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Denne publikation samler resultaterne af en lands-
dækkende spørgeskemaundersøgelse blandt le-
dere i driften, som blev gennemført i foråret 2015 
i forbindelse med projektet En innovativ vej til ef-
fektiv drift.

Undersøgelsens målgruppe var ejendomsfunktio-
nærernes ledere og formålet med undersøgelsen 
var at belyse ledernes rolle og arbejdsbetingelser 
i den almene sektor.

Undersøgelsen omhandler temaer som ressour-
cer, kompetencer, holdninger til ledelse og bar-
rierer for god ledelse.

Du kan læse mere om ledelse og få anbefalinger 
til arbejdet med strategisk ledelse og personale-
ledelse i kapitel 2 i AlmenVejledningen En inno-
vativ vej til effektiv drift. Du finder materialerne på 
projektets hjemmeside på www.almennet.dk.

Stor tak til alle de ledere og boligorganisationer, 
der deltog i undersøgelsen.

Indledning
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Formål
I projektet blev det derfor besluttet, via en spør-
geskemaundersøgelse, at finde frem til, hvordan 
ledelse af driften bliver praktiseret og på den 
baggrund komme med forslag til, hvordan man 
kan styrke ledelsen.

Ledelse af driften skal i spørgeskemaundersøgel-
sen forstås både som personaleledelse og plan-
lægning, men også mere strategiske overvejelser 
om, hvordan man kan tilpasse driften til de stadig 
skiftende krav og forudsætninger fra både be-
boere, afdelingsbestyrelser, organisationsbesty-
relser og omverdenen.

Undersøgelsen forsøger på denne baggrund at 
stille skarpt på følgende temaer:

• Lederens ressourcer brugt på ledelse af ejen-
domsfunktionærerne

• Lederens forudsætninger for at praktisere sit 
ledelsesarbejde

• Lederens holdning til personaleledelse

• Lederens holdning til styring og organisering 
af driften

• Lederens holdning til strategisk ledelse

• Lederens oplevelse af barrierer for gode le-
delse

I arbejdet med projektet ”En innovativ vej til ef-
fektiv drift” blev det på et tidligt tidspunkt klart, at 
den nok væsentligste forudsætning for en mere 
effektiv drift i boligafdelingerne var at øge res-
sourcerne på ledelse. Ledelse forstået både som 
personaleledelse af driftspersonalet og øget fo-
kus på planlægningen af driften.

I projektet blev der i foråret 2013 gennemført 
en lang række interviews med både ejendoms-
funktionærer og driftschefer/inspektører for at af-
dække, hvordan driften af boligområderne bliver 
udført. I de fleste af disse interviews var det et 
gennemgående tema, at der ikke blev brugt man-
ge ressourcer på ledelse af driften i de almene 
boligafdelinger. 

Interviewene viste, at de fleste ejendomsfunktio-
nærer havde deres egen afdeling at passe – en 
afdelingsopdelt drift. Driftsopgaverne blev først 
og fremmest løst på baggrund af indarbejdede 
rutiner, der var opnået gennem ofte flere års 
egen erfaringer med, hvad der virker i praksis, 
og selv om der de fleste steder eksisterede nogle 
generelle arbejdsplaner, var de sjældent blevet 
ajourført og tilpasset den specifikke afdeling.  
Driftscheferne/inspektørerne fremhævede ofte, at 
ejendomsfunktionærerne havde ”frihed under an-
svar” i deres løsning af arbejdsopgaverne.

Der var blandt driftscheferne/inspektørerne enig-
hed om, at ledelse var vigtig og nødvendig, men 
at de daglige administrative opgaver stjal al tiden, 
så der kun var få ressourcer til ledelse. Ledelses-
funktionen bliver prioriteret ned. Det kan hænge 
sammen med, at ledelsesproblemstillinger ofte er 
væsentlig mere komplekse og dermed vanskelige 
at gå til. Man bruger derfor tiden og energien på at 
løse de mere tilgængelige administrative opgaver.
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Metode
arbejdere, der havde ledelsen af ejendomsfunk-
tionærerne. 

Der er ikke nogen entydig stillingsbetegnelse for 
denne medarbejdergruppe. Det kan være inspek-
tører, driftschefer, ejendomsmestre, driftsledere 
eller lignende. For at præcisere hvilke medarbej-
dere, der skulle deltage i undersøgelsen, blev det 
afgrænset til de medarbejdere, der gennemfører 
MUS samtale med ejendomsfunktionærerne.

Ud af de 81 adspurgte boligadministrationer vendte 
61 positivt tilbage, hvilket resulterede i en  del-
tagelsesprocent på 75%. De deltagende admini-
strationer repræsenterede 90% af boligerne i de 
adspurgte administrationer.

De 17 boligadministrationer, der ikke svarede på 
vores henvendelse efter et antal rykkere, var for-
trinsvis fra mindre og mellemstore administratio-
ner spredt over hele landet. Alle de store bolig-
administrationer på over 10.000 boliger deltog i 
undersøgelsen. De tre administrationer, der til-
kendegav, at de ikke ønskede at deltage, var alle 
mindre administrationer.

Undersøgelsen blev gennemført som en spørge-
skemaundersøgelse med mulighed for at tilføje in-
dividuelle kommentarer undervejs. Undersøgelsen 
er landsdækkende, og målet har været at nå den 
gruppe medarbejdere, der har ansvaret for ledel-
sen af ejendomsfunktionærerne i den almene sek-
tor. Undersøgelsen er gennemført elektronisk via e-
mail, og derfor blev alle e-mailadresser indhentet.

Udgangspunktet for at indhente e-mailadresser 
var en liste fra Boligselskabernes Landsforening 
med de almene boligadministrationer. Helt små 
boligadministrationer blev sorteret fra, da man 
i disse organisationer ikke har en specifik leder 
af driften. Undersøgelsens målgruppe omfat-
tede herefter 81 boligadministrationer med ca. 
540.000 almene boliger i administration.

Via søgning på boligadministrationernes hjem-
mesider og ved telefonopkald blev der i første 
omgang indhentet e-mailadresse på forretnings-
føreren/direktøren fra hver af de 81 administratio-
ner. Der blev herefter sendt en mail til disse med 
en opfordring til at deltage i undersøgelsen, og 
der blev anmodet om e-mailadresser på de med-

 Antal  

administrationer 

Antal boliger  Antal boliger i 
procent 

Administrationer der blev opfordret til deltagelse 81 540.000 100 % 

Administrationer der ønskede at deltage 61 488.000 90 % 

Administrationer der ikke svarede på henvendelse  17 48.100 9 % 

Administrationer der ikke ønskede at deltage 3 3.900 1 % 

	  

Tabel 1. Antal administrationer der har deltaget i undersøgelsen
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Vi konkluderede herefter, at de deltagende ad-
ministrationer var repræsentative for sektoren og, 
at de dermed kunne give et retvisende billede af 
ledelsesproblematikken i driften.

Antal udsendte spørgeskemaer 561 100 %  

Antal besvarelser 384 68 % 

Antal delvise besvarelser 30 5 % 

	  

Tabel 2. Antal deltager i undersøgelsen

Tabel 3. Titler og ansvar for antal medarbejdere og boliger

På denne baggrund er vores vurdering, at be-
svarelserne fra deltagerne i undersøgelsen kan 
bruges til en generel vurdering samt en analyse 
af ledelsesproblematikken i driften af almene bo-
liger i Danmark.

