hver af de fire hovedak-
tiviteter (se evt. angivelserne af 
delaktiviteterne i bilag 2).

 3)  Sammenligning af det samlede 
tidsforbrug forbundet med en 
fraflytning samt omregning til 
omkostningen i kroner.

 4)  Statistisk analyse af sammen-
hænge mellem baggrundsvari-
ablene og tidsforbruget forbundet 
med hver af hovedaktiviteterne.

 Af hensyn til casens omfang vises i 
det følgende kun udvalgte illustra-
tioner fra analysen. Punkterne 1-2 
eksemplificeres ved hovedaktivitet 
3, Adm. af fraflytningen, hvilket om-
fatter følgende delaktiviteter:

 }  Evt. overdragelse af sagen til an-
den person efter fraflyttersynet

 }  Indhentning og fremsendelse af 
prisoplysninger

 }  Rekvirering af håndværkere

 }  Modtagelse og godkendelse af 
fakturaer

 } Evt. kvalitetskontrolbesøg.

 Illustrationerne fra resten af analy-
sen er tilgængelig fra Landsbygge-
fondens hjemmeside. 

 Ad 1) Sammenligning af tidsfor-
brug på hovedaktivitetsniveau
 Ved hjælp af funktionerne i Excel be-
regnedes hver af boligorganisatio-
nernes gennemsnitlige tidsforbrug, 
forbundet med hovedaktiviteterne. 
Resultatet for hovedaktivitet 3 er il-
lustreret til venstre.

 Det kunne på baggrund heraf kon-
kluderes, at tidsforbruget forbundet 
med denne del af fraflytningspro-
cessen var meget forskelligt bolig-
organisationerne imellem. For at 
komme nærmere en forklaring på 
disse udsving analyseredes efterføl-
gende tidsforbruget, fordelt på de 
underliggende delaktiviteter.

 Ad 2) Sammenligning af tidsforbrug 
udspecificeret på delaktiviteter
 Under hovedaktivitet 3 var der fem 
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delaktiviteter, som nævnt ovenfor. 
Tidsforbruget fordelte sig, som illu-
streret nedenfor.

Denne udpensling af tidsforbru-
get giver straks bedre mulighed for 
at analysere på forskellene mellem 
boligorganisationernes tidsforbrug. 
Nogle tendenser er nemme at se 
direkte fra figuren, men for at sikre 
de bagvedliggende forklaringer, 
mødtes de involverede boligorga-
nisationer til et evalueringsmøde 
med konsulenterne for at diskutere 
resultaterne.
 

Det viste sig, at der var følgende 
forklaringer på forskellene i tidsfor-
bruget:

 }  Boligorganisation C’s meget 
høje tidsforbrug, forbundet med 
hovedaktivitet 3, skyldes hoved-
sagligt, at der bruges langt mere 
tid til delaktivitet 12, end tilfæl-
det er for de øvrige organisatio-
ner. Dvs. at boligorganisation C i 
langt højere grad end de øvrige 
bruger tid til at udføre kvalitets-
kontrol af den istandsættelse, 
som håndværkerne udfører i bo-
ligerne i forbindelse med fraflyt-

ninger. Boligorganisation C har 
ikke haft særlige problemer med 
kvaliteten af det udførte arbejde, 
men har tidligere henvist dette 
til en høj grad af kontrol. Som 
følge af benchmarkinganalysen 
vil boligorganisation C forsøge sig 
med at skære ned på graden af 
kontrol, da der ikke er flere kvali-
tetsproblemer i de andre organi-
sationer, selvom kontrolbesøgene 
her er færre.

 }  Boligorganisation C har tillige 
et højt tidsforbrug, forbundet 
med delaktivitet 10, Rekvirering 
af håndværkere, sammenlignet 
med de andre. Dette skyldes 
selve arbejdsgangen med at 
skaffe håndværkere, når fraflyt-
tede boliger skal istandsættes. 
Som følge af denne observation 
vil boligorganisation C forhøre sig 
om mulighederne for at få ændret 
aftalerne og bookingprocedu-
rerne med håndværkerne.

 }  Boligorganisation A har i sær-
deleshed et højt tidsforbrug, 
forbundet med delaktivitet 11, 
Modtagelse og godkendelse af 
fakturaer, da der i høj grad læg-

ges vægt på kontrol og godken-
delse. En nærmere intern analyse 
hos boligorganisation A af ar-
bejdsgangen vedr. håndtering af 
fakturaer vil afgøre, om denne kan 
udføres anderledes.

 }  Boligorganisation B har et relativt 
lavt tidsforbrug, forbundet med 
hovedaktivitet 3. Dette kan ho-
vedsagligt relateres til, at boligor-
ganisation B slet ingen ressourcer 
bruger på delaktivitet 9, Indhent-
ning og fremsendelse af prisop-
lysninger. Baggrunden for dette 
er, at boligorganisation B i stort 
set alle sine fraflytningssager 
oplyser fraflytter om prisen al-
lerede under selve fraflyttersynet, 
hvilket sker ud fra skemaer med 
standardpriser. De øvrige boligor-
ganisationer kan derfor spekulere i 
at indføre en lignende ordning for 
at reducere ressourceforbruget.

