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1. Introduktion  

Kontrolproblematikken har fornyelig fået meget omtale i medierne. F.eks. i 2016 med Panama 

papirerne i Nordea, igen i 2018 med manglende kontrol og hvidvaskning i Danske Bank samt den 

svindlende Britta Nielsen i Socialstyrelsen. Danmark anses ikke for at være et korrupt land, derfor 

skaber det stor pressedækning, når sager som disse bringes frem i lys.  

I oktober 2018 udtalte Danmarks Statsminister Lars Løkke Rasmussen på en antikorruptions 

konference i København, at svindel kan være ødelæggende for tilliden. 

”Vi er ikke vant til at støde på disse problemer. Det er derfor, at vi bliver chokeret, 

når de opstår” (Politiken, 2018). 

Når disse problemer kommer frem i medierne, udtrykkes det ofte, at hvis der har været svindel 

skyldes det dårlig kontrol. Dog er der virksomheder som Irma, der i mange år har mente, at man 

kommer længst med tillid frem for kontrol. 

Irmas tidligere administrerende direktør Alfred Josefsen har blandt andet udtalt følgende om tillid. 

” Vi har det højeste tillidsniveau i verden. Det er en fantastisk egenskab, for tillid er 

det modsatte af kontrol. Kontrol begrænser råderummet og udfoldelserne. Jo færre 

kræfter vi bruger på kontrol, jo mere kan vi bruge fremadrettet. Kontrol er 

bagudskuende.” (Dagbladet, 2011). 

Mange kontroller er ikke ensbetydende med gode kontroller, da kontroller ikke virker hvis de 

kontrollere det forkerte. Kontrollerne kan derfor være med til at forringe effektiviteten i en 

virksomhed, men samtidig åbner dårlige kontroller op for risikoen for økonomiske tab og 

konsekvenser til virksomheden eller for den sags skyld organisationens profil.  

Der er dog flere teoretikere der mener, at tillid og kontrol går hånd i hånd med at skabe det bedste 

kontrolsystem i virksomheder. Denne balancegang kan for mange virksomheder være svær at 

finde, derfor er det relevant at finde ud af hvordan et kontrolsystem fungerer og hvordan det 

påvirker virksomheden. 
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1.1 Problemformulering 

Hvordan fungerer SJELDANIs kontrolsystem, og hvordan påvirker det virksomheden? 

Undersøgelsesspørgsmål: 

- Hvordan er SJELDANIs kontrolsystem opbygget? 

- Hvilke fordele og ulemper er der ved SJELDANIs kontrolsystem? 

- Hvordan er SJELDANI sikret mod svindel? 

 

1.2 Afgrænsning 

Undersøgelsen vil illustrere og analysere SJELDANIs kontrolsystem ved brug af PMS-frameworket 

af Ferreira og Otley. Derefter vil der kigges på en enkelt proces i økonomiafdelingen, for her at 

kategorisere og analyser de forskellige kontroltyper, der gør sig gældende i SJELDANI. Det 

vurderes, at der gives det bedste helhedsbillede af en virksomhedens kontrolsystem at inkludere 

en proces, for at se kontrolsystemet i praksis.  

Grundet projektets størrelse og tidsbegrænsning er det ikke muligt at danne et fuldkommet 

billede af alle kontroller, der er i SJELDANI. Undersøgelsen vil antage, at ud fra en central proces i 

økonomiafdelingen, at komme omkring de væsentligste generelle kontroller i virksomheden samt 

kunne vurdere om der er en tillidsbaseret tilgang eller en kontrolbaseret tilgang. 

Behandling og betaling af købsfakturaer er en af de processer i en økonomiafdeling med flest 

kontroller, da der er flere personer ind over, (2 personer for at godkende en udbetaling i banken). 

Denne proces vurderes at have stor økonomisk betydning for virksomheden, da der er tale om 

udbetaling af penge. Derfor har jeg valgt at tage udgangspunkt i behandling af købsfakturaer i 

dette projekt for at belyse, hvordan kontrolsystemet fungerer i praksis samt hvordan 

medarbejderne forstår kontrollen i processen. Medarbejdernes forståelse er afgørende for 

effektiviteten af kontrollen. I analysen vælges det at begynde med ansættelsen af medarbejderen, 

over oplæring og den generelle kultur på arbejdspladsen for at belyse så mange kontroltyper som 

muligt.  
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1.3. Casebeskrivelse 

I følgende afsnit vil case virksomheden SJELDANI Boligadministration blive præsenteret med de 

detaljer, som vil give betydning til læseren og hjælpe med forståelsen af, hvorfor virksomheden 

agerer som den gør. 

 

1.3.1 Om SJELDANI Boligadministration 

SJELDANI Boligadministration blev stiftet i 1993 i en gammel kulkælder på Ellebjergvej i 

Sydhavnen, af Kirsten Sjeldan. Kirsten havde efter mange år, som advokatsekretær blevet ringet 

op af en stor ejerforening, som tidligere havde haft hende som administrator, der ønskede hende 

tilbage. 

Dengang bestod virksomheden af en medarbejder, en lejet computer og et 

administrationsprogram til 750 kr., samt et stærkt samarbejde med advokaten Irene Dahl. 

Arbejdet gik ud på at administrerer private foreninger, og rådgive en andels- eller ejerforenings 

bestyrelse til at drive forening ansvarligt. Arbejdet var, og er stadig af den juridiske karakterer, 

med en god bid økonomi ind over. Branchen var engang blot en niche for advokatbranchen, hvor 

advokater overlod papirarbejdet til deres sekretærer, som så blev de første 

ejendomsadministratorer. I dag har branchen vokset sig til en stor branche, hvor store 

virksomheder som Deas, Newsec Datea, men også SJELDANI som en mindre virksomhed, arbejder 

bag kulissen i private foreninger med driften af deres ejendom. 

SJELDANI blev et aktieselskab i 2014, da Kirsten solgte sin virksomhed og fik en partner. SJELDANI 

begyndte derefter at fokusere på sin strategi, og udformede sin vision og værdier for 

virksomheden. 

”Vi vil skabe et hus, hvor vi kan tage hånd om vores kunder, og vi vil skabe en 

arbejdsplads hvor medarbejderne trives”.1 

                                                      
1 Bilag 1 - Medarbejderhåndbogen  
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Værdierne blev lavet sammen med medarbejderne, fordi det er medarbejderne der skal udleve de 

værdier, så kunderne kan mærke dem. Værdierne er: Original personlighed, udvikling, relationer 

og frihed. 

I dag 26 år efter stiftelsen er SJELDANI blevet en del større, og er nu en arbejdsplads for 10 

mennesker. Kulkælderen er skiftet ud med lokalerne af en nedlagt bank på hjørnet af P. Knudsens 

gade og Enghave vej, og den lejede computer er siden blevet udskiftet med en cloudcomputing 

løsning. 

Virksomheden benytter i dag administrations- og økonomiprogrammet Datamann/Vitec’s WeDo 

Ejendom. Programmet er hovedsageligt udviklet til administration, og benyttes også af det 

offentlige, her i blandt Københavns Ejendomme. WeDo kan håndtere salgsfakturaer og 

købsfakturaer, derudover kan det udarbejde opkrævninger til Nets. 
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2. Videnskabsteori 

I følgende kapitel vil der beskrives undersøgelsens videnskabsteoretiske perspektiv, samt hvilken 

forståelsen der ligger bag dataindsamlingen. Videnskabsteorien fortæller, hvordan jeg ser på 

verden, derfor har det en stor betydning for opgavens ståsted, og alle andre valg.2 

Den videnskabsteoretiske fremgang forklarer også, hvilke kvalitetskrav som undersøgelsens skal 

bedømmes på. Kvalitetskravene benyttes til at indikere undersøgelsens kvalitet og pålidelighed. 

Jeg har valgt, at undersøgelsens videnskabsteoretiske perspektiv er hermeneutik, fordi jeg ønsker 

at belyse tillid og kontrol ud fra medarbejderne og ledelsens forståelse. Medarbejdernes forståelse 

af netop undersøgelsens emne er afgørende, fordi kontrol til dels handler om at styre mennesker. 

For at kontrollerne fungerer optimalt, skal medarbejdernes forståelse for kontroller være i 

overensstemmelse med kontrollens formål, eftersom menneskers handlinger styres af deres 

forståelse.  

I følge det hermeneutiske videnskabsteoretiske afsæt er verden fortolkende, og danner rammen 

for de handlinger man foretager3. Opgaven følger den hermeneutiske tilgang, hvor: 

Enhver ny forforståelse af et fænomen er en overskridelse af en hidtidig forforståelse, 

som resulterer i, i at noget fremmede bliver velkendt og således konstituerer en ny 

erfaringshorisont eller en ny forforståelse, som så igen kan revideres og så 

fremdeles.4 

Således forklares den hermeneutiske cirkel, at man starter med en forforståelse, som stammer fra 

alle de erfaringer man gør sig i livet. Det er disse forforståelser, som jeg i næste afsnit vil gøre rede 

for i denne undersøgelse i SJELDANI.  

Ikke nok med at hermeneutikken dikterer en overskridelse af forforståelser, så handler det også 

om, at der sker et særlig sammenspil i de fortolkninger, som mennesket fortager i forbindelse med 

at forstå verden. Når jeg skal fortolke og forstå kontrol i en virksomhed, er fortolkningen ” (…) en 

stadig bevægelse mellem del og helhed”5. Hvilket betyder, at hvis jeg vil forstå et enkelt udsagn 

                                                      
2 Justesen, L. & Mik-Meyer, N. Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier. Hans Reitzels forlag. 1. udgave, 6 oplag. 2010 
3 Jacobsen, Michael Hviid m.fl.: Videnskabsteori i statskundskab, sociologi og forvaltning. 2. udg. Hans Reitzels Forlag, 2012. 
4 Jacobsen, Michael Hviid m.fl.: Videnskabsteori i statskundskab, sociologi og forvaltning. 2. udg. Hans Reitzels Forlag, 2012. s.226 
5 Jacobsen, Michael Hviid m.fl.: Videnskabsteori i statskundskab, sociologi og forvaltning. 2. udg. Hans Reitzels Forlag, 2012. s.221.  
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som er tilfældet i Interviews, skal jeg se udsagnet i forhold til dets sammenhæng. Samtidigt vil jeg 

kunne få en bedre forståelse for helheden ved at forstå delene. Derfor har det været relevant, for 

at kunne forstå MCS i SJELDANI, at forstå de enkeltstående dele som tilsammen udgør SJELDANIs 

MCS.  