Titel % af 
alle 

Antal medarbejdere i 
gennemsnit 

Antal boliger i 
gennemsnit 

Driftschef/inspektør 

(+ ejendomsleder og områdeleder)   

63 % 14 1.455 

Ejendomsmester 

(+ driftsleder, ejendomsinspektør, ledende 
ejendomsfunktionær) 

24 % 5 390 

Lokal inspektør 8 % 10 920 

Andet 

(boliginspektør, kundekonsulent, souschef, 
teknisk chef m.v.) 

5 % 12 1.385 

	  

Tabellen viser, at der kan refereres til den mere 
eller mindre traditionelle brug af titler. Titlen ”in-
spektør” er blevet suppleret med titlerne drifts-
chef, ejendomsleder og områdeleder. Disse 
medarbejdere har ansvaret for et større antal bo-
liger (1.455 i gennemsnit) og for et større antal 
medarbejdere (14 i gennemsnit). 

Spørgeskemaet er udsendt til 561 ledere af drift-
spersonalet (ejendomsfunktionærerne). Af disse 
har 384 besvaret spørgeskemaet, og 30 har svaret 
delvis. Det giver en svarprocent på 68 % og med 
de delvise besvarelser en svarprocent på 73 %.

I undersøgelsen blev deltagerne spurgt om deres 
titel og antallet af medarbejdere og boliger, som 
lederen har ansvar for. Sammenholdes disse svar 
kan respondenterne opdeles i 3 hovedgrupper.

Tilsvarende er titlen ”ejendomsmester” suppleret 
med driftsleder, ejendomsinspektør og ledende 
ejendomsfunktionær. Denne gruppe har i gen-
nemsnit ansvaret for 390 boliger og 5 medarbej-
dere.
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På baggrund af spørgeskemaundersøgelsens 
resultater og en analyse af disse er følgende pro-
blemstillinger identificeret:

• der bruges for lidt tid på ledelse 
• der mangler kvalificeret personaleledelse af 

ejendomsfunktionærerne
• strategisk ledelse prioriteres ikke
• der mangler generel ledelseskompetence
• der mangler forståelse for elementerne i ef-

fektiv drift
• lederne oplever en række barrierer for god 

ledelse
• lederne har en høj alder og lang anciennitet

Der bruges for få ressourcer
Det fremgår af undersøgelsen, at driftschefen/
inspektøren bruger en del mindre tid på ledelse 
end han mener, at han burde. Der er et ønske om 
at bruge mere tid både til personaleledelse og til 
strategisk ledelse, hvor man ser på en bedre ud-
nyttelse af de eksisterende ressourcer.

Når dette ønske ikke omsættes til en konkret prio-
ritering handler det på den ene side om et tids-
pres fra de mange administrative opgaver, og på 
den anden side om en manglende forståelse for 
værdien af ledelse. 

En ligefrem løsning kunne være at flytte en del 
af de mange ofte rutinemæssige administrative 
opgaver til medarbejdere, der i højere grad har 
kompetencen til at bruge de effektive administra-
tive it-systemer. 

Driftschefen/inspektøren skal så kvalificeres yder-
ligere til ledelsesopgaven gennem uddannelse, 

men også ved at organisationens topledelse kom-
munikerer om og sætter fokus på ledelsesopgaven.

Der mangler kvalificeret 
personaleledelse af ejendomsfunktionærerne
63% af lederne driftschefen/inspektøren har pe-
get på, at udsagnet ”medarbejderne har frihed 
under ansvar” er en af de tre vigtigste ledelsesfor-
udsætninger. ”Planlægning”, ”opfølgning” og ”at 
sætte mål” bliver kun fremhævet af 20% – 30%.

Holdningen til medarbejderne, at de ”har frihed 
under ansvar” suppleres med udsagn om, at 
”mine medarbejdere er selvkørende”, og at ”de 
kan selvledelse”. Tolkningen af dette resultat må 
nødvendigvis være, at mange ledere udøver ”in-
gen ledelse” – mine medarbejdere kan selv, jeg 
behøver ikke være leder.

Hos disse ledere skal der ske en reel holdnings-
ændring. Topledelsen må kommunikere en anden 
kultur, hvor initiativer og handlinger der styrker le-
delsesfunktionen fremmes, og de handlinger, der 
går i den forkerte retning, skal bremses. 

Ledelse som et nødvendigt redskab i omstillings-
processen til bedre og billigere drift skal sættes 
i fokus. 

Strategisk ledelse skal prioriteres 
Det fremgår af undersøgelsen, at de ledelsesop-
gaver, der vurderes som mindst væsentlige, er 
”kvalitetssikring og opfølgning på medarbejder-
nes opgaveløsning”, ”sætte mål for arbejdet” og 
”planlægning”. Disse opgaver er helt centrale, og 
bør have fokus, når man ønsker at anskue driften 
strategisk med det mål at gøre den mere effektiv.

Konklusioner
på undersøgelsen

i forhold til at nå målet om effektiv drift
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På trods af denne manglende forståelse for stra-
tegisk ledelse, så viser undersøgelsen, at der er 
et ønske fra driftschefen/inspektøren om at bruge 
mere tid på ”strategisk ledelse” og mindre tid på 
”administrative opgaver”. I denne sammenhæng 
er det påfaldende, at 53% svarer, at de ”ikke” el-
ler kun i ”nogen grad” bliver inddraget i organisa-
tionens strategier.

Organisationernes topledelse må se disse resul-
tater, som en udfordring til i højere grad at ind-
drage driftschefen/inspektøren i de strategiske 
overvejelser. En sådan inddragelse vil skabe 
større forståelse for strategitænkning, og det vil 
skabe en accept hos driftschefen/inspektøren for 
de nødvendige forandringsprocesser.

Der mangler generel ledelseskompetence
Kun 1/3 af driftscheferne/inspektørerne svare, 
at de har en lederuddannelse – intern eller ”an-
den” lederuddannelse”, og 2/3 af driftscheferne/
inspektørerne mener, at mangel på efteruddan-
nelse eller sparring omkring ledelsesfunktionen 
ikke er nogen barriere for deres ledelsesfunktion. 
Noget tyder derfor på, at driftscheferne/inspektø-
rerne i undersøgelsen ikke opfatter ledelse som 
et selvstændigt fag eller disciplin, man skal er-
hverve sig kompetence i. 

Samlet viser undersøgelsen derfor, at den gene-
relle ledelseskompetence først og fremmest skal 
findes i de individuelle erfaringer og det lange ar-
bejdsliv. Det er ofte en styrke, når driftschefen/
inspektøren har livserfaring at trække på, men det 
kan også blive en hindring for at kaste sig ud i 
forandringsprocesser, som unægtelig er en for-
udsætning for at indføre en mere effektiv drift.

Det er en opgave for topledelsen at styrke le-
delseskompetencen gennem uddannelse, men 
frem for alt skabe mulighed for, at driftscheferne/
inspektørerne kan få sparring med andre ledere 
internt og også fra andre organisationer.