En procedure som denne ovenfor 
med gennemgang af tidsforbrug, 
fordelt på delaktiviteter og konklusi-
onerne afledt heraf, blev gennemført 
for hver af de fire hovedaktiviteter.

 Ad 3) Sammenligning af det sam-
lede ressourceforbrug forbundet 
med en fraflytning
 Efter analyse af tidsforbrugets for-
deling på hoved- og delaktiviteter 
kan resultaterne sammenfattes i en 
samlet opgørelse af tidsforbruget, 
forbundet med en fraflytning. Dette 
gøres ved at summere det gennem-
snitlige tidsforbrug for de fire hoved-
aktiviteter for hver af boligorganisa-
tionerne. Opgørelsen af det samlede 
tidsforbrug er vist herover.

I illustrationen er fordelingen af 
tidsforbruget på de fire hovedaktivi-
teter bibeholdt. Dette er gjort for at 
illustrere, hvor de enkelte boligorga-
nisationer kan lære af hinanden og 
har potentiale for at forbedre sig. På 
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denne måde er det ikke nødvendig-
vis én boligorganisation, der altid 
fremstår som den bedste, men alt 
efter hvilken aktivitet der er fokus 
på, har alle boligorganisationerne 
mulighed for at lære af hinanden.

Denne samlede opgørelse fun-
gerer som et overskueligt overblik 
over situationen for benchmar-
kingpotentialet. Når de konkrete 
forbedringstiltag skal findes, er det 
derimod nødvendigt at gå ned og se 
på effekterne i analysen på delaktivi-
tetsniveau. 

 Omregning til omkostning i kroner
 Ønskes ressourceforbruget ligele-
des opgjort i kroner og ikke blot 
minutter, er det muligt at omregne 
tidsforbruget til kroner via en eller 
flere omregningssatser. En sådan 
beregning kan dog ikke gennem-

føres, uden at der først tages visse 
forbehold samt skabes en klar for-
ståelse af, hvad der er indeholdt i 
tallene. Dette for at sikre, at der ikke 
foretages usande konklusioner på 
baggrund af resultaterne.

I denne analyse er det valgt at 
bruge én fælles sats til omregning 
fra minutter til kroner. Denne sats 
er beregnet ud fra løn- og pen-
sionsoplysninger for de forskel-
lige medarbejdergrupper, hvilket 
boligorganisationerne har oplyst 
til konsulenterne. På tværs af bolig-
organisationerne beregnes først 
en gennemsnitlig årsløn for hver af 
personalekategorierne: HK-medar-
bejder, Inspektør og Vicevært/Var-
memester/Ejendomsfunktionær. 
Disse gennemsnitlige årslønninger 
omregnes til en sats, der udtryk-
ker lønomkostningen i kr./minut. 

Herefter beregnes en samlet gen-
nemsnitlig sats, hvilket gøres som 
et vægtet gennemsnit ud fra hver af 
personalekategoriernes andel af det 
samlede tidsforbrug.

Metoden til beregning er illustre-
ret nedenfor:

 
Indeholdt i beløbet er derfor ude-

lukkende løn- og pensionsomkost-
ningerne og ikke eksempelvis om-
kostninger til kørsel mv. Ligeledes 
skal det bemærkes, at den tid, der er 
registreret i forbindelse med under-
søgelsen, og som nu omregnes til 
kroner, udelukkende indeholder den 
direkte medgåede tid til håndterin-
gen af en fraflytning. Den indirekte 
tid, som måtte være forbundet med 
administrationen generelt og derfor 
også til dels fraflytningsprocessen, er 
således ikke medregnet.

Sådanne klarlægninger af, hvad 
der er indeholdt i tallene, er vigtige, 
førend tallene uforbeholdent sam-
menlignes med andre opgørelser, 
hvor forudsætningerne muligvis er 
anderledes. Fx vil tallene fra bench-
markingens del 1 ikke være direkte 
sammenlignelige med tallene i 
denne analyse, da forudsætningerne 
er forskellige. 

Idet der kun bruges én samlet 
sats og ikke en for hver af boligor-
ganisationerne, tages der forbehold 
for, at omkostningsniveauet kan ske 
at være forskelligt organisationerne 
imellem – fx grundet forskelle i løn-
ningsniveau eller forskelle i, hvilke 

Lønoplysninger  
fra bolig- 
organisationerne

Gns. årsløn fordelt 
på jobkategoier 
(kr/år):
HK-medarb. 336.000
Inspektør 431.000
Vicevært mv.  299.000

Gns. omkostning 
per minut:
HK-medarb. 3,39 kr.
Inspektør 4,35 kr.
Vicevært mv. 3,02 kr.

