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1. Indledning 

 
Landsbyggefonden har foretaget en videreudvikling af det webbaseret Tvillingeværktøj til brug for benchmarking i den almene boligsektor.  
 

Tvillingeværktøjet giver mulighed for en hurtig og nem benchmarking af en konkret boligorganisation eller afdeling med et ønsket antal 
sammenlignelige ”tvillinger”.  

 
Tvillingerne findes på baggrund af udvalgte stamdata, socioøkonomiske data eller en kombination heraf. De socioøkonomiske data omfatter 
etnicitet, uddannelse, indkomst og arbejdsmarkedstilknytning. 

Tvillingernes data vises i en tabel, hvor der er mulighed for at tilføje ønskede regnskabsnøgletal for tvillingerne. Desuden er der en direkte 
indgang til Landsbyggefondens Regnskabsdatabase for søgning efter yderligere regnskabsdata. 

Tvillingeværktøjet er videreudviklet til nu også at indeholde mulighed for at foretage en tilsvarende benchmark af samtlige afdelinger i en 
konkret boligorganisation. I den forbindelse er der sket en mindre layoutmæssig ændring af søgefunktionen i Tvillingeværktøjet. 

Desuden indeholder Tvillingeværktøjet nu også oplysninger om afdelingernes udearealer. 

Tvillingeværktøjet er offentligt tilgængeligt via fondens hjemmeside http://lbf.dk/selvbetjeninger eller direkte via http://twintool.lbf.dk., og 

står derfor til rådighed for boligorganisationer, revisorer, kommuner, ministerier, administrationer, bestyrelser, beboere m.fl. Adgang til 
Tvillingeværktøjet kræver ingen form for adgangskode, registrering eller konto. 
 

Tvillingeværktøjet har bl.a. til hensigt, at være en hjælp til arbejdet med sammenligninger, benchmarking og effektivitet i den almene 
boligsektor, herunder i forbindelse med budgetlægningen i boligorganisationerne, arbejdet med forvaltningsrevision, samt at bidrage til 
styringsdialogen mellem boligorganisationer og kommuner. 

 
 

2. Hvilke data indgår? 

 
Der indgår en lang række data i Tvillingeværktøjet. Data opdateres årligt, når der foreligger nye data. Dette gælder både regnskabsdata, 

stamdata og socioøkonomiske data. 
 
Data for følgende baggrundsvariable indgår i udsøgningen af Tvillinger på boligorganisationsniveau: 

1. Antal lejemålsenheder 
2. Gennemsnitlig afdelingsstørrelse 
3. Andel indvandrere/efterkommere fra ikke-vestlige lande 

http://lbf.dk/selvbe%1ftjeninger
http://twintool.lbf.dk/
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4. Andel udenfor arbejdsmarkedet 
5. Indkomst ift. gennemsnitlig landsindkomst 
6. Andel personer uden uddannelse/uoplyst uddannelse 

 

Følgende baggrundsvariable indgår i udsøgningen af Tvillinger på afdelingsniveau: 
1. Antal lejemålsenheder 

2. Ibrugtagelsesår 
3. Andel indvandrere/efterkommere fra ikke-vestlige lande 
4. Andel udenfor arbejdsmarkedet 

5. Indkomst ift. gennemsnitlig landsindkomst 
6. Andel personer uden uddannelse/uoplyst uddannelse 

Derudover indeholder Tvillingeværktøjet en række yderligere data som udearealer, antal m2 mv. 
 
Regnskabsnøgletallene og tilhørende stamdata er fra seneste regnskabsår, hvor der er indberettet 80 % af regnskaberne (opgjort på 

boliger). Der henvises til Datagrundlaget for en nærmere beskrivelse af data og opdatering heraf. Regnskabsnøgletallene på 
boligorganisationsniveau opgøres pr. lejemålsenhed, og på afdelingsniveau opgøres de pr. m2.  
 

De socioøkonomiske data stammer fra Danmarks Statistik, og er seneste tilgængelige data.  
For yderligere informationer om data, opdatering af data, definitioner, beskrivelser og forudsætninger henvises til det særskilte 
Datagrundlag. Dette kan findes på fondens hjemmeside og i Tvillingeværktøjet. 

 

3. ”Sådan finder du tvillinger” 

Brugervenlighed og lay-out har været i fokus i udviklingen af Tvillingeværktøjet. Værktøjet er derfor nemt og enkelt at bruge. Det kræver 

således kun ganske få valg før en tabel med tvillinger eller boligorganisationens afdelinger og tilhørende data vises. 
 