Der skal ske en skærpelse 
af forståelse for elementerne i effektiv drift
Undersøgelsen viser, at der hos driftscheferne/
inspektørerne er vilje og fokus på at arbejde med 
”effektiv drift”. De initiativer, der nævnes igangsat, 
er vigtige og nødvendige, men det er bemærkel-
sesværdigt, at kun få har arbejdet med omlæg-
ninger, der hurtigt givet en meget stor gevinst i 
forhold til effekti-visering, dvs. indkøbsordninger 
og udbud. Der er heller ikke fokus på arbejdet 
med nøgletal, tidsregistrering og opgavestyring. 

Alle disse elementer er centrale redskaber ved 
omlægning til mere effektiv drift.

Selv om der er vilje og lyst til at arbejde med ef-
fektiv drift, så mangler der erfaringsformidling, vi-
den og samarbejde på tværs af organisationerne.

Topledelsen skal sammen med BL sikre, at der 
bliver formidlet både erfaringer og konkret viden 
om de redskaber, der kan medvirke til omlæg-
ning af driften.

Konklusioner 



10

Driftscheferne/inspektørerne oplever en 
række barrierer for god ledelse
Den barriere driftscheferne/inspektørerne peger 
på i forhold til at få mere fokus på ledelsesopga-
ven er først og fremmest manglende tid. Arbejds-
pres og administrative opgaver er helt entydigt 
den faktor, der betyder mest, når der gives for-
klaring på, hvorfor der er for lidt fokus på ledel-
sesopgaver.

Meget få – under 5 % - mener, at svaret skal fin-
des i manglende efteruddannelse og for lidt brug 
af sparring med kollegaer. 

Det vil sige, når driftscheferne/inspektørerne skal 
opstille forklaringer på, hvorfor de mangler fokus 
på ledelsesfunktionen, så griber de til eksterne 
faktorer (manglende tid, forkerte opgaver) og de 
peger ikke på problemstillinger, der har udspring 
hos dem selv (manglende uddannelse, manglen-
de brug af netværk).

Det betyder, at hvis topledelsen vælger at imø-
dekomme deres ønske om mere tid til ledelse, så 
skal det følges op med yderligere initiativer. Mere 
tid giver ikke i sig selv bedre ledere. Først når 
driftscheferne/inspektørerne begynder at arbejde 
med ledelse i form af netværk og efteruddannel-
se, vil der ske en udvikling af ledelsesfunktionen.

Lederne har en høj alder og lang anciennitet
Aldersfordelingen og ancienniteten blandt leder-
ne er høj, og den er specielt høj for så vidt an-
går ejendomsmestrene. Sektoren har dermed et 
aldersproblem. For det første fordi der om få år vil 
ske en massiv afgang af ledere, og for det andet 
fordi en bred alderssammensætning er en fordel i 
forhold til sparring, fornyelse og forandringsledel-
se, som igen er en betingelse for de nødvendige 
ændringer, hvis der skal ske en effektivisering af 
driften. 

Det er dog værd at notere, at den aldersmæssige 
spredning er større for driftscheferne/inspektø-
rerne. 

Ved rekruttering skal topledelse sikre, at der bliver 
større aldersspredning  i lederstillingerne i driften. 
Skal en sådan ændring i rekrutteringen lykkes, er 
det nødvendigt at skabe en ny og anderledes le-
delseskultur, ellers kan man ikke tiltrække de le-
dere, der vil være gode katalysatorer for at med-
virke til at indføre effektiv drift i den almen sektor.  

I det følgende vil resultatet af spørgeskemaun-
dersøgelsen blive gennemgået.
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Ledelsesansvar 
målt på antallet af medarbejdere
Tabel 4 viser den procentvise fordeling over, hvor 
mange medarbejdere deltagerne i undersøgel-
sen har ledelsesansvar for.

Tabelen viser, at der er en overvægt af ledere, 
der har ansvaret for 1-5 medarbejder, og ledere 
der har ansvar for mere end 16 medarbejdere. 

Tabel 4 set i forhold til respondenternes titel viser 
ikke overraskende, at den første gruppe først og 
fremmest bærer titlen ”ejendomsmester” og den 
anden gruppe ”driftschef/inspektør”.

Vi må antage, at ejendomsmesteren, der har få 
medarbejdere (1-5), nødvendigvis også må have 
mange praktiske driftsopgaver. Fokus hos disse 
ledere kan derfor nok have en tendens til at være 
rettet mod løsning af driftsopgaver og mindre på 
ledelsesopgaver. 

Tilsvarende må vi antage, at driftscheferne/in-
spektørerne, der har ansvar for over 16 medar-
bejdere, har fået en ledelsesopgave, som må 
betyde, at den direkte personaleledelse vil være 
vanskeligt at løse. Det er de færreste ledere, der 
har tid til en god personaleledelse for så mange 
medarbejdere ikke mindst, når medarbejderne 
fysisk har deres arbejdsplads et andet sted end 
driftschefen/inspektøren. 

Besvarelserne afspejler den virkelighed, som vi i 
forbindelse med projektet er stødt på ude i bolig-
selskaberne. Ejendomsmesteren sidder ofte ude 
i boligområderne, og er tæt knyttet til opgaverne 
i den daglige drift, hvorimod driftschefen/inspek-
tøren oftere er placeret decentralt, og har ved si-
den af ledelsesansvaret en række administrative 
opgaver af mere byggeteknisk art.

Resultater

Antal medarbejdere Procent 

1-5 29 % 

6-10 19 % 

11-15 18 % 

16 og derover 34 % 

I alt 100% 

	  

Tabel 4. Antal medarbejdere lederen har ansvar for

Antal timer brugt på 
ledelse 

Antal ledere i 
procent 

0-2 timer 12 % 

3-5 timer 34 % 

6-10 timer 34 % 

11-20 timer 18 % 

21 timer eller derover  3 % 

I alt 101 % 

	  

Tabel 5. Hvor mange timer bliver der om ugen i gen-
nemsnit brugt på ledelse af driftspersonalet/ejen-
domsfunktionærerne.
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Brugen af ressourcer (tid) på ledelse
De adspurgte ledere arbejder i gennemsnit 42 ti-
mer om ugen ifølge deres eget udsagn. Tiden, der 
anvendes til ledelsesopgaver (personaleledelse 
og opgavestyring), fremgår af tabel 5.

Ledere opdelt i procent i 
forhold til anvendt tid på 

ledelsesopgaver 

Tid anvendt på ledelse Procent af arbejdsdagen 
anvendt på ledelse 

12 %  0-2 timer 2 %  

34 %  3-5 timer 10 % 

34 %  6-10 timer 19 % 

18 %  11-20 timer 36 % 

3 %  21 timer eller derover + 50 %  

	  

Tabel 6. Tid brugt på ledelse som en procentdel af den samlede arbejdstid

Tabellen viser således, at ca. 1/5 af lederne (21 
%) bruger en væsentlig del af deres arbejdstid på 
ledelsesopgaver (36 % eller mere), mens knap 
halvdelen af lederne (46 %) bruger mellem 2 % 
og 10 % af arbejdstiden på ledelse.

Samlet set bruger 79 % af lederne under 11 timer 
om ugen på ledelse. 

I undersøgelsen spørger vi også til ledernes kon-
krete prioritering af deres arbejdstid på fire for-
skellige funktioner, og hvordan de ville prioritere, 
hvis ”de selv kunne bestemme” fordelingen. 