Job-kategoriernes 
andel af det totale 
tidsforbrug:
HK-medarb. 38%
Inspektør 51%
Vicevært mv. 11%

Samlet gns. omkost-
ning per minut:  
3,84 kr./minut
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personalekategorier der udfører 
de forskellige aktiviteter. De reelle 
omkostninger for boligorganisatio-
nerne kan derfor ske at svinge en 
smule i forhold til tallene, beregnet 
i denne analyse. Var der i stedet 
beregnet en sats for hver af boligor-
ganisationerne, således at omkost-
ningsniveauet havde været mere 
rigtigt for hver, skulle der i stedet 
tages andre forbehold i sammenlig-
ningen, som fx forskel i lønniveau 
landsdelene imellem osv.

 Ad 4) Statistisk analyse af  
sammenhænge
 Som afslutning på benchmarking-
analysen er det valgt at undersøge 
eventuelle statistiske sammenhænge 
mellem baggrundsvariablene og 
tidsforbruget, forbundet med hver 
af hovedaktiviteterne. Denne påvis-
ning af, om der er sammenhænge 
eller ej, skal tillige være med til at 
understrege validiteten af dataene. 
Til denne analyse er anvendt det sta-
tistiske analyseværktøj SPSS. 

Konklusionerne, som er vist i det 
følgende, er markeret med kryds, så-
fremt boligorganisationerne på eva-
lueringsmødet kunne nikke godken-
dende til sammenhængene. Var de 
derimod uenige i sammenhængen, 
er påstanden markeret med minus. 

Boligstørrelse:
   Jo større bolig – jo højere tidsfor-

brug til hovedaktivitet 1, Opsigelse

   Jo større bolig – jo højere tids-
forbrug til hovedaktivitet 2, Syn

   Ingen sammenhæng mellem 
boligstørrelse og tidsforbrug til 
hovedaktivitet 3, Adm. af fra-
flytningen

   Ingen sammenhæng mellem 
boligstørrelse og tidsforbrug til 
hovedaktivitet 4, Flytteafregning

 Beboelsesperiode (periode 
fraflytter har boet i boligen):
   Ingen sammenhæng mellem be-

boelsesperiode og tidsforbrug til 
hovedaktivitet 1, Opsigelse

   Jo længere beboelsesperiode 
– jo højere tidsforbrug til ho-
vedaktivitet 2, Syn

   Ingen sammenhæng mellem 
beboelsesperiode og tidsfor-
brug til hovedaktivitet 3, Adm. 
af fraflytningen

   Jo længere beboelsesperiode 
– jo højere tidsforbrug til hoved-
aktivitet 4, Flytteafregning

Boligtype:
   En ungdomsbolig har et lavere 

tidsforbrug til hovedaktivitet 1, 
Opsigelse, end almen- og æl-
dreboliger

   En ungdomsbolig har et lavere 
tidsforbrug til hovedaktivitet 2, 
Syn, end almen- og ældreboliger

   Ingen sammenhæng mellem 
boligtype og tidsforbrug til 
hovedaktivitet 3, Adm. af fraflyt-
ningen

   En ældrebolig har et højere 
tidsforbrug til hovedaktivitet 4, 
Flytteafregning, end almen- og 
ungdomsboliger

Alt i alt kan det konkluderes, at 
sammenhængene i langt de fleste 
tilfælde følger ræsonnementet. I de 
tilfælde, hvor sammenhængene er 
afvist, men der alligevel er påvist 
statistiske sammenhænge, kan 
dette skyldes indflydelse fra andre 
faktorer, der ikke er taget højde for. 
Fx kan den sammenhæng, at bolig-
organisation C har relativt mange 
mindre boliger samtidig med, at 
den grundet effektive arbejdsgange 

har et relativt lavt tidsforbrug i 
forbindelse med hovedaktivitet 1, 
Opsigelse, være med til urigtigt at 
fremprovokere den førstnævnte 
konklusion.

Sådanne fejlkilder risikeres i 
denne type undersøgelser, hvor 
antallet af deltagere og derfor for-
klarende enheder er forholdsvis 
begrænset. Derfor er det vigtigt, at 
resultater og konklusioner verifice-
res med de deltagende parter.

Såfremt man ikke er i besiddelse 
af et statistisk analyseværktøj, er det 
muligt i stedet at bruge redskaberne 
i Excel til at indikere eventuelle 
sammenhænge. Til højre er givet 
tre eksempler på, hvordan man i 
Excel, ved relativt simpelt at lægge 
en trendlinje ind i oversigterne, selv 
kan foretage vurderinger af, om der 
er sammenhænge eller ej.

Oversigten viser en klar tendens 
til, at der er positiv sammenhæng 
mellem boligstørrelse og tidsfor-
bruget til hovedaktivitet 2. Dvs. at jo 
større boligen er, jo længere tid tager 
det at gennemføre et fraflyttersyn.