 

Figur 1 Den Hermeneutiske cirkel6 

 

Netop derfor har jeg valgt at kigge dybere ind i processen omkring købsfakturaer, da dette er en af 

delene til at forstå SJELDANIs MCS. Ligeledes har det været relevant at kigge ind i nogle af de 

kulturelle forhold, der gør sig gældende i virksomheden, da kulturen udgør konteksten for 

undersøgelsen. ”Helhed og del forudsætter hinanden”7, derfor bliver bevægelsen mellem 

fortolkningen af enkeltdele og helhedsopfattelsen essentiel i undersøgelsen af kontrolsystemer. 

Og det er netop i denne bevægelse hvori ny viden opstår.  

Ifølge Mik-Meyer opstår viden inden for det hermeneutiske perspektiv mellem de parter, der er 

involveret i undersøgelsen. Efter at have lavet en kvalitativ undersøgelse af kontrol, vil 

respondenternes besvarelser være med til at ændre mit perspektiv om emnet. I en kvalitativ 

undersøgelse er intervieweren aldrig neutral, fordi man som nævnt medbringer sine egne 

forståelser8. Det kan komme til udtryk i den måde jeg har stilet interviewspørgsmålene. F.eks. da 

                                                      
6 Jacobsen, Michael Hviid m.fl.: Videnskabsteori i statskundskab, sociologi og forvaltning. 2. udg. Hans Reitzels Forlag, 2012. s.223. 
7 Jacobsen, Michael Hviid m.fl.: Videnskabsteori i statskundskab, sociologi og forvaltning. 2. udg. Hans Reitzels Forlag, 2012. s.221. 
8 Justesen, L. & Mik-Meyer, N. Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier. Hans Reitzels forlag. 1. udgave, 6 oplag. 2010 
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jeg spurgte ind til om ledelsen tjekkede referencer på potentielle nye medarbejdere, og lederen 

straks sagde at det burde de nok. Dermed kan min måde at formulere spørgsmålet have betydning 

for at lederen siger, at det bør man.  

 

2.1 Forforståelse 

Inden undersøgelsen var en stor del af den viden, som jeg havde om SJELDANI, baseret på min 

egen erfaringer, som medarbejder i regnskabsafdelingen gennem flere år. Dette har haft den 

fordel, at jeg kendte til processer og andre ting i virksomheden, som en udefrakommende ikke 

ville kunne opnå viden om inden for undersøgelsens tidsramme. Dog er jeg bevidste om, at dette 

også påvirker min opfattelse af SJELDANI som virksomhed, og dermed mine valg. Dette har jeg 

forsøgt at minimere ved, at være transparent i mit metodevalg.  

I forlængelse af ovenstående vil jeg nævne min egen forforståelse. Forforståelse er den viden, som 

jeg allerede ligger inde med, og er den, som jeg vil udfordre i undersøgelsen. Som personer 

undersøger vi ikke noget uden en vis forudsætning og erfaring, hvilket også betyder at min viden 

om SJELDANI bygger på en forståelse, som jeg allerede besidder. Jeg arbejder i SJELDANIs 

regnskabsafdeling, og har derfor en vis viden om SJELDANI. Det gør at min egen opfattelse i 

undersøgelsen spiller en særlig rolle i udformningen af både undersøgelsens problem og valg. Jeg 

vidste på forhånd, at der kunne ligge nogen udfordringer i processen om håndteringen af 

købsfakturaer. Denne viden har ført mig i en bestemt retning, og har dermed været med til at 

styrer min fokus. Dog har jeg gennem mine metodevalg tilstræbt, at medarbejderne i SJELDANI har 

kunne komme med deres egne meninger og erfaringer.  

Da jeg undersøger hvordan SJELDANIs kontrolsystem påvirker virksomheden samt forstås, er det 

ikke oplagt at benytte en positivistisk tilgang, hvor man jagter objektive sandheder9. Havde jeg i 

stedet valgt denne tilgang, skulle jeg have valgt at undersøge hvad kontrol er. Ved at lave en 

spørgeskemaundersøgelse og dermed kunne generalisere resultatet, og derfor sige at dette er 

sandheden om kontrol. I stedet menes det, at kontrol og tillid er styret af medarbejdernes 

forståelse, og derfor ikke er en objektiv sandhed. Det betyder dog alligevel. at undersøgelsens 

                                                      
9 Jacobsen, Michael Hviid m.fl.: Videnskabsteori i statskundskab, sociologi og forvaltning. 2. udg. Hans Reitzels Forlag, 2012. 
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fund kan bidrage med at forstå, hvordan medarbejderne kan opleve kontrol. Jeg har valgt, at 

problemformuleringen bedst kunne besvares ud fra en hermeneutisk tilgang.  

 

2.2 Videnskabsteori krav 

I forlængelse af mit videnskabsteoretiske ståsted er kravene baseret på mit valg af hermeneutik, 

som er afgørende for, hvad der vurderes til at være viden10. 

Kohærens og konsistens er et basalt krav til undersøgelser, og henviser til om der er sammenhæng 

i undersøgelsen både indholdsmæssigt og sprogligt. Kohærens vedrører om, hvorvidt der er en 

logisk sammenhæng gennem opgaven, hvorimod konsistens vedrører hvorvidt der er 

overensstemmelse i, hvordan begreber og teori bruges igennem opgaven.  

 Derudover er der kravet om validitet og transparens, som begge er kvalitetskrav for alle 

videnskabsteoretiske tilgange11.   

Validitet er et krav til om der undersøges det man har til hensigt at undersøge, og er dermed en 

måde hvorpå jeg sikrer undersøgelsens troværdighed. Jeg kan i undersøgelsen ikke generalisere 

resultaterne, da de kun direkte kan relateres til SJELDANI selv12.  

Jeg har for at kunne opfylde kravet om transparens, forsøgt at være eksplicit om alle mine valg og 

overvejelser i undersøgelsen, heriblandt min kvalitativ tilgang, interviews, respondenter og min 

behandling af data13. Dog bliver det særligt relevant at være transparens i en hermeneutisk 

funderet undersøgelse, hvor forståelser er omdrejningspunktet. Valget om at være transparens 

gør, at jeg har valgt at transskribere mine interview, således at jeg giver læseren mulighed for at gå 

tilbage og se citaterne i deres kontekst. 

  

                                                      
10Justesen, L. & Mik-Meyer, N. Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier. Hans Reitzels forlag. 1. udgave, 6 oplag. 2010 
11Justesen, L. & Mik-Meyer, N. Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier. Hans Reitzels forlag. 1. udgave, 6 oplag. 2010 
12Justesen, L. & Mik-Meyer, N. Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier. Hans Reitzels forlag. 1. udgave, 6 oplag. 2010 
13 Justesen, L. & Mik-Meyer, N. Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier. Hans Reitzels forlag. 1. udg. 6 oplag. 2010 
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3. Metode 

I dette afsnit behandles de valg, som er truffet omkring de metoder, der er brugt til at udbygge 

min viden, og hvordan jeg har valgt at analysere den fremkomne empiri og de benyttede teorier. 

Beskrivelsen af processen i SJELDANI er baseret på, de semistrukturerede interview af udvalgte 

medarbejdere og ledelsen.  

 

3.1 Strukturen i undersøgelsen. 

Formålet med opgaven er at analysere SJELDANIs kontrolsystem, for at se hvordan det påvirker 

virksomheden. For at få et indblik i deres kontrolsystem i praksis, samt de anvendte kontroller 

tages der udgangspunkt i en proces. Derefter diskuteres der fordele og ulemper ved systemet, for 

til sidst at foretage en vurdering og analyse om SJELDANI er beskyttet mod svindel. 

Undersøgelsen er opbygget i 5 dele, og er illustreret for neden i figur 2. 

 

Figur 2 Undersøgelsens opbygning 

 

Kapitel 1 fungerer som introduktion til opgaven. Den danner dermed grundlaget for 

undersøgelsens problemstilling, ligesom der er lavet en kort beskrivelse af SJELDANI som er case 

virksomheden. 

Kapitlerne 2 og 3 redegør for undersøgelsens videnskabsteori perspektiv og metodevalg. Der 

diskuteres valget af en deduktiv tilgang, basereret på et casestudie med et hermeneutisk 

perspektiv. 

Jeg beskriver og diskutere kort kravene til henholdsvis casestudiet og den videnskabsteoretiske 

tilgang. Derefter gennemgås semistrukturerede kvalitative forskningsinterview og min 

empirihåndtering.  
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Kapitel 4 er teoriafsnittet, hvor der gives en generel beskrivelse af hvad der forstås af MCS, samt 

den proces der vil kigges på i undersøgelsen. Herefter de anvendte teorier beskrives, heriblandt 

PMS af Ferreira og Otley, Merchant og Van der Stedes kontroltyper og The Fraud Triangle af 

Cressey. Der præsenteres desuden en kort forståelse af både tillid, etik og kultur. 

Kapitel 5 vil være mit analysekapitel, hvor mine undersøgelsesspørgsmål i kapitel 1 vil blive 

analyseret og diskuteret til jeg kommer frem til delkonklusioner efter hvert spørgsmål. Der vil 

desuden i løbet af analysen bliver fremsat mulige forbedringsforslag, som virksomheden ville 

kunne drage nytte af. 

I kapitel 6 vil der opsummeres til en samlet konklusion med de fremsatte forbedringsforslag, og en 

perspektivering af hele emnet samt egen læring.  

 

3.2 Casestudie, hvorfor har jeg valgt SJELDANI? 

SJELDANI Boligadministration har eksisteret i 26 år, og har siden sin stiftelse ledet sine 

medarbejder og processer med tillidsbaseret ledelse. Det mener jeg giver en vis erfaring i tillid og 

kontrol, som jeg ønsker at kigge igennem. 

Tillidsbaseret ledelse og kontrol er tilsammen ikke noget man hører meget om i dagspressen. Vi 

hører kun om, når kontroller og tilsynet fejler f.eks. Britta Nielsen. Så hvordan fungerer det 

egentlig, og hvordan har SJELDANI opbygget deres kontrolsystem. 

For at finde ud af det, vælges der at bruge casestudiet som mit undersøgelsesdesign. Jeg mener, at 

det er det bedste udgangspunkt til, at få indblik i problematikken omkring tillid og kontrol, som 

Bent Flyvbjerg også har argumenteret, da vi udelukkende forholder os til problematikken i 

SJELDANI14.   