Sættes antallet af brugte timer på ledelse i for-
hold til den gennemsnitlige arbejdstid på 42 ti-
mer om ugen, får vi følgende relative forbrug af 
tid på ledelse:

De fire funktioner er:

• Faglig ledelse – sparring om konkrete opga-
ver eller faglige problemstillinger

• Personaleledelse – medarbejderudvikling, 
motivation mv.

• Administrative opgaver – budget, regnskab, 
fakturakontrol og ad hoc sager

• Strategisk ledelse – tilretning af drift og ar-
bejdsopgaver ift. behov og forventninger fra 
omgivelserne
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Det fremgår af tabel 7, at lederne gerne vil bruge 
mere tid på ledelse.

Der er et ønske om at reducere tiden, der anven-
des på rene administrative opgaver med 1/3 (fra 
44 % til 30 %), og tilsvarende forøge tiden  an-
vendt på personaleledelse og strategisk ledelse.

I undersøgelsen spørger vi lederen om han me-
ner, at den tid han anvender på ledelse er opti-
mal. Der er 34 % der mener, at den tid han bruger 
på ledelse ikke er optimal.

Noget tyder således på, at lederen ønsker at prio-
ritere sin tid anderledes. 

Dette dilemma bliver kommenteret i de åbne be-
svarelser, hvor rigtig mange skriver, at de gerne 
vil bruge mere tid på ledelse, fordi man finder det 

nødvendigt. Følgende kommentar indfanger gan-
ske godt flertallet af de åbne kommentarer: 

”Der er for travlt i hverdagen til at få tid til at være 
en god leder. De daglige opgaver er for mange, og 
det er selvfølgelig en prioritering, hvor man vil kom-
me bagud, med opgaver eller personaleledelse”. 

Baggrunden for, at lederen prioriterer, som han 
gør udtrykkes rammende i følgende kommentar: 
”Der er ikke tid nok. Det optimale vil være at bru-
ge ca. det dobbelte af den tid jeg bruger i dag. 
Det er desværre tiden, der bruges til ledelsesar-
bejde, der bliver nedprioriteret, når man har travlt, 
da dette arbejde ikke umiddelbart er målbart”.

De to udsagn beskriver ganske godt det dilemma, 
som lederen står i, når han skal prioritere sin tid. 
Vi må antage, at han vælger den lette og ”struktu-

Tabel 7. Hvordan prioriteres fordelingen af tid på opgaver, 
og hvordan ville prioriteringen være i den ”ideelle verden”
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rerede” opgave – det administrative – og fravæl-
ger den mere komplicerede personaleledelse. For 
som der bliver sagt i det sidste udsagn, er ledelse 
ikke målbart, selv om der snarere er tale om, at le-
delsesarbejde ikke er målbart på den korte bane.

Der er dog et flertal på 65%, der mener, at de 
bruger tilstrækkelig tid på personaleledelse. Der 
er følgende gennemgående begrundelser for 
denne holdning i de åbne besvarelser:

• at det ikke er nødvendigt at bruge mere tid på 
personaleledelse, da jeg har ”dygtige medar-
bejdere”

• at mine medarbejdere er ”loyale”, 
• at mine medarbejdere kan ”selvledelse”
• at jeg har nogle ”selvkørende ejendomsfunk-

tionærer”.

Ejendomsmestrene holder langt oftere møder 
med deres medarbejdere. Det er over 50%, der 
holder møder mindst hver 14. dag og typisk ofte-
re, idet de fleste af de, der svarer ”andet”, holder 
møder hyppigere end én gang om ugen.  Man må 

 Driftschef/    
inspektør  

Ejendomsmester 
/driftsleder 

Lokal inspektør Andet I alt 

1 gang om ugen  12 % 26 % 20 % 7 % 16 % 

Hver 14. dag  11 % 10 % 8 % 7 % 11 % 

En gang om 
måneden 

38 % 15 % 28 % 36 % 31 % 

En gang i kvartalet  26 % 12 % 20 % 29 % 22 % 

Personalemøder 
afholdes ikke 

0 % 4 % 0 % 0 % 1 % 

Andet, i så fald hvor 
ofte  

13 % 33 % 24 % 21 % 19 % 

      

	  

Tabel 8. Hvor ofte holder du personalemøder med driftspersonalet/ejendomsfunktionærerne?

Der er ingen tvivl om, at mange af de ledere, der 
mener, at de bruger tilstrækkelig tid til personale-
ledelse rent faktisk udfylder deres lederrolle godt, 
og at de bruger tilstrækkelig tid på ledelse.

Der er dog lige så sikkert, at ”dygtige” og ”loya-
le” medarbejdere også skal ledes. Og at tale om 
”selvkørende” og ”selvledende” medarbejdere er 
et udtryk for, at man ikke opfatter sig selv som leder 
eller,a at man mener, at ledelse ingen betydning 
har for en god og effektiv drift. 

Endelig bliver lederne spurgt om, hvor ofte man 
holder personalemøder.

Tabellen viser, at kun 23 % af driftscheferne/in-
spektørerne holder personalemøder mindst hver 
14. dag. De 13 %, der svarer ”andet”, siger alle, 
at de holder møder sjældnere end hver 14. dag.

formode, at disse møder er hurtige møder uden 
formel dagsorden, og hvor man lige orienterer 
hinanden om dagens arbejde, og der bliver ind-
gået aftaler om opgaveløsningen.   
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Forudsætninger for ledelse
Jobancienniteten blandt lederne er høj. Hele 59 
% har været ansat i over 5 år og heraf har 32 % 
været ansat i mere end 10 år. Der er derfor en 
væsentlig erfaring og jobhistorik blandt lederne af 
driften i de almene boligorganisationer. 

 Driftschef/ 

inspektør mv. 

Ejendomsmester/ 

driftsleder mv. 

Lokal inspektør Andet I alt 

0-2 år 24 % 17 % 32 % 7 % 23 % 

3-4 år 19 % 16 % 20 % 43 % 19 % 

5-9 år 29 % 24 % 24 % 14 % 27 % 

10 år eller mere  28 % 42 % 24 % 36 % 32 % 

 

 

     

	    
Driftschef/ 

inspektør mv. 

Ejendomsmester/ 

driftleder mv. 

Lokal inspektør Andet I alt 

Under 35 år 5 % 4 % 8 % 7 % 5 % 

36-45 år 17 % 12 % 28 % 36 % 18 % 

46-55 år 45 % 49 % 36 % 29 % 45 % 

56-65 år 30 % 33 % 28 % 21 % 30 % 

66 år eller derover   3 % 1 % 0 % 7 % 2 % 

      

	  

Tabel 9. Hvor længe har du været ansat i din nuværende stilling?

Tabel 10. Hvad er din alder?

Den høje anciennitet afspejler sig også i alders-
fordelingen i det hele 79 % er over 46 år og heraf 
er 32 % over 56 år. Kun 5 % er under 35 år.

Det fremgår af tabel 9 og 10, at ejendomsmestre-
nes alder er højere og deres anciennitet er større 
end driftschefernes/inspektørernes.
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De fleste har en håndværkeruddannelse (57 %) 
eventuelt suppleret med en byggeteknisk uddan-
nelse (24 %). Meget få har en lang videregående 
uddannelse (5 %) og det er også et mindretal, der 
har en kontoruddannelse (10 %) eller en kort/mel-
lemlang videregående uddannelse (27 %).