Trendlinjen i oversigten viser 
klart, at der absolut ingen sam-
menhæng er mellem boligstørrelse 
og tidsforbruget til hovedaktivitet 
3, Adm. af fraflytningen. Dvs. at 
boligstørrelsen ingen indflydelse 
har på, hvor lang tid det tager at 
rekvirere håndværkere, administrere 
fakturaer mv.

Trendlinjen nederst i oversigten 
viser kun en meget svag tendens, og 
det er derfor svært at kunne udlede 
noget heraf. Konklusionen må der-
for være, at der ikke er nogen sam-
menhæng mellem boligstørrelse 
og flytteafregning, og den svage 
tendens kan dermed lige såvel være 
et udslag af tilfældigheder.

8  PRAKTISK EKSEMPEL PÅ GENNEMFØRELSE AF DETALJERET BENCHMARKING 
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Benchmarknøgletal
 Analysen viste følgende i forhold til 
tidsforbruget, fordelt på hovedaktivi-
teter, og samlet set for en fraflytning:

Omkostningen, i form af løn- og 
pensionsomkostninger, forbundet 
med gennemførelsen af en fraflyt-
ning, udgør således i gennemsnit kr. 
503. Omkostningen varierer fra kr. 
405 for den boligorganisation, der 
har det laveste ressourceforbrug, for-
bundet med en fraflytning, til kr. 555 
for den boligorganisation, der har 
det højeste. 

Anbefalinger/forbedringstiltag
 Denne undersøgelse og analyse 
vedrører benchmarking på proces-
niveau. Konkrete anbefalinger og 
forbedringstiltag til forretnings-
gangene vedr. en fraflytning vil 
derfor variere fra boligorganisation 
til boligorganisation. Derfor vil en 
generel anbefaling til boligorga-
nisationerne være at følge neden-
stående punkter for at identificere 
arbejdsområder og -processer, der 
kan forbedres, og for at finde kon-
krete forbedringstiltag:

 1)  Betragt oversigten over det 
samlede tidsforbrug. 

 2)  Udpeg én hovedaktivitet, hvor 
der ser ud til at være et for-
bedringspotentiale, dvs. hvor 
tidsforbruget er højere end ved 
hovedparten af de øvrige.

 3)  Betragt fordelingerne for egen og 
andre boligorganisationer af tids-
forbruget på delaktiviteterne un-
der den udvalgte hovedaktivitet.

 4)  Udpeg den/de delaktivitet(er), 
der markerer sig ved at have et 
højere tidsforbrug, end tilfæl-
det er ved nogle af de øvrige 
boligorganisationer.

 5)  Undersøg de interne arbejds-
gange i egen organisation, der 
vedrører de delaktiviteter, der 
er udpeget under 4). Er der 
noget, der forekommer uhen-
sigtsmæssigt?

 6)  Udpeg, hvilke andre boligorga-
nisationer der gør det godt i de 
pågældende delaktiviteter.

 7)  Kontakt eventuelt den/de inte-
ressante boligorganisation(er) 
og forhør om arbejdsprocessen, 
eller hvis der er udvekslet skrift-
lige arbejdsgangsbeskrivelser, 
undersøg da, om der kan findes 
inspiration om de pågældende 
arbejdsprocesser heri.

 8)  Ud fra evt. identificerede uhen-
sigtsmæssigheder samt med 

inspiration fra andre boligor-
ganisationers arbejdsgange 
defineres konkrete forbedrings-
tiltag, og disse igangsættes.

 9)  Følg løbende op på, at de nye 
arbejdsgange følges.

 10)  Efter en periode tages igen tid 
på de pågældende delaktiviteter, 
og resultatet evalueres.

 Punkterne 1-10 kan eventuelt genta-
ges for andre hovedaktiviteter.

 8.5 FASE 5 – IMPLEMENTERING

IMPLEMENTERING

Selve implementeringen indgår ikke 
som en del af benchmarking-under-
søgelsen, hvorfor casen ikke vide-
reføres til denne fase. Dog kan det 
nævnes, at de involverede boligor-
ganisationer som en forlængelse af 
benchmarkinganalysen valgte at ud-
arbejde og udveksle arbejdsgangs-
beskrivelser. Dette med henblik 
på at blive klogere på hinandens 
arbejdsgange og herved komme 
frem til helt konkrete forbedrings-
muligheder i relation til de områder, 
hvor analysen viste, at de enkelte 
boligorganisationer bruger relativt 
flere ressourcer end de øvrige.