Casestudiet vil fungere som den primær kilde til empiriindsamlingen. Ifølge Bent Flyvbjerg 

kritiseres casestudier ofte for at være sammenhængsafhængige, så der ikke kan skabes nogen 

generel viden på baggrund af en case. Derudover nævnes det, at casestudier tit blot bekræfter 

                                                      
14 Flyvbjerg, B. Fem misforståelser om casestudiet. Hans Reitzels Forlag, 2010 Editors: Svend Brinkmann, Lene Tanggaard 
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forestillingerne om en problematik, og at det dermed er besværligt at danne generelle 

konklusioner og teorier på baggrund af dem.15  

Men Bent Flyvbjerg begrunder, at casestudiet er nødvendigt for at give andre ekspertviden om et 

område. I undersøgelsen stræbes, der ikke efter at lave nye teorier, men i stedet at få indblik i 

hvordan en virksomheds MCS og underliggende kontroller kan opleves og forstås, hvilket netop er 

fordelen ved at benytte et casestudie.  

”Casestudiet er (…) en nødvendig og fyldestgørende metode til en række vigtige forskningsopgaver 

i samfundsvidenskaberne”.16 Fordelen ved casestudiet er også, at man får et nuanceret indblik i de 

ansattes forståelser og oplevelser, der netop er sammenhængsafhængig, og kan derfor bedst 

udforskes gennem casestudiet.  

Da der kun ses på SJELDANI vil der kun kunne konkluderes noget omkring SJELDANIs 

kontrolsystem, og ikke noget om andre mindre virksomheder, som har den samme struktur. Dog 

kan en case baseret undersøgelse alligevel bidrage med at give en nuanceret forståelse af hvordan 

et kan kontrolsystem forstås.  

 

3.3 Interview 

”interview (…) egner sig til at undersøge menneskers forståelse af betydningen i deres 

livsverden, beskrive deres oplevelser og selvforståelse og afklare og uddybe deres 

eget perspektiv på deres livsverden”17 

For at undersøge MCS og kontrolsystemet hos SJELDANI, har jeg som tidligere beskrevet, valgt at 

tage udgangspunkt i processen omkring behandling af købsfakturaer, samt hvordan medarbejdere 

oplever dette. Da SJELDANI ikke har nedskrevet en udførlig beskrivelse af hele den proces, kan jeg 

ikke af den vej, finde ud af hvordan medarbejderne udfører processen. Jeg har derfor valgt at 

interviewe nogle udvalgte medarbejdere, så jeg af den vej, kan få et større kendskab til hvordan 

man hos SJELDANI, behandler købsfakturaer.  

                                                      
15 Flyvbjerg, B. Fem misforståelser om casestudiet. Hans Reitzels Forlag, 2010 Editors: Svend Brinkmann, Lene Tanggaard, s.466 
16 Flyvbjerg, B. Fem misforståelser om casestudiet. Hans Reitzels Forlag, 2010 Editors: Svend Brinkmann, Lene Tanggaard, s.486 
17 Kvale, S. Interview – en introduktion til det kvalitative forskningsinterview. Hans Reitzels Forlag, 1994 s.111 
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I denne undersøgelse er metoden valgt med udgangspunkt i mit videnskabsteoretiske afsæt. Der 

er derfor valgt det semistrukturerede interview, nærmere præcist et semistruktureret kvalitativt 

interview. Et semistruktureret kvalitativt interview forløber som en samtale, hvor intervieweren 

sørger for fokus er på det overordnede emne.18 Formålet er at skabe viden om et emne, hvor den 

viden der produceres, er kvalitativ og subjektiv. Det giver den største mulighed for at få indblik i 

respondenternes forståelser af kontroller. Da ordet ”kontrol” kan have en negativ klang, har jeg 

valgt ikke at benytte dette ord i interviewene hos medarbejderne, men i stedet henvise til sikring 

mod fejl og sikring mod svindel. 

Formålet med at interviewe medarbejderne, er at få deres forklaring, deres bemærkninger og 

generelt hvordan de opfatter og forstår SJELDANI, processerne og kulturen. Benyttes derimod et 

helt ustruktureret interview bliver det svært at bedømme, hvornår man får nok indblik i det emne 

som reelt undersøges. Omvendt, vælges et fuldstændigt struktureret interview er der risiko for at 

vigtige pointerne og forståelser går tabt, da du som interviewer ikke kan vide, at noget usagt 

kunne være relevant.   

Da der ud fra et semistruktureret kvalitativt interview opnår viden om respondenternes forståelse, 

skal man være opmærksom på at denne viden ikke er objektiv19. Jeg vil ud fra undersøgelsen ikke 

kunne udlade noget om kontrol i alle virksomheder, men jeg kan udlade hvordan respondenterne 

forstå kontrol i SJELDANI, og dermed bidrage til en nuanceret forståelse af kontrolsystemer.  

Jeg har valgt det semistrukturerede kvalitative interview for, så vidt muligt at undgå at lægge ord i 

munden på de personer, jeg interviewer. Således at det er deres mening, holdning og opfattelse 

der kommer til udtryk. Blandt andet beskriver respondent A, kontrol som værende ” (…) en 

langhåret proces”20. I dette tilfælde kan jeg ikke tage forgivet, hvad respondent A mener med 

langhåret, derfor spurgte jeg indtil hvad netop hendes forståelse af en langhåret proces er. På den 

måde har det semistruktureret interview bidraget til, at jeg har kunne følge nogle forskellige spor 

som respondenterne har givet.  

                                                      
18 Kvale, S. og Brinkmann, S. Interview – Det kvalitative forskningsinterview som håndværk. Hans Reitzels Forlag. 3. udgave 2015 
19 Kvale, S. og Brinkmann, S. Interview – Det kvalitative forskningsinterview som håndværk. Hans Reitzels Forlag. 3. udgave 2015 
20 Bilag 3 – Interview A 
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For at vurdere kontrolsystemet hos SJELDANI, er der behov for at kende de kontroller der er, de 

steder en opgave skifter hænder og viden om de huller der er i processen. Ved at interviewe 

udvalgte medarbejdere, kan vi få deres opfattelse af hvordan processen forløber. Ved at 

sammenholde de forskellige medarbejderes beskrivelser kan der dannes et samlet billede og ud 

fra det, analyseres SJELDANIs kontrolsystem som helhed.  

Jeg kan ikke være sikre på, at respondenterne kan adskille Emil-deres-kollega fra Emil-HD-

studerende. Så der er en risiko for, at deres svar vil blive påvirket af, at de kender mig som deres 

kollega og regnskabsmand. Dette kommer til udtryk i interviewet med KS, hvor hun vender 

spørgsmålet om hvorvidt hun mener, at SJELDANI er sikret mod svindel, mod mig, ved at sige: ” 

det tror jeg ikke, vel Emil?”21, men jeg var dog bevidst om ikke, at give respondenterne svarene.  

Omvendt kan man sige, at de kan føle sig mere trygge ved, at der sidder en person som de kender 

og ikke blot en fremmed. Der kan være en intern jargon i SJELDANI, som en fremmed ikke 

nødvendigvis helt vil forstå. Dog har jeg forsøgt som nævnt ovenfor at komme denne risiko til livs, 

ved at være bevidst om ikke at tage respondenternes meninger og erfaringer forgivet, og aktivt 

spørge indtil netop deres forståelse af det sagte.  

Som medarbejder i SJELDANIs regnskabsafdeling kender jeg også processen omkring behandling af 

købsfakturaer, da det er en af de opgaver jeg udfører, så jeg vil kunne opdage små forskelle, som 

en udefrakommende ikke vil se. I et forsøg på at gøre kollegerne så trygge som muligt i 

situationen, er der valgt at anonymisere interviewene, så læseren ikke vil kunne genkende de 

enkelte medarbejdere ud fra svarene. Dermed vurderer jeg at hensynet til medarbejdernes 

tryghed og fortrolighed i dette tilfælde kommer før, kravet om transparens. Dog vil de 

transskriberet interview opretholde dette krav.  

Havde jeg i stedet benyttet fuldstændigt strukturerede interviews, hvor der på forhånd er opstillet 

spørgsmål, som respondenten skal svare på i en bestemt rækkefølge, havde det ikke givet plads 

eller rum til at afvige fra disse.  

En kvantitativ undersøgelse af emnet kunne have taget udgangspunkt i en 

spørgeskemaundersøgelse, hvor der efterfølgende ville have været udarbejdet en statistisk 

                                                      
21 Bilag 6 – Interview KS  
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analyse over svarene. Da der kun er 10 ansatte i SJELDANI, vil de enkelte svar påvirke en statistisk 

analyse for meget, og det vil derfor ikke give mening af udfærdige et survey. I en større 

virksomhed ville det være en interessant mulighed, da det er enkelt at sikre respondenternes 

anonymitet i et survey. Derudover vil medarbejdernes egne forståelser af emnet forsvinde, hvilket 

er årsagen til, at denne metode ikke ville bidrage tilstrækkeligt til en nuanceret besvarelse. 

 

3.3.1 Uddybende om de konkrete interview 

De medarbejdere, som er udvalgt til interview, er valgt ud fra, at de håndterer købsfakturaer for 

kunderne og/eller godkender udbetalingerne i banken. Det vil sige, at det er kun medarbejdere, 

som håndterer købsfakturaer og godkender i banken, som er interviewet. Jeg er interesserede i 

om de forstår processen ens, har de samme trin med og om hvilke kontroller/fejlsikringer de ser. 

Derudover er jeg interesserede i at undersøge om godkendelsen af udbetalingerne i banken er en 

reel kontrol eller en ”blind” kontrol, hvor handling fortages i praksis, men den tiltænkte kontrol 

undlades af den ene eller anden årsag.  

Det er de 3 medarbejder, der kan godkende i banken samt en fra ledelsen som interviews. For at 

sikre, at de kan tale frit om deres arbejdsprocesser og komme med kritik og ændringsforslag, har 

jeg besluttet at anonymisere interviewene. Dette er især ud fra ønsket om, at de fortæller om de 

eventuelle huller, de ser i processen eller om der er blinde kontroller. Lederen er interviewet, fordi 

hun kan give indblik i de valg, som er blevet gjort i forbindelse med valgte kontrolsystemer. 

Medarbejderne vil blive spurgt omkring hele processen vedrørende behandling af købsfakturaer, 

hvor opgaven skifter hænder, hvor de ser huller, mulige fejlkilder og forbedringsforslag. 

Formålet med interviewene af medarbejderne er, at kunne sige noget omkring, hvilke kontroller 

de har i processen omkring købsfakturaer og om det er få eller mange.  

Ledelsen interviewes for at høre, hvilke kontroller/fejlsikring, de selv mener at de har lagt ind i 

processen omkring købsfakturaer, til at sammenholde med hvilke kontroller/fejlsikringer 

medarbejderne ser. Derudover er jeg også interesserede i at få uddybet deres tanker omkring 

tillidsbaseret ledelse, deres valg omkring ledelse og om de evt. ser nogle udfordringer ved at 

fortsætte på denne måde, hvis de bliver større og får mange flere ansatte. 
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3.4 Business Proces Diagram 

SJELDANIs proces omkring behandling af købsfakturaer, vil i analysen blive illustreret ved et 

business proces diagram. Business proces diagrammer benyttes til at illustrere arbejdsprocesser i 

en virksomhed, hvor de forskellige aktiviteter i processen fremgår, samt hvilken person/afdeling 

der udfører aktiviteten22. Derved vises afhængigheder mellem afdelinger/personer og de skift der 

er i aktiviteterne. 