Der er en lang række uddybende ”mouse-over-tekster” over de fleste af teksterne i værktøjet. Derudover er der uddybende forklaringer og 

definitioner i datagrundlaget. 
 

Nedenfor vises først en konkret søgning efter tvillinger til en boligorganisation. Søgning efter tvillinger til en afdeling sker på samme måde. 
De viste data er forskellige for boligorganisationer og afdelinger er dog naturligvis forskellige. Derefter vises en benchmarksøgning efter 
samtlige afdelinger i en boligorganisation. 
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3.1 Find tvillinger 

Start med at søge efter en konkret boligorganisation eller afdeling. Dette gøres via ”Søg-funktionen” på forsiden. På forsiden er der også 

mulighed for at ændre sammenligningsgrundlag og antal ønskede tvillinger. Alle valg kan løbende ændres. 
 

 
 
 

Her vælges den konkrete 

boligorganisation eller afdeling, som 

der skal findes tvillinger til. 

Her vælges om 

tvillingerne skal findes på 

baggrund af udvalgte 

stamdata, udvalgte 

socioøkonomiske data 

eller en kombination af 

heraf. Kombination står 

som standard. 
Antallet af 

tvillinger, der skal 

vises, vælges her. 
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Efter at der er trykket på ”Søg”, kommer følgende skærmbillede frem. 
 

 
 

 

 

Her vælges om der skal 

søges efter tvillinger til 

en boligorganisation 

eller til en afdeling. 
I søgefeltet kan der 

fritekstsøges efter fx 

navn, eller LBF-nr. 

Markér den ønskede 

boligorganisation eller 

afdeling, og tryk på 

”Vis tvillinger”. 
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Herefter vises Tvillingetabellen. Tabellen indeholder en række data for dels den valgte boligorganisation/afdeling og de fundne tvillinger. 
Bl.a. vises data for de baggrundsvariable (stamdata og socioøkonomiske), som indgår i sammenligningsgrundlaget. Se nærmere i 
datagrundlaget for en beskrivelse og definition af disse.  

 
Tvillingerne er de boligorganisationer/afdelinger der ligner den valgte boligorganisation/afdeling mest ud fra de valgte baggrundsvariable. 
Der beregnes en ”afstand”, der er udtryk for hvor stor ”forskellen” er fra den valgte boligorganisation/afdeling til de forskellige tvillinger. 

 

 

Data for den valgte 

boligorganisation 

eller afdeling 

Afstanden/ 

Forskellen vises her.  

Det valgte antal tvillinger med 

tilhørende data vises her. 
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3.2 Tilføj regnskabsnøgletal for tvillinger 

Der er mulighed for at tilføje ønskede regnskabsnøgletal for den valgte boligorganisation/afdeling og tvillingerne. Regnskabsnøgletallene 

hentes automatisk fra Landsbyggefondens Regnskabsdatabase, og integreres med det samme i tvillingetabellen. 
 

 
 

 
 

De ønskede 

regnskabsnøgletal kan 

tilføjes via dette ikon 

De ønskede 

regnskabsnøgletal kan også 

tilføjes via denne knap 
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Herefter vises en oversigt over de regnskabsnøgletal, det er muligt at vælge. 

 

 
 

 

 
 

Hvis der er tale om en søgning på 

boligorganisationsniveau, vises 

regnskabsnøgletal fra 

boligorganisationens kontoplan, og 

tilsvarende, hvis der er tale om 

søgninger på afdelingsniveau. 

Det er muligt at vælge flere 

regnskabsnøgletal. 

Oversigten indeholder de 

relevante regnskabsnøgletal 
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De valgte regnskabsnøgletal vises med det samme som en integreret del i Tvillingetabellen. 

 

 
 

 

 

 

De valgte regnskabsnøgletal vises her. 

Tallene på boligorganisationsniveau 

opgøres pr. lejemålsenhed. Tallene på 

afdelingsniveau opgøres pr. m
2
. 
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3.3 Vis tvillinger på kort 

Der er mulighed for at få vist tvillingernes geografiske placering på et ”Google-kort”. Dette sker ved at trykke på knappen ”Vis kort”. 

På kortet vises tvillingerne med hver sin farvede ”markeringsnål”. De viste data under ”markeringsnålene” afhænger af, om det er 
boligorganisationer eller afdelinger. Kortet har de grundlæggende funktioner som øvrige Google-kort (zoom-funktion; streetview mv.) 

 

 
 

For at komme 

tilbage til 

tvillingetabellen 

trykkes her. 



 12 

3.4 Mulighed for justeringer i søgningen 

Der er mange muligheder for at justere søgninger og visninger undervejs. Tvillingetabellen opdateres med det samme. Se mulighederne 

nedenfor. 
 