 

8  PRAKTISK EKSEMPEL PÅ GENNEMFØRELSE AF DETALJERET BENCHMARKING 

Gennemsnit-

ligt tidsforbrug

Udsving i  

tidsforbrug

Spredning ift.  

gennemsnit

Spredning 

i procent

Hovedaktivitet 1 :

Opsigelse
16 min

Laveste : 9 min

Højeste : 22 min

-7 til  

+ 6 min

-47 % til 

+35 %

Hovedaktivitet 2 :

Syn
58 min

Laveste : 51 min

Højeste : 61 min

-7 til  

+3 min

-12 % til 

+7 %

Hovedaktivitet 3 :

Adm. af fraflytning
44 min

Laveste : 25 min

Højeste : 58 min

-19 til  

+14 min

-43% til 

+33%

Hovedaktivitet 4 :

Flytteafregning
14 min

Laveste : 6 min

Højeste : 20 min

-8 til  

+  6 min

-54 % til 

+ 40 %

Samlet tidsforbrug  

ved en fraflytning
131 min

Laveste : 106 min

Højeste : 145 min

-25 til  

+14 min

-19 % til 

+11%
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Nedenfor findes en tjekliste til brug for organisationens 
egen gennemførelse af benchmarking. Opbygningen 
følger gennemgangen i kapitlerne 3-7 af en benchmar-
king-proces, og hvert af punkterne i tjeklisten relaterer 

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

God fornøjelse!

9  TJEKLISTE TIL EGEN GENNEMFØRELSE 
AF BENCHMARKING

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
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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

40



Herefter kan benchmarkingen betragtes som afsluttet – og benchmarkingen af et nyt område kan påbegyndes.

Indeks Aktivitet Ansv. Udført

4.2 Foranalyse

Udarbejd struktur for dataregistreringen

Indtast data og check 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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Til nærværende ”Kogebog til detal-
jeret benchmarking” hører følgende 
bilag:

 1.  Spørgeskema vedr. bruger-
tilfredshedsundersøgelse.

 2.  Tidsregistreringsskema.
   Udleveret til boligorganisa-

tionerne til udfyldelse i for-
bindelse med den detaljerede 
benchmarking, del 2.

 3.  Vejledning til  
tidsregistrering.

   Udleveret til boligorganisatio-
nerne i forbindelse med den 
detaljerede benchmarking, 
del 2. 

10  
  BILAG
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TILFREDSHED BETYDNING

Meget
tilfreds

Tilfreds
Hverken 

eller
Utilfreds

Meget 
utilfreds

Ved 
ikke

Stor Nogen Lille
Ved 
ikke

1.  Generelt med den kom-
munikation og informa-
tion, De har modtaget fra 
Deres boligorganisation i 
forløbet?

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4)

2.  Generelt med Deres bolig-
organisations åbnings-
tider og fleksibilitet i 
forløbet?

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4)

3.  Den service og behand-
ling De har modtaget 
fra boligorganisationens 
kontor i forløbet?

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4)

4.  Den service og behand-
ling De har modtaget 
fra boligorganisationens 
vicevært i forløbet?

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4)

5.  Den service, behandling 
og fleksibilitet De har 
modtaget i forbindelse 
med planlægning af lejlig-
hedssyn?

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4)

6.  Den service og behand-
ling De har modtaget i 
forbindelse med gennem-
førselen af  lejlighedssyn?

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4)

7.  Behandlingstiden og 
forløbet af hele til/fraflyt-
ningen?

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4)

8.  De forklaringer og an-
givelser, De fik i synsrap-
porten?

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4)

9.  Den service og kommu-
nikation, De har modta-
get vedrørende flytteaf-
regningen?

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4)
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SPØRGESKEMA VEDRØRENDE  
BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE.



Landsbyggefonden : Undersøgelse af tidsforbrug ved fraflytninger

Boligorganisation : Boligens størrelse : m2

Navn på medarbejder :   Sagsnummer : 

Forretningsgange  
vedr. fraflytninger

Tidsforbrug
(anslået i minutter)

Dato for påbegyn-
delse/afslutning

Bemærkninger

Opsigelse og indkaldelse til fraflyttersyn

1. Opsigelse modtages

2.  Bekræftelse på opsigelse 
fremsendes *

3.  Aftale af syn, registreringer 
mv.

4.  Udarbejdelse og fremsendelse 
af indkaldelse til fraflyttersyn

5.  Evt. foretages ændringer ef-
terfølgende

Gennemførelse af fraflyttersyn

6. Transport og fra fraflyttersyn

7. Gennemførelse af syn

Adm. af fraflytningen

8.  Evt. overdragelse til anden 
person

9.  Indhentning og fremsendelse 
af prisoplysninger *

10.  Rekvirering af håndværkere

11.  Modtagelse og godkendelse 
af fakturaer 

12.  Evt. kvalitetskontrol-besøg

Flytteafregning

13.  Udarbejdelse og udsendelse 
af flytteafregning

Boligtype

Ungdomsbolig

Ældrebolig

Almen familebolig

Periode fraflytter har  
boet i boligen

0–1 år

1–3 år

3–7 år

over 7 år

Tidsregistrerende funktion

Administrationsansat  
i fraflytningsafdeling (HK)

Administrationsansat  
generelt (HK)

Inspektør

Ejendomsfunktionær

Varmemester
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BILAG 3
VEJLEDNING TIL TIDSREGISTRERING

1   UNDERSØGELSENS 
 OPBYGNING

Formålet med tidsregistreringerne 
er at undersøge det faktiske res-
sourceforbrug forbundet med 
administration af fraflytninger. Såle-
des er det udelukkende aktiviteter 
forbundet med administration af 
fraflytninger, der vil blive målt på. En 
sådan undersøgelse kan enten være 
sagsbaseret, derved at man følger 
de samme sager hele vejen gennem 
forløbet, eller den kan være pro-
cesbaseret, derved at man i separate 
dele af forløbet følger et bestemt 
antal sager, der kommer ind i syste-
met i en given periode.