De symboler der benyttes i business procesdiagrammet, er baseret på Romney og Steinbarts 

beskrivelse23.  

I et business proces diagram fremgår det hvad der sker, men ikke i hvilket system eller hvilken 

teknologi der benyttes. Der hvor valget af teknologi eller den metode hvormed delprocessen 

udføres er relevant, vil det blive beskrevet i forbindelse med diagrammet.  

Der vil være forskellige udgaver af diagrammet i analysen, baseret på den viden og hvad 

medarbejderne hos SJELDANI forklarer. I de forskellige diagrammer vil der være forskellig 

detaljegrad alt efter fokus i det pågældende afsnit.  

 

3.5 Empiri 

For at undersøgelsen skal have et fyldestgørende datagrundlag, i forhold til at besvare 

problemformuleringen, benyttes både primær og sekundær empiri i undersøgelsen. Eftersom jeg 

har benytte både primær og sekundær empiri i undersøgelsen, har jeg hele tiden forholdt mig 

kildekritiske og vurderet pålideligheden af empirien. 

Primær empiri Sekundær empiri 

- 4 semistrukturerede interviews med 3 

medarbejder og 1 leder (respondenterne) 

- Uformelle samtaler med medarbejderne 

og lederne (respondenterne) 

- SJELDANI Boligadministrations 

medarbejder håndbog 

- SJELDANI Boligadministrations 

strategiplan 

- Diverse artikler 

                                                      
22 Accounting Information Systems, Marshall B. Romney og Paul John Steinbart, 14. Udgave, Pearson forlag,2018, s. 77 
23 Accounting Information Systems, Marshall B. Romney og Paul John Steinbart, 14. Udgave, Pearson forlag,2018, s. 90 
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Primær empiri 

Primær empiri indsamles for at illustrere et specifikt fænomen, i undersøgelsen har jeg indsamlet 

informationen omkring respondenternes fortolkning af SJELDANIs kontroller, og systemet de 

benytter til daglig.  

Sekundær empiri 

I undersøgelsen fungerer den sekundære empiri som en slags baggrundsviden, som har givet en 

dybere kendskab til SJELDANI samt understøttet nogle af konklusionerne. Denne viden er brugt til 

at støtte op om, samt forklare, de fund der er opdaget i den primære empiri. 

 

3.6 Deduktion  

I undersøgelsen er der taget en deduktiv analysetilgang, ved at benytte PMS og The Fraud Triangle 

framework til at undersøge opbygningen af SJELDANIs kontrolsystem. For at illustrere 

kontrolsystemet tages der udgangspunkt i virksomhedens struktur, 

 som skildres i deres processer. Ved at foretage interviews med medarbejderne fra SJELDANI, får 

man indblik i deres processer omkring udbetalinger og håndtering af fakturaer. I forbindelse med 

interviewene er der aktivt spurgt ind til de forskellige elementer fra frameworkene. Dermed 

forsøger jeg at generaliser frameworkene til noget konkret i SJELDANI. Den deduktive tilgang har 

dannet rammen for indsamlingen og analysen af empirien, hvor der er ledt efter sammenhæng, 

som skulle danne rammen for analysen af undersøgelsens spørgsmål.24 

Den valgte tilgang til undersøgelsen har været med til at påvirke undersøgelsens fund, da der er 

foretaget interviews samt udarbejdet besvarelser af undersøgelsesspørgsmålene med flere 

præcise frameworks. I modsætning til en induktive tilgang hvor undersøgelsen ville have været 

udarbejdet uden brugen af fastsatte teorier eller framework.25 

 

                                                      
24 Olsen, Poul Bitsch og Kaare Pedersen: Problemorienteret projektarbejde. 4. udg. Samfundslitteratur, 2015. Side 65-75. 
25 Olsen, Poul Bitsch og Kaare Pedersen: Problemorienteret projektarbejde. 4. udg. Samfundslitteratur, 2015. Side 65-75. 
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4. Kontrol i teori 

I denne del af undersøgelsen vil teorierne bag analyserne beskrives. Først vil der beskrives hvad 

management control systems (MCS) bruges til, derefter processen der tages udgangspunkt i, samt 

de forskellige typer af kontrol. Den anvendte teori omkring tillid vil blive belyst samt Ferreira og 

Otley’s framework omkring design og opbygning af kontrolsystemer. Til slut præsenteres The 

Fraud Triangle, som er det framework der vil benyttes, for at vurdere om SJELDANI er sikret mod 

svindel. 

 

4.1 MCS 

“Management control .... help ensure that the employees do what is best for the 

organization “26 

Management Control Systems hjælper virksomheder med at sørger for, at deres medarbejder har 

retning, motivation og evnerne til, at løse opgaverne efter virksomhedens ønsker. Dermed 

beskytter virksomheden sig selv imod muligheden for, at medarbejderne vil gøre noget som 

virksomheden ikke ønsker at de gør, eller undlader at gøre noget som de burde. Der er mange 

teoretiker, der er kommet med deres definitioner på kontroller samt deres opdeling f.eks. 

Anthonys formelle og uformel kontroller27 og Merchants results, action, personel og culture.  

Der er flere bud på, hvordan man bør kategorisere kontroltyper. Anthony et al 1989 opdeler 

kontrol på bagrund af hvorvidt disse er formelle eller uformelle. Opdelingen baseres på hvorvidt 

en kontrol er nedskrevet eller ej. Uformelle kontroller kan defineres som, ” Informal controls are 

not consciously designed”28. Hvorimod formelle kontroller er klart defineret og bevidst valgt af 

virksomheden, så som standard processer, administrative kontroller. Dog kan disse kontroltyper 

let blive overlappende, og til tider en smule nuanceret. For at får en mere klar fornemmelse af de 

forskellige typer af kontrol, er der i denne undersøgelse i stedet taget udgangspunkt i Merchant og 

Van der Stedes 4 kontroltyper.  

                                                      
26 Merchant, Kenneth og Wim Vand der Stede: Management Control Systems. 4. udg. Pearson, 2017, s. 11 
27 Langfield-Smith, Kim: Management Control Systems and Strategy: A Critical Review. I: Pergamon, 1997, s. 1-5  
28 Langfield-Smith, Kim: Management Control Systems and Strategy: A Critical Review. I: Pergamon, 1997, s. 1-5  
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Ifølge Merchant og Van der Stede er der 4 typer kontrol: action, resultat, person og kultur. Action 

kontrol er den mest direkte kontrol af de 4, da den omhandler at foretage skridt til, at 

medarbejderne agerer efter virksomhedens ønsker. Action kontrol tager en af 4 forskellige former, 

behavioral constraints, Preaction reviews, action accountability og redundancy. 29 Behavioral 

constraints eller adfærdsbegrænsninger kan forstås som f.eks. adgangskontrol, ikke hvem som 

helst kan komme ind på kontoret eller tilgå denne data. Denne kontrol forsikrer virksomheden i, at 

ikke uvedkommende vil komme på kontoret, og ikke autoriseret medarbejder vil kunne tilgå 

fortrolige data. Med Preaction review menes der en gennemgang af en forslået handling eller 

proces, som dermed kan forebygge uønsket adfærd eller handlinger. Action accountability og 

redundancy er pointen, at holde sine medarbejder ansvarlige for påtaget opgaver, samt at der en 

anden medarbejder til, at tage over i det tilfælde den første medarbejder er syg.30 

Resultat kontrol er en måde, at styr medarbejder baseret på mål. Det er her virksomheden skal 

kunne opstille tydelige mål, som informere medarbejderne hvad der forventes af dem, samt 

motivere dem til at opfylde disse, da der ved opfyldelsen vil være en belønning. Det er oftest 

medarbejdere med beslutningsmagt, der har mål de skal opfylde for at opnå en belønning.31 

” Some personnel controls increase the likelihood that each employee will engage in 

self-monitoring. Self-monitoring is an innate force that pushes most employees to 

want to do a good job, to be naturally committed.” 32 

Personkontroller omhandler at finde de rigtige mennesker til at gøre et arbejde, træne dem samt 

give dem ressourcerne til at øge mulighederne for, at opgaven samt arbejdet bliver gjort rigtigt. 33 

Kulturkontrol bygges på mange fælles ting i virksomheden, heri blandt værdier, normer og 

opfattelser af etisk opførsel, som sammen skaber en kultur i virksomheden. Denne kultur kan både 

være nedskrevet eller ej. Kulturkontrol bruges til at skabe en gensidig overvågning mellem 

medarbejderne, så medarbejderne selv sørger for at kontroller hinanden og opgavernes 

udførsel.34 Netop denne kulturkontrol er en af årsagerne til at kategoriseringen af formel og 

                                                      
29 Merchant, Kenneth og Wim Vand der Stede: Management Control Systems. 4. udg. Pearson, 2017, kap. 2 & 3 
30 Merchant, Kenneth og Wim Vand der Stede: Management Control Systems. 4. udg. Pearson, 2017, kap. 2 & 3 
31 Merchant, Kenneth og Wim Vand der Stede: Management Control Systems. 4. udg. Pearson, 2017, kap. 2  
32 Merchant, Kenneth og Wim Vand der Stede: Management Control Systems. 4. udg. Pearson, 2017, s. 95  
33 Merchant, Kenneth og Wim Vand der Stede: Management Control Systems. 4. udg. Pearson, 2017, s. 95  
34 Merchant, Kenneth og Wim Vand der Stede: Management Control Systems. 4. udg. Pearson, 2017, s. 97  
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uformel kontrol ikke er tilstrækkelig, i det kulturen kan opstå af værdierne og i relationen mellem 

mennesker (uformel) og samtidigt være udførligt nedskrevet af virksomhedens ledelse i en 

personalehåndbog eller code of conduct (formel). En kulturelkontrol kan dermed både være 

formel og uformel kontrol, hvilket ikke giver de ønsket nuancer af kontrol, som undersøgelsen 

stræber efter.  

 

4.1.1 Behandling af kundernes købsfakturaer hos SJELDANI 

For at se på de kontroller SJELDANI har, er det valgt at tage udgangspunkt i processen omkring 

behandling og betaling af købsfakturaer. Det er som nævnt en af de processer inden for økonomi, 

der har flest kontroller, men som samtidig principielt er ret enkelt og simpel at beskrive.  