Tabel 11. Hvilken baggrund har du som leder?

 Driftschef/ 

inspektør mv. 

Ejendomsmester/ 

driftleder mv. 

Lokal inspektør Andet I alt 

Ledelseskursus(er) 40 % 13 % 56 % 43 % 35 % 

Intern 
lederuddannelse 

11 % 15 % 24 % 14 % 13 % 

Anden 
lederuddannelse 

24 % 16 % 4 % 21 % 20 % 

Ingen formel 
lederuddannelse 

13 % 41 % 0 % 15 % 19 % 

Andet, hvilken 13 % 15 % 16 % 7 % 14 % 

      

	  Tabel 11 viser, at der er stor forskel mellem, hvor 
meget lederuddannelse driftscheferne/inspektø-
rerne og ejendomsmestrene har. Det er værd at 
bemærke, at hele 41 % af ejendomsmestrene in-
gen lederuddannelse har.

Undersøgelsen viser, at så godt som alle lederne 
får sparring til deres funktion og opgaver som le-
der. Der er kun 9 %, der ikke søger denne spar-

Den typiske leder er således en håndværker, der 
har fået sin erhvervsuddannelse for en del år siden.

I tabel 11 kan man se, at der er 35 % af lederne, 
der svarer, at de har gennemgået et eller flere le-
delseskurser og 13 % svarer, at de har en intern 
lederuddannelse. Der er 19 %, der ingen leder-
uddannelse har - hverken ledelseskurser, interne 
lederuddannelser eller anden lederuddannelse. 

ring og vejledning til deres lederopgaver. Langt de 
fleste søger denne støtte hos egen leder eller hos 
lederkollegaer (64 % og 73 %). Kun 8 % bruger 
coach, mens hele 26 % søger støtte i ”andre pro-
fessionelle” netværk.
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Resultater

Det er ikke overraskende, at ledelsesnetværket 
hos ejendomsmestrene er svagere end hos drifts-
cheferne/inspektørerne. Hvor 80 % af driftsche-
ferne/inspektørerne søger sparring hos en kol-
lega er det kun 56 % blandt ejendomsmestrene, 
der benytter denne mulighed, og 15 % har slet 
ikke sparring i forhold til deres ledelsesopgaver 
(det gælder kun for 7 % af driftscheferne/inspek-
tørerne).

 Driftschef/ 
inspektør mv. 

Ejendomsmester/
driftsleder mv. 

I alt 

Ja, hos min leder 67 % 63 % 64 % 

Ja, blandt mine 
ledelseskollegaer 

80 % 56 % 73 % 

Ja, hos en coach, mentor 
eller lign. 

6 % 4 % 8 % 

Ja, hos andre professionelle 
netværk 

30 % 17 % 26 % 

Ja, hos min familie  20 % 19 % 19 % 

Nej, jeg søger ikke sparring 
om min ledelsesfunktion 

7 % 15 % 9 % 

    
	  

Tabel 12. Ledernes sparring
Søger du sparring og vejledning med andre 
om din ledelsesfunktion og i så fald hvor? (Sæt gerne flere krydser)

Tabel 13 viser, at der er en ret klar opfattelse 
(64 %) hos både driftscheferne/inspektørerne og 
ejendomsmestrene om, at mangel på efteruddan-
nelse og sparring ”slet ikke” er en barriere for de-
res ledelsesfunktion. Under 5 % mener, at det i 
”høj grad” eller i ”meget høj grad”, er en barriere, 
at de mangler efteruddannelse i ledelse og spar-
ring i forhold til deres ledelsesfunktion.
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Man må tolke disse svar, som et udtryk for, at le-
derne selv mener, at de er klædt godt på til deres 
ledelsesfunktion. 

 Driftschef/ 
inspektør mv.	  

Ejendomsmester/ 
driftleder mv.	  

I alt	  

Slet ikke	   64	  %	   69	  %	   65	  %	  

I nogen grad	   32	  %	   16	  %	   28	  %	  

I høj grad 	   7	  %	   8	  %	   4	  %	  

I meget høj grad	   1	  %	   1	  %	   1	  %	  

Ved ikke 	   1	  %	   5	  %	   2	  %	  

	  

Tabel 13. Betydning af sparring i ledelsesfunktionen
I hvilket omfang oplever du, at mangel på sparring 
om ledelse udgør en barriere for udførelsen af dit arbejde som leder?

Det er svært at give en entydig vurdering af 
denne selvforståelse. På den ene side siger re-
sultaterne i undersøgelsen, at lederne ikke bru-
ger meget tid på ledelse, og at deres medar-
bejdere ikke behøver ledelse (se også afsnittet 
om ”Holdninger til ledelse”), hvilket understøtter 
selvopfattelsen. Men på den anden side finder 
et flertal, at de gerne vil bruge flere ressourcer 
på ledelse, men at de komplicerede ledelsesop-
gaver bliver fortrængt af de mere rutinemæssige 
administrative opgaver.
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Et meget stort flertal på 74% mener, at begge 
roller er lige vigtige. Det vil sige, at de er ledere 
samtidig med, at de også har en funktion som 
sagsbehandler og løser konkrete opgaver (byg-
getekniske- eller driftsopgaver). Et mindretal på 
18% opfatter sig først og fremmest som leder, 
mens kun 8% siger, at de først og fremmest sy-
nes, at deres teknisk faglig rolle er den væsentlig-
ste i forhold til deres identitet.

Der er ingen tvivl om, at de ledere, der selv har 
været eller er i maskinrummet, har nogle særlige 
forudsætninger, når de skal vejlede deres med-
arbejdere både i forhold til sparring og forståelse 

Holdninger til ledelse
I undersøgelsen spurgte vi til ledernes opfattelse 
af deres identitet som leder. Vi spurgte om de tek-
niske faglige opgaver (bygningsdrift mm.) er vig-
tigst eller om personaleledelse og planlægning er 
vigtigst.

 Procent 

Min faglige identitet er vigtigst 8% 

Min identitet som personaleleder er vigtigst 18% 

Min identitet som personaleleder og min 
faglige identitet er lige vigtige 

74% 

  

	  

Tabel 14. Hvordan vil du vurdere din identitet som leder ift. din faglige identitet? 
Synes du, at dine teknisk faglige opgaver (bygningsdrift mm.) er vigtigst eller 
synes du personaleledelse og planlægning er vigtigst?

for de problemstillinger medarbejderen står med. 
Omvendt kan der dog også være en fare for, at 
fokus kommer på løsning af konkrete faglige op-
gaver i stedet for mere overordnede problemstil-
linger.   

For at få nuanceret ledernes selvopfattelse blev 
de spurgt om, hvilke opagaver der var de mest 
væsentlige.

Resultater
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Det fremgår af tabellen, at de ledelsesopgaver, 
der vurderes lavest, er ”kvalitetssikring og op-
følgning på medarbejdernes opgaveløsning” (19 
%), ”sætte mål for arbejdet” (26 %) og ”planlæg-
ning” (30 %). De opgaver som vurderes højst er 
”motivation og anerkendelse” (70 %) og at ”med-
arbejderne har frihed under ansvar” (65 %). 