 
Denne undersøgelse vil blive gen-

nemført ud fra den procesbaserede 
tilgang, hvor der opdeles i fire hoved-
aktiviteter, der består af „Opsigelse 
og indkaldelse til fraflyttersyn“, ”Gen-
nemførelse af fraflyttersyn“, „Adm. af 
fraflytningen“ samt „Flytterafregning“. 
Undersøgelsen bliver således delt 
i fire. Inden for hver af hovedaktivi-
teterne, vil man imidlertid følge de 
samme sager gennem de underlig-
gende delaktiviteter. Beslutningen om 
at bruge den procesbaserede tilgang 
grunder i, at undersøgelsen skal gen-
nemføres over en forholdsvis begræn-
set periode, og ved at opdele i fire 
undgås en til tider lang ventetid mel-
lem de forskellige hovedaktiviteter.

 2   AFGRÆNSNING

Der er visse aktiviteter i forbindelse 
med en fraflytningssag, der er afgræn-
set fra at se på i denne undersøgelse.

 
Det drejer sig for det første 

om det rent bogholderimæssige 
omkring betaling, bogføring og 
arkivering af fakturaer. Desuden ses 
der bort fra tidsforbruget forbundet 
med opfølgning på og afklaring af 
flytteopgørelser i form af henven-

delser fra fraflyttere samt decide-
rede klagesager. 

I den mere detaljerede gennem-
gang i afsnit 4 vil grænsefladerne, 
mellem tid der skal registreres og 
ikke registreres, blive nærmere be-
skrevet/uddybet.

 3    DEN PRAKTISKE  
GENNEMFØRELSE

3.1 PRAKTISKE INFORMATIONER

Hver af de involverede boligorgani-
sationer foretager tidsregistreringer i 
hver af de fire hovedaktiviteter på et 
antal sager svarende til 6-7% af antal-
let af fraflytninger sidste kalenderår.

Tidsregistreringen påbegyndes fra 
mandag d. 16. april 2007 og fortsætter 
indtil det fastsatte antal sager er fær-
digregistreret. Sidste sag skal gerne 
være afsluttet omkring 1. juni 2007.

Af hensyn til rigtigheden af un-
dersøgelsens resultat er det vigtigt at 
fremhæve betydningen af, at tidsre-
gistreringen udføres på alle sager, der 
ankommer til hver af hovedaktivite-
terne efter undersøgelsens igangsæt-
telsestidspunkt. Hvis eksempelvis en 
sag springes over, fordi det vurderes 
at være kompliceret at tidsregistrere 
på denne, vil undersøgelsen selvsagt 
komme til at vise et forvrænget billede.

3.2 BAGGRUNDSVARIABLE

Der udfyldes et skema for hver fra-
flytningssag, der behandles i hver 
af de fire hovedaktiviteter. Vedkom-
mende, der påbegynder den første 
delaktivitet under hver af de fire 
dele, opretter skemaet for den på-
gældende sag.

Hvis der er flere personer involve-
ret i delaktiviteterne under én af de 
fire overordnede kategorier, skal alle 

navnene på disse personer noteres 
i skemaet. Desuden skal det så vidt 
muligt noteres under „bemærkninger“ 
ud for delaktiviteterne, hvor meget af 
den registrerede tid de involverede 
personer hver især har brugt.

Hvert skema skal have udfyldt en 
række baggrundsvariable, som er 
placeret øverst i registreringsskemaet. 
Disse baggrundsvariable vedrører: 

 }  Boligorganisationens navn

 }  Navn på medarbejder(e), der ud-
fører tidsregistreringen

 }  Sagsnummer

 }  Tidsregistrerende funktion 
– dvs. stillingsbetegnelsen på 
den person, der foretager tidsre-
gistreringen

 }  Boligens størrelse i m2

 }  Boligtype

 }  Perioden som fraflytter har boet 
i boligen

Foruden registrering af disse bag-
grundsvariable bedes det noteret, 
hvilken dato den første delaktivitet 
påbegyndes, samt hvilken dato den 
sidste delaktivitet afsluttes. Linier til 
notering af dette er placeret ud for 
aktiviteterne.

Ud for hver delaktivitet er der 
placeret en linie til bemærkninger. 
Denne bruges såfremt vedkom-
mende, der udfylder skemaet, vur-
derer at der er noget ekstraordinært 
eller uregelmæssigt forbundet med 
aktiviteten, som bør bemærkes.