Nedenfor i figur 3, er indsat en skitse over processen, hvor den begynder med at kreditor sender 

en faktura og afsluttes med at faktura betales. I analysen, vil processen blive skitseret i et Business 

proces diagram, hvor der vil være flere detaljer med.  

 

Figur 3 – Forenklet skitse over processen omkring behandling af købsfakturaer hos SJELDANI. 

SJELDANI har mange kunder, der har mange kreditorer. Kreditorerne fremsender fakturaen enten 

via e-mail eller via fysisk post, og enten direkte til SJELDANI eller via kunden. 

I SJELDANIs økonomisystem er det ikke muligt at bogfører det samme fakturanummer fra samme 

kreditor flere gange.  

Da SJELDANI har mange forskellige kunder, der har forskellige størrelser, er godkendelsen hos 

kunderne forskellig, da hver forening har sin egen tegningsregel. Generelt kan siges, at det er 

bestyrelsen hos de forskellige kunder, der godkender fakturaen. Som oftest skal fakturaen 

godkendes af bestyrelsesformanden og et medlem, nogle gange af bestyrelsesformanden og 2 

medlemmer, få steder kun af bestyrelsesformanden. 
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Det er teknisk muligt for medarbejderen hos SJELDANI at bogføre fakturaen ind i systemet og 

sende den til udbetaling. Dette selvom bestyrelsen har afvist fakturaen, men det vil fremgå af 

rapporteringerne hos foreningen, som opdateres dagligt med de seneste bogføringer på 

foreningens tilhørende hjemmeside. 

Under interviewene af medarbejderne, vil de blive præsenteret for et lidt mere detaljeret diagram 

over processen, efter de selv har beskrevet processen. Ud fra deres beskrivelse vil jeg hører om de 

er enige i, at processen er som beskrevet i diagrammet, og de vil ud fra tegningen få mulighed for 

at komme med rettelser og tilføjelser.  

Her har jeg kun beskrevet selve processen omkring behandling af købsfakturaer. I analysen vil jeg 

udvide denne proces til også at omfatte alt udenom, som fx hvem der har adgang til den fysiske 

post, hvem der har adgang til de e-mails der modtages, hvad bestyrelsen antages at kontrollere 

når de godkender fakturaer, og hvad der kontrolleres hos SJELDANI, når der godkendes i banken. 

Derefter vil jeg inddele de forskellige kontroller i Merchants 4 typer af kontrol, for så at kunne se 

nærmere på hvilken slags kontrol der er mest af, samt hvor effektiv de er. 

 

4.2 Tillid 

I undersøgelsen dukker tillid op, som et gentagende tema i respondenternes besvarelser. Tillid skal 

forstås som forventninger til medarbejder og ledelsens hensigter og handlinger. Disse 

forventninger kan både være positive og negative, men i undersøgelsen vil der fokuseres på de 

positive forventninger. 

“The willingness of a party to be vulnerable to the actions of another party based on 

the expectation that the other party will perform a particular action important to the 

trustor, irrespective of the ability to monitor or control that other party” 35 

Dette citat fremhæver, at tillid indebærer at man skal acceptere en form for sårbarhed i mødet 

med den anden. Sårbarheden kommer i det at man må stole på at den anden ikke agerer eller 

handler uhensigtsmæssigt, som kan ende med at skade den som udviser tilliden. En sådan tillid 

                                                      
35 Mayer, Davis et al. 1995, p. 712 Nævnt i Jagd, Søren: Tillidsbaseret ledelse - en ny udfordring for ledere. I: Ledelse og 
Erhvervsøkonomi, 2009, s. 7-21  
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skaber et behov for tætte relationer mellem mennesker, da tætte relationer mindsker 

sandsynligheden for, at den eller de, der udviser tillid skades. Hvis tilliden er høj i en virksomhed, 

skulle medarbejderne være mindre tilbøjelige til at skade tillidsgiveren, i dette tilfælde ledelsen.  

Ofte beskrives kontrol som værende uafhængig af tillid, og ofte direkte modsætninger. Hvis der er 

kontrol, er der ingen tillid tilstede og omvendt, men ifølge Caroline Howard Grøn (2011) kan tillid 

ikke stå alene.  

”Tillid er vigtig men den kan ikke stå alene (…), det (er) først når vi begynder at tænke 

tillid og kontrol sammen, at tillid bliver et virkelig brugbart ledelsesværktøj. Kontrol 

uden tillid virker som oftest ikke, ligesom tillid, der ikke kobles til en eller anden form 

for kontrol, ikke er ensbetydende med ”selvledelse” snarere er det ensbetydende med 

ingen ledelse”36.  

Ledelsen bør derfor skabe en balance mellem tillid og kontrol for at benytte disse som et reelt 

ledelsesværktøj, men er samtidigt med til at danne personlige relationer mellem og på tværs af 

kollegaer og ledere, hvilket bidrager til organisationskulturen. Som beskrevet ovenfor er kulturen 

og relationer en mulig kontrol type, hvilket er grunden til at tillid kommer i spil til at belyse 

SJELDANIs Management Control System i analysen. 

Hvis virksomhederne kan finde en balanceret tillid, menes det, at organisationer med høj tillid 

generelt har lavere omkostninger og har mere effektivere processer. 

 

4.3 Kontrol 

I dette afsnit vil der kort diskuteres den benyttede teori til at analysere, hvordan SJELDANIs 

kontrolsystem er opbyggede. I forbindelse med analysen af hvorvidt SJELDANI er sikret mod 

svindel, benyttes The Fraud Triangle som ligeledes beskrives og diskuteres til sidst.  

                                                      
36 Howard Grøn, Caroline: Ledelse med omtanke. 1. udg. L&R Business Egmont, 2011. S. 21 
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4.3.1 PMS 

For besvare undersøgelse spørgsmål 1, hvor der skal kigges på SJELDANIs kontrolsystem, benyttes 

Ferreira og Otley’s performance management systems framework (PMS) til at kortlægge vigtige 

elementer, der kan påvirke kontrolsystemet for derefter at analysere fundene. 

” Issues in the area of performance management and management control systems 

are typically complex and intertwined”37.  

Kontrolsystemer beskrives ofte som værende komplekse mekanismer i en virksomhed, der er 

afhængige på tværs af stakeholders, kultur og organisering. Dermed er en undersøgelse af netop 

kontrolsystemer i SJELDANI kompleks. For at simplificere og konkretisere undersøgelsen af 

SJELDANIs kontrolsystem er der taget udgangspunkt i SJELDANIs strategiplan samt 

medarbejderhåndbog for at kunne besvare PMS frameworket.  

Ferreira og Otley har fremsat 10 hvad-spørgsmål og 2 hvordan-spørgsmål til et kontrolsystem, for 

dermed at belyse relativt hurtigt de vigtigste elementer i et kontrolsystem.  

“The extended framework aims to provide a broad view of the key aspects of PMSs 

and to form the basis upon which further investigations can be developed.”38 

Frameworket er en videreudvikling af Otley´s tidligere arbejde i 1999, hvor i han fremsatte 5 hvad 

spørgsmål. Hans tidligere framework gav en gennemgang af 5 følgende nøgleområde: Nøglemål 

for organisationen og hvilke processer der er for, at den opnår de mål. Hvordan formidler 

organisationen sine strategier og plan, såvel som præstations- og evalueringsmål af de planer. 

Hvordan organisationen sætter sine præstationsmål.  

Det fjerde område omhandler incitamenter i organisation og hvordan deres effekt er på 

organisationen. Det sidste område vedrører informationsflowet i organisationen, og om hvor vidt 

dets flow hjælper til overvågning af præstation og støtter læring. Otley´s tidligere framework er 

siden hen blevet kritiseret for at være blind overfor vigtige elementer, som hvordan regnskab og 

                                                      
37 Ferreira, Aldónio og Otley, David: The design and use of performance management systems: An extended framework for analysis 
38 Ferreira, Aldónio og Otley, David: The design and use of performance management systems: An extended framework for analysis 
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kontrol information er brugt af organisationer, samt at være en statisk model som dermed giver et 

øjebliksbillede, og dermed ignorer forskellige dynamikker i kontrol.39 

Det nye framework som vises i figur 4 benyttes i undersøgelsen, da den fokuserer bedst på 

virksomhedens specifikke kontroller, og dermed opfanger kompleksiteterne af det faktiske 

kontrolsystem. Hvorimod den tidligere model spørg ind til idealer fremfor hvad der faktisk er i 

virksomheden. 

 

Figur 4 The performance management systems framework40 

Figur 4, viser fremgangsmetoden af de 12 spørgsmål udarbejdet af Ferreira og Otley, og viser en 

tydelige sammenhæng og afhængighed, der er mellem elementerne i Frameworket. Det er af 

afgørende betydning, at en virksomhed har en klar vision og eller mission, for således at kunne 

identificere, hvilke nøglefaktorer der er relevante for at opnår dette. Er der ikke klarhed over 

nøglefaktorer, bliver det svært at vurdere, hvorvidt virksomhedens kontrolsystem understøtter 

virksomhedens mål. Organisationsstruktur anses som værende af særlig betydning for denne 

undersøgelse, da denne beskæftiger sig med hvordan aktiviteter udføres i virksomheden, og 

                                                      
39 Ferreira, Aldónio og Otley, David: The design and use of performance management systems: An extended framework for analysis 
40 Ferreira, Aldónio og Otley, David: The design and use of performance management systems: An extended framework for analysis 
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dermed et elementært område for kontrol. Det er relevant at få en forståelse for; hvem der er 

ansvarlig for en opgave og hvordan denne udføres for at få et mere nuanceret billede af 

kontrolmekanismerne i SJELDANI. Udgangspunktet er, at hvis virksomhedens struktur og strategi 

ikke understøtter virksomhedens vision og mission vil kontrolsystemet ikke understøtte disse, og 

dermed ikke hjælpe med at opnå dem. Kontrolsystemet i SJELDANI forventes derfor at have en 

tydelig forbindelse til både den fremsatte vision og mission, organisationsstruktur og dens 

processer. 

I analysen vil der især blive fokuseret på de 3 første spørgsmål i modellen som vedrører Vision og 

mission, nøglefaktorer til succes og organisationsstruktur samt de kulturelle påvirkninger. Dette 

fokus er valgt ud af respondenterne besvarelser i interviewene, som fokuserer på processer.   

 

4.3.2 Etik og kultur 

Som PMS-frameworket indikerer ovenfor, har det kulturelle aspekt i en virksomhed betydning for 

kontrolsystemets design og brug. ”Organizational culture (…) pervades the entire controlsystem 

influencing choices and behaviours of individuals”41. Organisationers kultur er en variabel i 

kontrolsystemer, som må have sin berettigelse, da denne direkte påvirker medarbejdernes 

adfærd. Kultur vil derfor spille en stor rolle i den kommende analyse om SJELDANIs kontrolsystem, 

da dette bidrager til at forklare SJELDANIs valg af kontrolsystem.  