 
  

 

Sammenlignings-

grundlaget kan ændres. 

Antallet af 

tvillinger, der 

skal vises kan 

ændres. 

Der kan tilføjes 

yderligere 

regnskabsnøgletal 

Regnskabsnøgletal 

kan slettes. Hold 

musen over kolonnen 

og tryk på den røde 

knap, der vises. 

Tvillinger kan slettes. 

Hold musen over 

rækken/tvillingen og 

tryk på den røde knap, 

der vises. 

Tvillinger der er blevet 

slettet kan vises igen, 

ved at trykke på ”Vis 

alle tvillinger”. 
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3.5 Gem som PDF-fil eller i Excel 

Der er mulighed for at gemme tvillingetabellen som PDF-fil, ved at trykke på knappen ”Gem som PDF”. 

 
Der er endvidere mulighed for at gemme tvillingetabellen som Excel-fil. I Excel kan der ske yderligere bearbejdning af data til fx grafer, 
tabeller mv. 
 

3.6 Tilføj yderligere regnskabsdata via Landsbyggefondens Regnskabsdatabase 

Der er direkte adgang fra Tvillingeværktøjet til Landsbyggefondens Regnskabsdatabase. Dette sker ved knappen ”Åbn i 

Regnskabsdatabasen”.  
Den valgte boligorganisation eller afdeling med tilhørende tvillinger føres automatisk med over i regnskabsdatabasens søgefunktion. Her vil 
der være mulighed for at tilføje regnskabsdata for flere regnskabsår, tilføje yderligere boligorganisationer eller afdelinger osv. 

 

 

Tryk her for at gå til 

regnskabsdatabasen for 

yderligere søgning 

efter data mv. 



 14 

Den valgte boligorganisation eller afdeling med tilhørende tvillinger føres automatisk med over i regnskabsdatabasens søgefunktion. Her vil 
der være mulighed for at tilføje regnskabsdata for flere regnskabsår, tilføje yderligere boligorganisationer eller afdelinger osv.  
 

Der henvises til brugervejledningen til regnskabsdatabasen, der kan findes på www.lbf.dk/selvbetjeninger/regnskabsdatabasen eller på 
http://regnskab.lbf.dk/ 
 

 

 
 

Den valgte 

boligorganisation/afdeling 

er overført og dermed for-

udfyldt i søgefunktionen. 

http://www.lbf.dk/selvbetjeninger/regnskabsdatabasen
http://regnskab.lbf.dk/
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4. Sådan får du vist alle afdelinger i en boligorganisation 

Det er nu muligt at få vist samtlige afdelinger i en konkret boligorganisation og dermed foretage benchmark mellem afdelingerne i samme 

boligorganisation. Langt de fleste funktioner og visninger er de samme som i ”Søg tvillinger”, hvorfor der henvises til afsnit 3 for disse. 
 
Efter at der er trykket på ”Søg” på forsiden af Tvillingeværktøjet, kommer følgende skærmbillede frem. 

 

 
 

I søgefeltet kan der 

fritekstsøges efter fx 

navn, eller LBF-nr. 

Markér den ønskede 

boligorganisation og tryk 

på ”Vis afdelinger”. 



 16 

Herefter vises en tabel med samtlige afdelinger i den valgte boligorganisation. Tabellen indeholder en række data for dels den valgte 
boligorganisation og afdelingerne.  
 

 
 
Herefter kan der tilføjes regnskabsnøgletal, eksporteres til Excel, få vist afdelingerne på Googlekort, overføres og arbejdes videre i 

Landsbyggefondens regnskabsdatabase på samme måde som i ”Søg tvillinger”. Se afsnit 3 for gennemgang af disse funktioner. 

Der kan sorteres efter 

alle kolonnerne, fx 

efter udeareal eller 

LBF-nr. 
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5. Vejledning 

Der er adgang til denne brugervejledning samt til notat om datagrundlag og beregningsforudsætninger under funktionen ”Hjælp”. 

 

6. Yderligere information og kontakt 
 

Landsbyggefonden  
Studiestræde 50 

1554 København V 
E-mail-adresse:lbf@lbf.dk  
Telefon 3376 2000 

 
Særligt henvises til Landbyggefondens Center for Almen Analyse, Rasmus Kofoed Pedersen på 3376 2121, mail rkp@lbf.dk eller Evy 
Ivarsson Nielsen på 3376 2126, mail eni@lbf.dk 

  

mailto:rkp@lbf.dk
mailto:eni@lbf.dk