3.3 REGISTRERING AF TID

For at få et så præcist billede som 
muligt appelleres der til, at medar-



bejderne, der skal tidsregistrere, i 
videst muligt omfang har fokus på, 
hvornår en delaktivitet påbegyndes 
og afsluttes, samt løbende skriver 
tidsforbruget ind i skemaerne. Tids-
forbruget angives i minutter. Opde-
lingen af aktiviteter er uddybet i det 
efterfølgende afsnit.

Den tid, der går med gennemfø-
relsen af en bestemt aktivitet, vil dog 
ikke altid kunne opgøres alene ud 
fra start- og sluttidspunkt. Det kan 
enten være fordi, at der har været et 
ophold/afbrydelse i forbindelse med 
behandlingen af sagen eller fordi, 
at flere sager behandles samtidig. I 
tilfælde af ophold eller afbrydelser 
må medarbejderen skønsmæssigt 
vurdere tidsforbruget i forbindelse 
med aktiviteten. Hvis flere sager er 
behandlet samtidig, og tidsforbruget 
ved aktiviteten ikke kan separeres 
mellem sagerne, må medarbejderen 
ved hver af sagerne registrere den 
relative andel af det samlede tids-
forbrug – dvs. fx 1/4 af tidsforbruget, 
hvis der er behandlet fire sager.

Da undersøgelsen skal gennemfø-
res i flere forskellige organisationer, 
hvor arbejdsgangene er forskellige, 
vil der også være forskel på, hvordan 
det er muligt at tidsregistrere. Aktivi-
teter, der udføres som separate akti-
viteter i én organisation, kan således i 
en anden organisation ske at være en 
integreret del af en anden aktivitet, 
ligesom der også kan ske at være 
forskel i forløbet af en sag inden for 
samme organisation.

 
Denne variation er det forsøgt 

at tage højde for i tidsregistrerings-
skemaet. Ved nogle af aktiviteterne 
står der „Evt.“ hvilket betyder, at akti-
viteten muligvis kun vil være aktuel i 
nogle organisationer eller i nogle sa-
ger. Således skal der kun registreres 
tid ved disse aktiviteter, hvis de reelt 
er gennemført.

Andre af aktiviteterne er mærket 
med en stjerne (*), hvilket betyder, 
at de eventuelt kan være indeholdt 
i en af de andre aktiviteter. Er dette 
tilfældet, skal der ikke noteres noget 
ud for aktiviteten mærket med *.

4  GENNEMGANG AF  
AKTIVITETER

Dette afsnit beskriver i nærmere de-
talje hver af aktiviteterne i tidsregistre-
ringsskemaet, og dermed hvad tidsre-
gistreringen forventes at indeholde.

 4.1
 
DEL 1: OPSIGELSE  OG INDKAL-
DELSE  TIL FRAFLYTTERSYN

Sagerne, der behandles i del 1, følges 
gennem alle aktiviteterne herunder.

1. Opsigelse modtages
Heri er indeholdt den tid, der går 
med at registrere modtagelsen af 
opsigelsen. Modtagelsen kan foregå 
per brev eller ved at fraflytter per-
sonligt er mødt op. Foregår opsigel-
sen personligt af fraflytter, skal den 
tid, der går med vejledning og dia-
log med fraflytter, også registreres.

Ligeledes registreres den tid, der 
evt. er forbundet med at fremfinde 
relevante oplysninger i sagen. Skal 
sagen herefter overføres til en an-
den person, skal tiden forbundet 
med dette ligeledes registreres un-
der denne aktivitet.

2. Bekræftelse på 
opsigelse  fremsendes*
Heri er indeholdt den tid, der går 
med at oprette bekræftelses-doku-
mentet, finde evt. oplysninger hertil 
samt afsende bekræftelsen – enten 
elektronisk eller per brev.

Såfremt der ikke fremsendes be-
kræftelse på opsigelse separat, men 

den derimod er en del af indkal-
delsen til fraflyttersynet, skal tiden 
herved i stedet registreres under 
aktivitet 4.

3. Aftale af syn, registreringer mv.
Heri er indeholdt den tid, der går 
med at sætte aftale om fraflyttersy-
net i stand, dvs. registrere aftaler i 
kalendere mv. Desuden den tid der 
går med at registrere fraflytters nye 
adresse, bankoplysninger mv.

4. Udarbejdelse og fremsendelse 
af indkaldelse til fraflyttersynet
Heri er indeholdt den tid, der går 
med at udarbejde indkaldelsen til 
fraflyttersynet, dvs. oprette doku-
mentet, indhente oplysninger samt 
få det fremsendt – enten elektronisk 
eller per brev. Aktiviteten er således 
afsluttet på det tidspunkt, hvor bre-
vet er afsendt.