I mindre virksomheder som SJELDANI, hvor der er få medarbejder bliver stifteren af virksomheden 

eller ledelsen, de etiske rollemodeller. På grund af størrelsen bliver ledelsen samtidig også i stand 

til at sikrer, at medarbejderne er i compliance med deres egen etiske værdier.42 Det siges derfor, 

at ledelsen i mindre virksomheder fungerer, som den kulturelle kontrol og med deres værdier og 

etiske opførsel, sætter et forbillede for deres ansatte. 43 Samtidig er det også dem, der er i stand til 

at kontroller om der er nogen, der træder ved siden af hvad ”tonen fra toppen” sætter på 

agendaen. 

 

                                                      
41 Ferreira, Aldónio og Otley, David: The design and use of performance management systems: An extended framework for analysis 
42 Merchant, Kenneth og Wim Vand der Stede: Management Control Systems. 4. udg. Pearson, 2017, s. 689 
43 Merchant, Kenneth og Wim Vand der Stede: Management Control Systems. 4. udg. Pearson, 2017, s. 689 
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4.3.3 Svindel 

Undersøgelsen afsluttes ved at foretage en samlet vurdering af, hvor sårbar SJELDANI er overfor 

svindel. Til denne del af undersøgelsen vil frameworket ”The Fraud Triangle” blive benyttet. 

Frameworket er ofte blevet kaldt et ”early fraud warning instrument.” 44 

  

Figur 5 The fraud triangle45 

The Fraud Triangle is commonly used (…) to account for crime in organizations. 46 

The Fraud Triangle bygger på 120 interviews med såkaldte ”Trust violators” forstået som indsatte 

kriminelle af den økonomiske kategori.47 Som modellen indikerer, skal der mere til end kun en 

økonomisk gevinst for, at der begås økonomisk svindel. 

Ifølge Donald Cressy (1950), som skabte modellen er 3 elementer nødvendig for, at der kan opstå 

økonomisk svindel. Motivation, som er en af de 3 elementer, skal forstås som, at personen i 

virksomheden er påvirket af eksterne effekter for at være motiveret til at begå svindel. Dette kan 

være problemer med gæld, problemer med stoffer eller ludomani. Mulighed, som også er et af 

                                                      
44 Schuchter, Alexander og Michael Levi: The Fraud Triangle revisited. I: Macmillan Publishers Ltd., 2013, s. 1-14  
45 Merchant, Kenneth og Wim Vand der Stede: Management Control Systems. 4. udg. Pearson, 2017, s. 683 
46 Schuchter, Alexander og Michael Levi: The Fraud Triangle revisited. I: Macmillan Publishers Ltd., 2013, s. 1-14  
47 Schuchter, Alexander og Michael Levi: The Fraud Triangle revisited. I: Macmillan Publishers Ltd., 2013, s. 1-14  
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elementerne, skal forstås som f.eks. personer i virksomheder, hvor i der placeres meget tillid og 

som er under en mindre mængde opsyn eller slet ingen. Personen i dette tilfælde ville dermed 

have gode muligheder for at kunne tage fra kassen. Den sidste side af trekanten er 

rationalisering.48 

“The rationalizations used are relevant and necessary to neutralize the view that the 

conduct was criminal or even improper.” 49 

Rationalisering har at gøre med personens egne indstilling, f.eks. hvis personen siger, ”de skylder 

mig alligevel, da de betaler mig for lidt i løn.” Personen ændrer dermed sin indstilling til, at det han 

gør, ikke er forkert i situationen.50 Frameworket ligger derfor op til, at hvis disse 3 elementer er til 

stede i virksomheden er der en forøget risiko for svindel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
48 Schuchter, Alexander og Michael Levi: The Fraud Triangle revisited. I: Macmillan Publishers Ltd., 2013, s. 1-14  
49 Schuchter, Alexander og Michael Levi: The Fraud Triangle revisited. I: Macmillan Publishers Ltd., 2013, s. 1-14  
50 Schuchter, Alexander og Michael Levi: The Fraud Triangle revisited. I: Macmillan Publishers Ltd., 2013, s. 1-14  
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5. Analyse 

5.1 Opbygning af SJELDANIs kontrolsystem 

For at undersøge hvordan SJELDANIs kontrolsystem fungerer, benyttes først frameworket udviklet 

af Otley og Ferreira, som er en udvidet skematisk model med 12 spørgsmål. Spørgsmålene er 

opstillet efter frameworkets anvendelse set i artiklens bilag A side 278, de 12 spørgsmål er 

medtaget i undersøgelsen som bilag 7. Derefter gennemgås en enkelte proces fra 

økonomiafdelingen for at se kontrolsystemets påvirkning i praksis. Dermed skal forståelsen af 

helheden, forstås ud fra delene. Denne proces beskrives i detaljer, og de forskellige kontroller 

identificeres/kategoriseres og analysers efter Merchant og Van der Stedes definitioner af 

kontroltyper. 

 

5.1.1 Otley og Ferreiras udvidede model for PMS på SJELDANI 

De 12 spørgsmål er opstillet neden for med deres engelske titel og den danske oversættelse i 

kursiv. Jeg benytter Otley og Ferreiras model for hurtigst at give et indblik i, hvordan SJELDANI 

kontrolsystem er opbygget, og hvad der er de vigtige elementer. I deres artikel benytter de 

udtrykket PMS – performance management systems i stedet for MCS – management control 

systems, da de mener, at MCS er blevet et mere begrænset udtryk og at PMS er et mere generelt 

udtryk, der har en mere dybdegående tilgang til management og kontrol.51  

De 12 spørgsmål er besvaret ud fra SJELDANIs interne dokumenter, som er deres code of conduct 

også kaldet medarbejderhåndbog samt deres strategiplan, begge dokumenter er medtaget som 

henholdsvis bilag 1 og 2. 

1. Vision and mission - Vision og mission 

• Vision: Vi vil skabe et ’hus’, hvor vi kan tage hånd om vores kunders ejendom – fra a – z 

• Mission: Ejendomsadministration er hos os en hjertesag og idealismen går hånd i hånd 

med visionen, der leder os og giver os mulighed for at skabe tryghed omkring det 

vigtigste for alle – nemlig hjemmet. 

                                                      
51 Ferreira, Aldónio og Otley, David: The design and use of performance management systems: An extended framework for analysis. 
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SJELDANIs mission, vision og deres værdier er lavet i samarbejdet med medarbejderne, og det er 

derfor ikke ledelsen selv, der har formuleret disse, ifølge SJELDANIs medarbejderhåndbog. Dette 

viser, at ledelsen prøver at engagere sit personale i virksomheden, og samtidig sørger for at 

virksomheden og medarbejderne deler de samme værdier.  

Dette kommer alt sammen til udtryk i virksomhedens medarbejderhåndbog, og SJELDANIs værdier 

står skrevet på deres badeværelser.  

2. Key succes factors - De vigtigste succeskriterier 

• ”I denne strategiperiode er der to fokusområder. Dels skal SJELDANI have flere kunder 

og dels skal omsætningen pr. medarbejder stige – vi skal have et større overskud.”52 

Baseret på dette citat fra deres strategiplan, er de 2 vigtigste succeskriterier i SJELDANI, 

øget antal kunder og øget omsætning pr. medarbejder. 

SJELDANIs succeskriterier er udmeldt til medarbejderne via. indførslen af en incitamentsordning 

for at få medarbejderne mere engageret i at få nye kunder ind i virksomheden. 

Incitamentsordningen beskrives i spørgsmål 8. 

3. Organization structure - Strukturen i organisationen 

• SJELDANI har en central ledelsesstruktur baseret på at beslutningens magten ligger 

hos de 2 ejer af virksomheden, men har en decentral styring, da der ikke er nogle 

nedskrevne processer, og ifølge medarbejderhåndbogen selv har indflydelse på, 

hvordan opgaven skal løses samt hvilke opgaver der skal løses.53 Der er 2 lag, ledelsen 

og medarbejderne. Med så få ansatte, giver det god mening, at der er den flade 

struktur, da der ikke er plads til flere lag. I medarbejderhåndbogen beskriver de også, 

at medarbejdere med deres kontakt til kunderne, er de vigtigste, så de er placeret 

øverst.  

                                                      
52 Bilag 2 - Strategiplanen 
53 Bilag 1 – Medarbejderhåndbogen, s. 8 
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• På SJELDANIs hjemmeside er deres organisationsdiagram tegnet som en cirkel med 

begrundelsen ”Hos SJELDANI er der ikke forskel på hvor vigtig den enkelte kollega er - vi 

har blot forskellige opgaver.”54 

4. Strategies and plans - Strategier og planer 

• SJELDANIs strategi er at øge deres overskud ved at få flere kunder og øge 

medarbejderomsætningen. Måden de vil få flere kunder på, er dels ved markedsføring, 

dels ved at forsøge at komme ud blandt bestyrelsesmedlemmer i ejendomme, der ikke 

er kunder hos SJELDANI og ved at give medarbejdere bonus, hvis de finder nye kunder. 

• Måden hvormed de skal øge omsætningen pr. medarbejder, står ikke direkte 

beskrevet, men synes at være ved at samme antal medarbejdere skal kunne varetage 

flere kunder. Metoden til det, finder vi i deres værdier, hvor den ene værdi er: 

udvikling, ”Vi vil være førende på udvikling af systemer og forretningsgange, så vi sikre 

vore kunder den mest tidssvarende løsning”.55 

SJELDANI er begyndt at markedsfører sig selv på Google, og kan derfor ses som en annonce når 

man googler ejendomsadministration. Dette er gjort for at fremhæve deres image og for at gøre 

dem nemmere at finde.  

5. Key performance measures - Væsentlige præstationsmål 

• SJELDANI skal have et større overskud. Det skal ske ved at de får flere kunder og at 

medarbejderomsætningen øges. 

• Der kan ikke læses ud fra de interne dokumenter i virksomheden, altså håndbogen og 

strategiplanen, at der sættes præstationsmål for SJELDANIs medarbejder. 

SJELDANIs præstationsmål ligger i, at de skal forøge deres mængde af kunder. Der fremgår ikke 

nogen mål for, hvor mange det er. Det kan antages, at mængden af kunder i virksomheden skal 

være af en vis størrelse, for at kunne opnå en samlet omsætning på 11.5 mio. ifølge 

                                                      
54 Bilag 1 – Medarbejderhåndbogen 
55 Bilag 1 – Medarbejderhåndbogen 
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strategiplanen. Det nævnes dog ikke hvor mange kunde det er, eller hvilken slags kunder det skal 

være. 