Tabel 15. Hvilke ledelsesopgaver finder du mest væsentlige? 
(Der kunne sættes op til tre krydser)

Kvalitetssikring og opfølgning 
på medarbejderens opgaveløsning

Sætte mål for arbejdet

Planlægning

Sociale rammer/godt arbejdsmiljø

Vejledning/faglig sparring

Medarbejderne har frihed under ansvar

Motivation og anerkendelse

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

70%

65%

45%

35%

30%

26%

19%

At opgaverne vurderes, som de gør, bekræfter 
de udfordringer, som vi observerede i projektets 
indledende undersøgelser. Vi oplevede, at der 
manglede styring og planlægning af opgaverne 
i driften, ligesom vi fornemmede at opfølgning, 
kvalitetssikring og målsætning manglede i forhold 
til det strategiske ledelsesarbejde. Hvis man øn-
sker at levere en effektiv drift af boligafdelinger 
med et mål om højere service og mindre omkost-
ninger, må de lavest vurderede værdier sættes 
mere i fokus.
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Lederens arbejde med effektiv drift 
Det er urealistisk at forvente, at den forandringspro-
ces, som en omlægning af driften er, skal kunne ud-
vikles nede fra i organisationen. Driftschefen/inspek-
tøren har hverken ledelsesmæssige beføjelser eller 
ressourcer til at skabe de nødvendige ændringer i 
organisationen for at gennemføre omlægningen til 
en mere effektiv drift. Helt banalt vil enhver, der ar-
bejder for at gennemføre ændringer og stiller krav 
om indførelse af en mere effektiv drift, samtidig rette 
en kritik af den eksisterende måde at organisere drif-
ten på, og det vil møde modstand. De fleste drifts-
medarbejdere vil sige, at ”vi gør det effektivt i dag”. 

Det er derfor nødvendigt med både opbakning, 
engagement og gennemslagskraft fra organisa-
tionens topledelse, hvis forandringsprocessen 
skal lykkes. Det er topledelsen, der skal sikre, at 
forandringsprocessen gennemføres i det rigtige 
tempo og med det rette indhold. 

På den anden side gælder det, at har den enkelte 
medarbejder ikke forstået og accepteret den nye 
strategi, og frem for alt lægger sig i selen for at 
få den nye måde at arbejde på realiseret, vil der 
ikke ske den ønskede ændring af driften.

Det har derfor været interessant at undersøge le-
derens holdning og arbejde med effektiv drift. 

Tabel 16 viser en stor parathed til ændringer hos 
lederne, og rigtig mange af dem, der har foreta-
get ændringer, uddyber deres svar (144). 

Tabel 17 er en kategorisering af disse svar. I ta-
bellen er kun medtaget de svar, hvor forandrings-
processen bliver beskrevet, og ikke de svar, hvor 
kommentaren blot er ”vi er i gang med en mere ef-
fektiv drift” eller ”vi plejer at tænke ud af boksen”.

De tre topscorere er ”fællesdrift/samdrift”, ”mere 
ledelse” og ”udnyttelse af it”. Og der er ingen tvivl 
om, at disse initiativer vil give en både bedre og 
billigere drift.

Det er dog bemærkelsesværdigt, at der kun er 
ganske få, der omtaler følgende initiativer:

• indkøbsordninger 
• udbud af håndværkerydelser
• tidsregistrering og opgavestyring 
• udarbejdelse af nøgletal/benchmarking

Med indkøbsordninger og udbud får man en 
umiddelbar, og hurtig gevinst og nøgletal, tids-
registrering og opgavestyring er centrale red-
skaber ved omlægning til mere effektiv drift, men 
selvsagt også vanskeligt at komme i gang med.
 
En anden umiddelbar og meget let gevinst, hvis 
man vil effektivisere økonomisk, er at benytte de 
håndværksmæssige kompetencer medarbejder-
ne har. Det kræver ikke meget mere end en frigø-
relse af noget tid hos de ejendomsfunktionærer, 
som har en håndværkeruddannelse. 

Vi spurgte derfor om, i hvilken udstrækning egne 
medarbejdere havde overtaget konto 115 og 116 
arbejde.

 Procent 

Ja 78 % 

Nej  17 % 

Ved ikke 5 % 

I alt 100 % 

	  

Tabel 16. Har du foretaget ændringer på organise-
ringen af den daglige drift i de sidste tre år med 
henblik på en mere optimal drift?
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Aktivitet Antal % 

Driftscentre og samdrift af flere afdelinger. Udnyttelse af 
maskiner 

22 18 % 

Ledelse – mere ledelse, prioritering af ledelse 20 17 % 

Bedre udnyttelse af IT. Digitalisering 18 15 % 

Uddannelse af driftspersonalet 11 9 % 

Udnyttelse af kompetencer i forhold til reduktion af 115 - 116 10 8 % 

Beboerdemokratiet nævnes (både som et aktiv og som en 
barriere)  

10 8 % 

Mere ansvar til medarbejderne. 10 8 % 

Specialisering af driftschefen (mindre administrativt arbejde) 4 3 % 

Tidsregistrering og opgavestyring 4 3 % 

Udbud og indkøbsaftaler 4 3 % 

Personalemøder 3 2 % 

Udlicitering 2 2 % 

Teams på tværs af afdelingerne 2 2 % 

Benchmark som et redskab 1 1 % 

 121 100 % 

	  

Tabel 17. Ændringer foretaget i driften. Sammenskrivning af svarene i det åbne spørgsmål: 
Beskriv hvilke ændringer du har foretaget.
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 Procent 

Ind- og fraflytningssyn (e-syn) 50 % 

Tidsregistrering/time-sagsstyring hos 
driftspersonalet af opgaver på PDA 
(smartphone el. lign) 

25 % 

Registrering og ressourcestyring ifm. 
beboernes henvendelser om 
serviceopgaver i boligerne 

41 % 

Vi bruger ikke IT-løsninger ifm. den 
daglige drift  

16 % 

Andet  22 % 

	  

Umiddelbart ser resultatet lovende ud, selv om man 
ikke af tabellen kan se (pga. spørgsmålets udform-
ning), i hvilken udstrækning driftspersonalet rent fak-
tisk har tid til at udføre disse opgaver.
 

 Procent 

Ja, de udfører reparationopgaver i boligerne, 
hvis de har tid (blandingsbatteri, elafbrydere, 
toiletter mm.) 

77 % 

Ja, de udfører alle reparationsopgaver i 
boligerne  (blandingsbatteri, elafbrydere, 
toiletter mm.) 

18 % 

Nej, de udfører ingen reparationsopgaver i 
boligerne  

5 % 

I alt 100 % 

	  

Tabel 18. Brugen af medarbejdernes erhvervsfaglige kompetence i den daglige drift?

Tabel 19. Bruger du eller dine medarbejdere IT i forbindelse med løsningen af følgende opgaver? 
(Sæt gerne flere krydser)

Endelig har deltagerne skulle tage stilling til, hvor-
dan de bruger IT i forbindelse med løsning af op-
gaverne i driften.

beboerhenvendelser, hvor 41 % siger, at de bru-
ger IT til at håndtere sådanne henvendelser. Det er 
endvidere en overraskelse, at hele 50 % har imple-
menteret e-syn. 