5. Evt. foretages ændringer  
efterfølgende
Heri er indeholdt den tid, der 
eventuelt kommer som følge af, at 
fraflytter gerne vil have ændret tids-
punktet for fraflyttersynet dvs. den 
tid der går med at få istandsat en ny 
aftale Således skal der under dette 
punkt kun registreres tid, hvis der 
efter fremsendelse af indkaldelsen 
til fraflyttersynet bliver anvendt tid 
på ændringer heri.

4.2  

DEL 2: FRAFLYTTERSYN OG  
EFTERFØLGENDE ADMINISTRATION

Indeholdt i del 2 er selve gennemfø-
relsen af fraflyttersynet.

6. Transport til og fra fraflyttersyn
Heri er indeholdt den tid, der går med 
transport til og fra boligen der skal 
synes, for vedkommende som skal 
udføre synet. Hvis flere boliger synes 
umiddelbart i forlængelse af hinanden 47
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på samme rute, skal transporten forde-
les relativt ud på sagerne, jf. afsnit 3.

7. Gennemførelse af syn
Heri er indeholdt den tid, der foregår i 
boligen i forbindelse med den fysiske 
gennemførelse af synet, herunder ud-
fyldelse af synsrapport, kommunika-
tion med fraflytter samt indhentning 
af underskrifter på synsrapporten.

I nogle tilfælde vil der i umiddel-
bar tilknytning til synet blive afgivet 
det lovpligtige prisoverslag (som en 
integreret del af synsrapporten), som 
fraflytter underskriver. Er dette tilfæl-
det, skal tidsforbruget herved såle-
des også inddrages i denne aktivitet.

Deltager der fra udlejers side 
flere personer i synet, skal tiden for 
alle disse personer registreres.

 4.3 

DEL 3: ADMINISTRATION 
AF FRAFLYTNINGEN

Indeholdt i del 3 er den efterfølgende 
administration af fraflytningen.

8. Evt. overdragelse til 
anden person
Når fraflyttersynet er gennemført, vil 
sagen (synsrapporten) i nogle tilfælde 
blive overdraget fra vedkommende, 
der har gennemført synet, til andet 
administrativt personale. I denne 
aktivitet er dermed indeholdt den tid 
der eventuelt måtte være i forbindelse 
med overdragelsen for begge de i 
denne handling involverede parter.

9. Indhentning og fremsendelse 
af prisoplysninger*
Heri er indeholdt den tid, der går 
med indhentning af priser i relation 
til en bestemt fraflytning samt frem-
sendelse af lovpligtige prisoplysnin-
ger til fraflytter. Dvs. evt. rekvirering 
af prisoplysninger fra håndværkere/

opslag i prislister samt udarbejdelse 
og fremsendelse af brev med pris-
oplysninger til fraflytter.

Hvis priserne på istandsættelse 
er fastsat ud fra standardpriser, og 
fastlagt allerede ved synets gennem-
førelse (aktivitet 7), vil der ikke skulle 
registreres tid under denne aktivitet.

10. Rekvirering af håndværkere
Heri er indeholdt den tid, der går med 
rekvirering af håndværkere til istand-
sættelse i forbindelse med en bestemt 
fraflytning – det være sig telefonop-
kald, udstedelse af rekvisitioner samt 
andet hermed forbundet arbejde.

11. Modtagelse og godkendelse  
af fakturaer
Heri er indeholdt den tid, der går fra 
en faktura til en given fraflytnings-
istandsættelse modtages, til den 
attesteres af rekvirenten og videre-
gives til bogholderiet/2. attestant.

Jf. undersøgelsens afgrænsning, 
skal der ikke måles på den tid det ta-
ger at bogføre, dvs. på det tidspunkt, 
hvor fakturaen overføres til boghol-
deriet/2. attestant, afsluttes tidsregi-
streringen på denne aktivitet.

12. Evt. kvalitetskontrolbesøg
Heri er indeholdt den tid, der even-
tuelt måtte være forbundet med 
kontrol af det udførte håndværker-
arbejde i boligen, der flyttes fra. Det 
være sig både transporttid, inspek-
tionstid og evt. efterfølgende doku-
mentation heraf. Under denne akti-
vitet skal der således kun registreres 
tid, hvis der udføres kontrolbesøg 
på den givne bolig, der flyttes fra.

4.4  
 
DEL 4: FLYTTEAFREGNING

Indeholdt i del 4 er udarbejdelse af 
fraflytterafregning m.v.

13. Udarbejdelse og udsendelse 
af flytteafregning
Heri er indeholdt den tid, der er 
forbundet med at udarbejde den 
endelige flytteafregning til fraflyt-
ter. Således er der også heri inde-
holdt den tid, der skal bruges til at 
fremfinde de oplysninger, der er 
nødvendige for at kunne sende flyt-
teafregningen.

Jf. undersøgelsens afgrænsning 
vil der ikke blive målt på den tid der 
går med opfølgning og afklaring på 
henvendelser i forbindelse med flyt-
teafregninger. Tidsregistreringen til 
denne aktivitet afsluttes således på 
det tidspunkt, hvor flytteafregnin-
gen er klar til afsendelse til fraflytter.