Der er dog den udeladelse, at der ikke fremgår nogen plan for de eksisterende kunder, og hvordan 

SJELDANIs fastholdelse af disse kunder vil være. Eller hvilke mål virksomheden har i forbindelse 

med deres værdi om at være førende på udviklingen. 

6. Target setting – Målsætning 

• I strategiplanen fremgår det, at målet for ejerne, er at de skal kunne leve af 

overskuddet, efter de går på pension. På side 3 i strategiplanen, står der, at for at det 

kan ske, så ”skal omsætningen i løbet af en årrække op på mindst 11.500.000 kr. årligt”. 

På s. 4 fremgår det, at det skal sikres, at der mindst er et overskud på 2.000.000kr. 

årligt, der kan udloddes til ejerkredsen. 

• Sætter man det sammen, er der et mål om en minimum årlig omsætning på 11.500.000 

kr., hvor overskuddet mindst er 2.000.000 kr. Der fremgår ikke nogen fast tidsplan for, 

hvornår målene skal være indfriet ud over, at det skal ske inden ejerne går på pension.  

I bilag 1 og 2 fremgår det ikke, på hvilket niveau virksomheden skal præstere for at kunne opnå de 

ønsket KSF’er, eller hvilke delmål virksomheden skal nå. Det må derfor antages, at det er svært at 

måle om virksomheden er på rette vej i forhold til deres mål. Det vil kun kunne ses i 

virksomhedens årsregnskab om omsætningen er stigende i forhold til sidste år. 

7. Performance evaluation – Præstationsevaluering 

• Baseret på medarbejderhåndbogen og strategiplanen samt egen observationer 

eksisterer der ikke nogen processer, der evaluerer virksomhedens medarbejder, 

afdelinger eller præstation. Så jeg antager, at der ikke er nogen egentlig evaluering af 

præstationen. Der er i strategiplanen benyttet tal fra årsregnskabet, hvor årets resultat 

og omsætning sammenlignes med de forrige år, men ikke mere end det.  

• Baseret på egne observationer, sættes der ikke konkrete mål for medarbejderne, og de 

bliver derfor ikke evalueret på, om de har nået deres mål. 

8. Rewards systems – Belønningssystemer 
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• Et af målene er, at SJELDANI skal have flere kunder. Derfor er det implementeret, at 

alle medarbejdere der kan henvise nye kunder, får en bonus, når kontrakten er 

underskrevet. Bonussen lyder på 5.000 kr. ved en forening på under 100 enheder, og 

10.000 kr. ved en forening på over 100 enheder, bonussen er afhængige af kundens 

størrelse. Dermed forsøger SJELDANI at opmuntre sine medarbejder til at hjælpe med 

at få nye kunder, og samtidig være mere opsøgende i deres daglige dag i det tilfælde, 

de hører om foreninger der udtrykker utilfredshed over deres nuværende 

administrator. 

9. Information flows, systems and networks - Informationsflow, systemer og netværk 

• SJELDANI er en lille virksomhed med få ansatte, og har som sådan ikke nogen systemer, der 

sørger for, at information distribueres mellem medarbejderne på nær deres mailsystem. 

Den primære informationsdeling sker mundtligt til morgenmøderne hver tirsdag og evt. til 

den daglige fælles frokost, der er obligatorisk for medarbejdere. Den daglige fælles frokost 

er dog primært til hygge og socialisering. 

• SJELDANI har sin code of conduct i deres medarbejderhåndbog, hvis formål er at give ”en 

række praktiske oplysninger om, hvordan vi agerer i hverdagen og hvorfor”.56 

• Der er delte adgange til medarbejdernes mails imellem afdelingerne i virksomheden, samt 

begge direktører har adgang til alle medarbejdernes mailbakker. Det er gjort for at sikre sig 

mod sygdom og afgået medarbejder, så der dermed ikke går nogen informationer tabt. 

• Der er et system, der sikre at mails med fakturaer til godkendelse bliver sendt til 

bestyrelserne og at svarene med godkendelse eller afvisning, kommer retur. 

• SJELDANIs økonomiprogram publicerer kundernes økonomidata ud på kundens 

hjemmeside, hvor kunden kan tilgå det 24/7. Tallene opdateres hvert døgn. 

10. PMSs use - Brug af PMS 

                                                      
56 Bilag 1 - medarbejderhåndbogen 
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• I SJELDANI benyttes der kulturkontrol i form af deres medarbejderhåndbog hverdag i 

forbindelse med fællesfrokosten, samt det ugentlige møde med morgenmad. 

Kontrollen har til formål at skabe gode rammer til fællesskabet, og får dermed socialiseret 

medarbejderne. Dette er med til at skabe en relation og med den relation, en tillidsskabende 

forventning til sine kollegaer. Det er også her ledelsen kan vurdere og anse sine medarbejder og 

deres adfærd, for at vedligeholde deres forventninger til deres personale. Dette ville f.eks. være 

ved frokostbordet, at ledelse ville have mulighed for at hører, at en medarbejder havde problemer 

i privaten. 

11. PMSs change - Ændringer i deres PMS 

• Der har i forbindelse med målsætningen om at forøge antallet af kunder, blevet 

implementeret en incitamentsordning som en reaktion på, at ledelsen ville engagere 

medarbejderne til at være mere proaktive i håb om, at dette kunne skaffe SJELDANI 

flere nye kunder. 

12. Strength and coherence - Styrke og sammenhæng 

• Systemet som beskrevet mangler processer til at evaluere både virksomheden, men 

også medarbejderne i virksomheden, det kan derfor antages at være svært at måle en 

henholdsvis fremgang eller modgang i virksomhedens opnåelse af målsætning. 

• Kulturen i virksomheden kan opfattes som værende tillidsbaseret, og kan ses på at der 

ikke er nogen evaluering i virksomheden, samt at styringen af processerne er uddelt til 

medarbejderne selv. Det er en lille virksomhed, hvor de spiser frokost sammen hver 

dag og har fælles morgenmad med morgenmødet en gang om ugen. Så informationer 

flyder mundtligt og det kan læses i medarbejderhåndbogen, at hvis en medarbejder er 

uenig i noget eller har det svært, så opfordres den medarbejder til at snakke med 

ledelsen.57  

• Styrken i system må derfor ses som værende den tillidsbaseret kultur.  

                                                      
57 Bilag 1 – Medarbejderhåndbogen s. 3 
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Det vi får ud af frameworket efter at have besvaret spørgsmålene med dokumenterne fra 

virksomheden samt egne observationer er, at vi kan se at der er en mismatch mellem deres 

mission og KSF. Vi kan se, at SJELDANI ikke laver mål for deres medarbejder, der måske kan hjælpe 

virksomheden til at nå dens KSF eller mission, og samtidig ikke evaluerer dem. SJELDANIs 

informationssystem er baseret på mails og mundtlig kommunikation.  

Hvis SJELDANIs mission er at: ” Ejendomsadministration er hos os en hjertesag og idealismen går 

hånd i hånd med visionen, der leder os og giver os mulighed for at skabe tryghed omkring det 

vigtigste for alle – nemlig hjemmet”, hvordan kan det gå hånd i hånd med at få flere kunder og 

større overskud?  

SJELDANIs vision og mission giver ikke udtryk for et ønske om overskud og flere kunder. Ud fra 

SJELDANIs strategiplan kan noget tyde på, at SJELDANIs faktiske mission er at genere større 

overskud til ejerkredsen.58 Dermed ikke sagt, at de ikke også gerne vil skabe tryghed for deres 

kunder, men i så fald ville virksomheden have et beskrevet mål om at fokusere mere på deres 

nuværende kunder, og dermed ikke på at få flere nye.  

Hvis missionen er, at ejerkredsen skal leve af overskuddet genereret af SJELDANI, så må 

kontrolsystemet støtte op på at undgå dyrere fejl. f. eks ved manglende betaling til skat for at 

undgå morarenter. Men i stedet for at lave brugermanualer til at hjælpe medarbejderne med at 

løse opgaverne bedst, således at de bidrager til større overskud, er der ifølge 

medarbejderhåndbogen lavet brugermanualer til medarbejderne så de, ”lettest kan løse en 

opgave. I det omfang det er muligt, beskriver vi også de regler, som vi er underlagt når vi løser 

denne opgave.”59 Medarbejderhåndbogen viser samtidige, at der ikke er preaction review af 

opgaveløsningerne i SJELDANI, da medarbejderne opfordres til selv at finde den ”letteste og 

hurtigste” måde at løse en opgave på.  

Blandt SJELDANIs værdier er udvikling, hvor de vil være førende inden for udvikling og have de 

bedste forretningsgange. Selvom udvikling er en af værdierne, er det ikke en del af strategiplanen, 

ud over det der sker af sig selv hos medarbejderne. 

                                                      
58 Bilag 1 – Medarbejderhåndbogen s. 3 
59 Bilag 1 – medarbejderhåndbogen s. 21. 
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Ud fra brugen af PMS kan der ses enkelte fremtrædende aktion kontroller, f.eks. delingen af mail 

adgang. Dette kan bevirke, at men som medarbejder ikke snyder eller har en forkert adfærd, fordi 

cheferne til en hver tid kan tjekke op på medarbejdernes arbejde. Blot idet muligheden er der, 

retter medarbejderne ind og laver selvkontrol.  

Frameworket belyser en enkelt resultatkontrol i form af en bonus ordning, som komplementerer 

strategien i at der skal skaffes flere kunder, og der derfor udbetales en bonus til de medarbejdere 

der skaffer nye kunder. Der er endnu ikke blevet udbetalt nogen bonus, men ordningen har kun 

været indført i 2019. 

Taget i betragtning af, at der ikke er noget formelt informationssystem til uddeling af information, 

må det antages at der er høj mundtlig kommunikation i virksomheden.  

Ser man på kulturen i virksomheden, så spiser alle frokost sammen hver dag, der er ingen formel 

dresscode. Hver tirsdag er der et fælles morgenmøde, med morgenmad. Så virksomheden sørger 

for at deres personale ser hinanden og taler sammen. Respondenterne blev spurgt om de synes 

virksomheden var meget social, og de var til dels alle enige i, at virksomheden var meget social. 

Respondent A sagde:  

” Det synes jeg, det synes jeg helt klart. Selvfølgelig kan man jo altid være mere 

sociale, man burde måske lave noget udenom arbejdet, men i bund og grund synes 

jeg vi er ret så sociale.”60  

De ugentlige møder har til formål at give både ledelse og medarbejderne tid til at snakke sammen 

om arbejdet, da der ligges vægt på at frokosten er forbeholdt hygge og det at holde en pause fra 

arbejdet.  