Formuleringen af spørgsmålet har ikke været til-
strækkelig præcis. Det er uomtvisteligt forkert, at 
der er 25 %, der benytter PDA til tidsregistrering/
timesagsstyring. Tilsvarende med organisering af 
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Lederens opfattelse af barrierer for ledelse
Undersøgelser viser, at der blandt mange ledere er 
et ønske om at kunne udøve mere og bedre ledelse 
i den daglige drift. 

47 % af driftschefer/inspektører oplever, at arbej-
det med at løse konkrete opgaver i høj grad eller 
i meget høj grad er en barriere for fokus på ledel-
se. Det er i overensstemmelse med andre resul-
tater i undersøgelsen omkring tid og prioritering. 

Blandt ejendomsmestre/driftsledere oplever 22 % 
at løsningen af konkrete opgaver kommer i vejen 
for fokus på ledelse. Den noget mindre andel kan 
hænge sammen med, at ejendomsmestrenes ar-
bejde i langt større udstrækning forudsætter, at 
de skal løse konkrete opgaver.

Som vi så tidligere, er der et ønske blandt lederne 
om at reducere brugen af tid på de administra-
tive opgaver, så der kan sættes mere fokus på le-
delsesopgaven. Når et sådant ønske om at bruge 
mere tid på ledelse ikke omsættes til handlig, kan 
det skyldes flere forhold.

I undersøgelsen har vi ikke haft fokus på leder-
nes formelle ansvars- og kompetencebeskrivel-

 Driftschef/ 
inspektør 

mv. 

Ejendomsm
ester/driftsl
eder mv. 

Lokal 
inspektør 

Andet I alt 

Slet ikke 9 % 34 % 21 % 43 % 17 % 

I nogen grad 45 % 43 % 38 % 43 % 43 % 

I høj grad  33 % 16 % 38 % 7 % 28 % 

I meget høj 
grad 

14 % 6 % 4 % 7 % 11 % 

Ved ikke  0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 

	  

Tabel 20. I hvilket omfang oplever du, at du må nedprioritere ledelsesopgaver til fordel for at 
løse konkrete opgaver

ser (funktionsbeskrivelser), men vi tager det for 
givet, at der i disse beskrivelser er indskrevet et 
betydeligt ledelsesansvar alene af den grund, at 
de personer, der deltager i denne undersøgelse, 
har ansvaret for ejendomsfunktionærernes MUS-
samtaler.

Vi må derfor formode, at det manglende fokus på 
ledelse, som undersøgelsen indikerer, således 
ikke skyldes en formel begrænsning fra organi-
sationens side.

Når både de ansatte driftschefer/inspektører og 
ejendomsmestre og organisationen ønsker mere 
og bedre ledelse bliver det interessant at få af-
dækket, hvad der skal til for at opnå dette øgede 
fokus.

Vi har derfor spurgt deltagerne om, hvor de ser 
barriererne for bedre ledelse og derefter bedt 
deltagerne om at give konkrete forslag til, hvor-
dan man kan skabe bedre rammer for at udvikle 
driften.
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For stort 
arbejdspres

Figur 1. Barrierer for at udførelse af arbejdet som leder

Det fremgår af Figur 1, at langt den væsentligste 
barriere for at udføre ledelsesfunktionen er et for 
stort arbejdspres, og her er det først og fremmest 
driftschefer/inspektører, der nævner dette.

For driftschefer/inspektører udgør for mange for-
andringer, f.eks. nye forretningsgange, nye it-sy-
stemer, nye medarbejdere eller ny organisering i 
mindre, men dog markant, udstrækning en bar-
riere.

Til gengæld viser figuren, at mangel på efterud-
dannelse og sparring ikke opfattes som hindring 
for at skabe fokus på ledelse (under 5 % mener, 
at det er en barriere). Og det gælder både for in-
spektører/driftschefer og ejendomsmestre.

Når lederne bliver bedt om at komme med forslag 
til, hvordan man kan få skabt bedre vilkår og ram-
mer for udvikling af driften svarer et meget stor 
flertal, at det handler om tid. Der skal være tid til 
udvikling og ledelse og tiden skal komme ved, at 
lederen bliver frigjort fra administrative opgaver, 
og i mindre udstrækning ved at indføre IT til flere 
funktioner.

Meget få skriver, at det handler om at give inspek-
tøren/driftschefen større kompetence til at træffe 
beslutninger og i højere grad involvering og del-
tagelse i topledelsens strategiske overvejelser.

Manglende 
efteruddannelse

For mange 
forandringer

Manglende 
sparring
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Bilag

	  

Kære driftschef/inspektør 

Denne spørgeskemaundersøgelse er udarbejdet i samarbejde med BL, som også får 
adgang til resultaterne, så disse kan formidles til alle boligadministrationer i Danmark. 

Undersøgelsen er landsdækkende, og er en del af Boligkontoret Danmarks projektet En 
innovativ vej til effektiv drift. Projektet støttes af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 
og AlmenNet og har til formål at skabe ny viden om effektive driftsmetoder på tværs af 
sektoren.  

Spørgeskemaet handler om din rolle som leder for driftspersonalet/ejendomsfunktionærer i 
en almen boligorganisation (alle medarbejdere, hvor du har personaleansvaret), fordi 
fokus på ledelse og styring af driften er et centralt tema i projektet. 

Som inspektør/driftschef har du mulighed for at påvirke og styre udviklingen af 
ejendomsdriften.  

Det er derfor afgørende at få indblik i, hvordan rollen bliver varetaget i dag, og hvordan 
rammerne for gennemførelse af effektiv og hensigtsmæssig ledelse er til stede i stillingen. 

Spørgeskemaet kommer omkring følgende temaer: 

• Arbejdstid og prioritering 
• Ledelsesopgaven 
• Kompetence, sparring mm. 
• Eventuelle barrierer 
• Baggrundsoplysninger  

	  

Spørgeskemaet
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Hvor meget tid bruger du i gennemsnit på dit arbejde om ugen?
(inkl. den tid du bruger derhjemme)

37 timer
37- 44 timer
45- 49 timer 
50 timer eller derover

Hvor mange timer bruger du i gennemsnit om ugen på ledelse af driftspersonalet/
ejendomsfunktionærerne? 
(med ledelse menes personaleledelse samt opgavestyring ift. dine medarbejderes 
opgaver)

0-2 timer
3-5 timer
6-10 timer
11-20 timer
21 timer eller derover 

Synes du, at den tid du bruger på ledelse af ejendomsfunktionærerne er optimal?

Ja 
Nej 
Ved ikke 

Uddyb evt. dit svar:

Hvordan prioriteres fordelingen af din tid på følgende funktioner 
(Angiv i procent, hvor meget tid du bruger på hver af de fire funktioner - summen skal 
give 100%)

Faglig ledelse (sparring om konkrete opgaver eller faglige problemstillinger)                                               

Personaleledelse(medarbejderudvikling, motivation mm.)                                              

Administrative opgaver (budget, regnskab, fakturakontrol, ad hoc sager mm.)                                                

Strategisk ledelse (tilretning af drift ogarbejdsopgaver ift. behov og 
forventninger fra omgivelserne)

1.

4.

2.

3.

%

%

%

%
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Hvordan ville du, hvis du selv kunne bestemme, prioritere fordelingen af din tid på 
følgende funktioner? 
(Angiv i procent, hvor meget tid du bruger på hver af de fire funktioner - summen skal 
give 100%)

Faglig ledelse (sparring om konkrete opgaver eller faglige problemstillinger)                                                     

Personaleledelse (medarbejderudvikling, motivation mm.)                                                     

Administrative opgaver (budget, regnskab, fakturakontrol, ad hoc sager mm.)                                                      

Strategisk ledelse (tilretning af drift og arbejdsopgaver ift. behov og 
forventninger fra omgivelserne) 

Ledelsesopgaven
Hvor ofte holder du personalemøder med dit driftspersonale/ ejendomsfunktionærer?

1 gang om ugen
Hver 14. dag 
En gang om måneden 
En gang i kvartalet 
Personalemøder afholdes ikke 
Andet, i så fald hvor ofte

Hvilke ledelsesopgaver finder du mest væsentlige? (sæt op til 3 krydser)
 
Vejledning / faglig sparring
Kvalitetssikring og opfølgning på medarbejdernes opgaveløsning 
Sætte mål for arbejdet 
Motivation og anerkendelse 
Planlægning 
Sociale rammer / godt arbejdsmiljø 
Medarbejdere har frihed under ansvar 

Oplever du, at du bliver inddraget i din organisations ledelsesmæssige beslutninger 
og strategier?

Slet ikke
I nogen grad
I høj grad 
I meget høj grad
Ved ikke 

5.

%

%

%

%

6.

7.

8.
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Holder du møder med afdelingsbestyrelsen, hvor der sker en overordnet drøftelse af 
afdelingens drift? (sæt gerne flere krydser)
 
Ja, en gang om året ved markvandringen/budgetlægningen
Ja, afdelingens drift diskuteres løbende på afdelingsbestyrelsens møder 
Nej, jeg drøfter ikke afdelingens drift med afdelingsbestyrelsen  
Andet

Er der eksempler på, at du har ændret på organiseringen af den daglige drift i de 
sidste tre år med henblik på en mere optimal drift?

Ja
Nej 
Ved ikke

Uddyb gerne dit svar: 

Bruger du medarbejdernes erhvervsfaglige kompetencer (VVS, murer, el, tømrer/
snedker) i den daglige drift?

Ja, de udfører reparationsopgaver i boligerne, hvis de har tid (blandingsbatterier, 
elafbrydere, toiletter m.m.)
Ja, de udfører alle reparationsopgaver i boligerne (blandingsbatterier, elafbrydere, 
toiletter m.m.) 
Nej, de udfører ingen reparationsopgaver i boligerne 
Andet 

Uddyb gerne dit svar: 

Bruger du IT i forbindelse med løsningen af følgende opgaver? 
  

Ind- og fraflytningssyn (e-syn)
Tidsregistrering/time-sagsstyring hos driftspersonalet af opgaver på PDA (smart-
phone el. lign)
Registrering og ressourcestyring ift. beboernes henvendelser om serviceopgaver i 
boligerne 
Vi bruger ikke IT-løsninger ifm. den daglige drift 
Andet 

11.

9.

10.

12.
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Hvilken baggrund har du som leder? 
(Sæt gerne flere krydser)

Ledelseskursus(er)
Intern lederuddannelse
Anden lederuddannelse
Ingen formel lederuddannelse
Andet, hvilken 

Søger du sparring og vejledning med andre om din ledelsesfunktion og i så fald 
hvor? (Sæt gerne flere krydser)

Ja, hos min leder
Ja, blandt mine ledelseskollegaer
Ja, hos en coach, mentor eller lign.
Ja, hos andre professionelle netværk
Ja, hos min familie 
Nej, jeg søger ikke sparring om min ledelsesfunktion

Hvordan vil du vurdere din identitet som leder? Synes du, at dine teknisk faglige 
opgaver (bygningsdrift m.v.) er vigtigst eller synes du personaleledelse og plan-
lægning er vigtigst?

Min faglige identitet er vigtigst
Min identitet som personaleleder er vigtigst
Min identitet som personaleleder og min faglige identitet er lige vigtige

Hvor tilfreds er du alt i alt med dit nuværende job?

Meget tilfreds
Tilfreds
Hverken/eller 
Utilfreds
Meget utilfreds

Har du forslag til, hvordan driften kan udvikles og gøres mere effektiv?

Eventuelle barrierer for 
udførelsen af dit arbejde som leder 

I hvilket omfang oplever du, at for stort arbejdspres udgør en barriere for udførelsen 
af dit arbejde som leder?

Slet ikke
I nogen grad

13.

14.

15.

16.

17.

18.
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I høj grad 
I meget høj grad
Ved ikke 

I hvilket omfang oplever du, at du må nedprioritere ledelsesopgaver til fordel for at 
løse konkrete opgaver? 
 
Slet ikke
I nogen grad
I høj grad 
I meget høj grad
Ved ikke 

I hvilket omfang oplever du, at mangel på efteruddannelse udgør en barrierer for 
udførslen af dit arbejde som leder?

Slet ikke
I nogen grad
I høj grad 
I meget høj grad
Ved ikke 

I hvilket omfang oplever du, at mangel på sparring om ledelse udgør en barrierer for 
udførslen af dit arbejde som leder?

Slet ikke
I nogen grad
I høj grad 
I meget høj grad
Ved ikke 

I hvilket omfang oplever du, at for mange forandringer udgør en barrierer for udførs-
len af dit arbejde som leder? 
(Med forandringer menes fx nye forretningsgange, nye it-systemer, nye medarbej-
dere eller ny organisering)

Slet ikke
I nogen grad
I høj grad 
I meget høj grad
Ved ikke 

19.

20.

21.

22.
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Har du konkrete forslag til, hvordan du som leder får bedre vilkår og rammer for at 
udvikle driften?

Baggrundsspørgsmål
Er du ansat i?

En boligorganisation med egen administration 
Et administrationsselskab 
Ved ikke 

Hvilken stillingsbetegnelse har du? 

Hvor længe har du været ansat i din nuværende stilling?

0-2 år
3-4 år
5-9 år
10 år eller mere 

Hvor mange medarbejdere har du ledelsesansvar for?

1-2 
3-5 
6-10 
11-15 
16-20 
21 eller mere 

Hvor mange boliger har du ansvar for i driften? 

0-500 
501-1000
1001-2000
2001 eller derover 
Ved ikke 

Hvor mange boliger er der i alt i jeres administration?

0-2500
2501-5000
5001-10.000
10.001 eller derover 
Ved ikke 

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.
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Hvilken uddannelse har du?

Byggeteknisk uddannelse
Håndværksmæssig uddannelse
Handels- eller kontoruddannelse
Kort el. mellemlang videregående uddannelse
Lang videregående uddannelse 
Jeg har ingen uddannelse
Anden uddannelse

Hvad er dit køn?

Mand 
Kvinde 

Hvad er din alder?

Under 35 år
36-45 år
46-55 år
56-65 år
66 år eller derover 

I hvilken region ligger din arbejdsplads?

Region Sjælland
Region Hovedstaden 
Region Nordjylland 
Region Midtjylland 
Region Syddanmark

Må vi have lov at kontakte dig med evt. uddybende spørgsmål til undersøgelsen? 

Ja 
Nej 

32.

33.

30.

31.

34.