Samlet set er der ikke mange direkte formelle kontroller, kontrollerne ligger mere indirekte i 

kulturen og den tillid der gives. Baseret på den decentrale styring, at virksomheden ikke evaluere 

sine medarbejder, og den høje sociale omgang der er i virksomheden, vurderes det at 

virksomhedens overordnet kontrolsystem er baseret på deres kultur og til dels tillid til hinanden.  

 

                                                      
60 Bilag 3 – Interview A 
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5.1.2 Detaljeret beskrivelse af processen omkring behandling af købsfakturaer 

For at se nærmere på SJEDANI vil der som tidligere beskrevet kigges på en proces i 

økonomiafdelingen. Det gør vi for at se nærmere på vægten og inddelingen af kontroller, håbet er 

at få et tydeligere billede af kontrolsystemet i SJELDANI, og samtidig lærer virksomheden bedre at 

kende. Processen er beskrevet overordnet tidligere, og et forsimplet diagram blev fremvist for de 

medarbejdere, der blev interviewede. De kunne dermed komme med kommentarer og rettelser. 

Baseret på de 3 medarbejderes udsagn er der udarbejdet diagrammet i figur 6, der ses nedenfor. 

Det er et mere detaljeret diagram, og processen vil her blive gennemgået mere detaljeret. Som 

der også er nævnt tidligere, tages der udgangspunkt fra ansættelsen af medarbejderen, der skal 

udføre processen i at håndtere fakturaer, det gøres for at komme bredeste rundt om de kontroller 

benyttet til at sikre en korrekt udførsel af opgaven. 

 

Figur 6 - Business proces diagram over behandling af købsfakturaer hos SJELDANI. Kilde: Egen tilvirkning, baseret på udsagn fra 

medarbejderne i interviewene. 

Ser man først overordnet på SJELDANI, så begynder processen med, at en medarbejder bliver 

ansat. Ved ansættelse af nye medarbejdere bliver der ikke spurgt til referencer eller indhentet 

straffeattest, deres ansættelse baseres på ledelsen egen vurdering af person. KS siger, at ” Vi 

tjekker (…) dem ikke, jeg kigger på mennesket og ser om jeg kan finde tillid til personen”61.  

                                                      
61 Bilag 6 – Interview KS 
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 Efter en medarbejder er blevet ansat, er der ikke en decideret oplæring i, hvordan opgaverne 

udføres62. Der er ikke nedskrevet nogle vejledninger til, hvordan de forskellige opgaver udføres63. 

Medarbejderen får vist hvordan man gør, og er velkommen til at spørge de andre, hvis 

medarbejderen er i tvivl.  

For SJELDANI begynder processen omkring behandling af kundernes købsfakturaer ved, at de 

modtager en faktura, enten direkte fra kreditor eller fra bestyrelsen i en forening. Er fakturaen til 

en af foreningerne, der er kunder hos SJELDANI, så vil der ikke nødvendigvis blive kigget mere på 

den, da det er op til bestyrelsen at godkende, om fakturaen skal betales. Fakturaen bliver sendt, 

via et mailsystem, til foreningens bestyrelse, der skal godkende om fakturaen skal betales. 

Respondenterne er enige om, at der er forskel på bestyrelserne. Det er deres indtryk, at nogle 

bestyrelser går mere op i, reelt at kontrollere om det er en faktura, der skal betales, end andre64. 

Hvis en bestyrelse afviser en faktura, står der gerne også hvad der så skal ske. Det kan være 

fakturaen slet ikke skal betales, så der ikke skal ske mere. Det kan også være, at det er en beboer i 

foreningen, der skal betale, og så sender SJELDANI fakturaen til beboeren.  

Der er ikke noget i systemet, der forhindrer SJELDANI i at bogføre fakturaen alligevel og sende den 

til udbetaling, selvom den er afvist, men det antages at det gør medarbejderne ikke. Hvis de ved 

en fejl fik bogført og betalt en faktura, der var afvist, antages det, at det vil blive opdaget af 

revisionen.65 

De fakturaer der bliver godkendt skal bogføres ind i foreningens regnskab og udbetales. 

Bogføringen sker ved manuel tastning, og det bliver ikke kontrolleret af andre i SJELDANI, om der 

er tastet korrekt beløb eller valgt korrekt kontering. Systemet er heller ikke i stand til at vurdere 

om beløbet er korrekt. 

I løbet af 24 timer, vil bogføringen være at finde, for bestyrelsen, på foreningens hjemmeside. Her 

kan bestyrelsen se de samlede posteringer der er bogført på hver konto, åbne kontoen og se de 

enkelte posteringer, vælge en enkelt postering og se det tilhørende bilag, som i dette tilfælde vil 

være fakturaen. Bestyrelsen har altså mulighed for at kontrollere om en faktura er bogført korrekt. 

                                                      
62 Bilag 3-5. 
63 Bilag 1 - Medarbejderhåndbogen s. 21. 
64 Baseret på en fortolkning af Bilag 3-4 – Medarbejder A og B’s udtalelser. 
65 Bilag 6 – Interview KS 
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Men det forventes ikke af bestyrelsen, at de løbende kontrollere bogføringerne. Det er noget 

revisor tager sig af i forbindelse med årsrapporten.  

Det beløb der bogføres ind i foreningens regnskab, er også det der sendes til udbetaling. 

Medarbejderen danner en udbetalingsfil over alle udbetalinger og indlæser filen i banken. Der 

dannes også en udbetalingsrapport, hvor samtlige udbetalinger står med forening, kreditor, beløb 

og betalingsmiddel. Denne rapport afleveres/sendes fysisk eller via mail til en anden medarbejder, 

der skal godkende udbetalingerne i banken. Medarbejder 2 skal forholde sig til, om det samlede 

beløb og antal i banken, stemmer med beløbet og antallet i udbetalingsrapporten. Alle betalinger 

bliver også hurtigt skimmet for om der er noget der ser anderledes ud, end det plejer. Ved 

interview af medarbejderne sagde de samstemmende, at det ikke er en grundig kontrol.  

 

5.1.3 Identificering af de forskellige kontroller og typer i processen. 

Ud fra ovenstående detaljerede beskrivelse af processen vil der analyseres hvilke kontroltyper, der 

kan identificeres ud fra procesbeskrivelsen. I forbindelse med interviewene blev der spurgt ind til 

medarbejdernes forståelse af kontrollerne, samt deres brug af disse, som jeg i dette afsnit vil 

analysere nærmere.  

Jeg har tildelt hver kontrol et bogstav fra A-H, kontrollerne er derefter indsat i tabel 7, for at give 

et større overblik over processen og de identificeret kontroller. 

- Personel control 

A. Ansættelse af ny medarbejder. 

• Da der hverken indhentes straffeattest eller referencer, er der ikke nogen reel kontrol. 

Der er tillid til, at ansøgeren siger sandheden. Der er en indirekte kontrol af om 

personen virker reel og vil passe ind i virksomheden, der baseres på ledelsens vurdering 

af personen. 

Ledelsen i forbindelse med ansættelse af nye medarbejder kigger dermed kun på deres værdier og 

hvordan de fremstår til en jobsamtale i stedet for at lave en decideret kontrol af personen de 

lukker ind i virksomheden. Konsekvensen heraf kan i sidste ende være, at medarbejder har løjet 

under samtalen og dermed ikke har de kompetencer personen sagde han havde, eller i værste 

tilfælde at personen var kriminel og havde kriminelle hensigter. 
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Ved at indfører en personel kontrol ved ansættelsesstart, kan ledelsen uden omkostninger, blive 

be- eller afkraftet i deres mavefornemmelse om kandidaten.  

B. Oplæring af ny medarbejder. 

• Der sker ikke en systematisk oplæring, og der er ikke nedskrevne vejledninger. Der er 

derfor ikke nogen mekanismer, der sikrer, at medarbejderen bliver korrekt oplært eller 

vejledt. Der er tillid til, at en medarbejder enten kan løse et problem selv, eller spørger 

hvis vedkommende er i tvivl. 

Alle respondenter mente, at de ikke havde modtaget nogen undervisning, og var dermed ikke 

sikker på hvad de skulle kontrollere eller hvad de skulle forholde sig til i forbindelse med 

godkendelsen. Respondent A siger: ”Undervisning vil jeg nok ikke kalde det, men selvfølgelig er jeg 

blev lært det. Hvordan man går ind og gør det, men dybere undervisning har jeg ikke fået i det.”66 

Sikkerheden omkring hvad de reelt skulle er først kommet til dem længere henne i deres 

ansættelse, og der er derfor en periode, hvor der har kunne opstå fejl eller problemer. 

Respondent C siger:  

” Min oplæring var kort, (og) over en lang periode, mente som i at sådan udføres opgaven, 

sådan her gør du det rigtigt, og sådan gør du det også rigtigt, så er der også denne måde, 

og opgaven bliver løst men ikke helt rigtigt”.67  

Respondent C fortæller, at oplæringen sker over en lang periode. Medarbejderens udtalelse tolkes 

som, at denne fik flere forskellige versioner fra flere kollegaer af hvordan opgaven skulle løses. Det 

giver derfor et indtryk af, at medarbejderen lærte mange måder at udfører opgaven på uden en 

reel præcis forsikring på, at det var denne måde virksomheden ønsket opgaven løst. 

- Action control 

B. Modtagelse af faktura hos SJELDANI. 

• Der er 2 scenarier:  

1. Fakturaen sendes direkte til SJELDANI fra kreditor. Her sikres det, at modtageren er 

en forening, som er kunde hos SJELDANI og fakturaen skimmes kort, for om den ser 

rigtig ud. 

                                                      
66 Bilag 3 – Interview A 
67 Bilag 5 – Interview C 
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2. Fakturaen kommer til SJELDANI fra bestyrelsen hos en af deres kunder. Her antages 

det, at når kunden sender en faktura til dem til behandling, er det fordi den skal 

betales, så her undersøges fakturaen ikke nærmere, inden den sendes videre til 

godkendelse, retur til bestyrelsen. 

Kontrollen her ses som en behavioral constraint, som har til formål at stoppe en forkert faktura i at 

komme videre i processen. Kontrollen er dog uformelle da den ikke er nedskrevet eller konsekvent 

håndhævet, først ved kundens henvendelse omkring den forkerte faktura, fører det til en reaktion. 

B. Godkendelse af faktura af bestyrelsen. 

• Det er bestyrelsens eget ansvar at kontrollere om fakturaen skal betales af foreningen. 

Respondenterne var enige om, at der er forskel på bestyrelser og det virker til, at nogle 

bestyrelser mere eller mindre blindt godkender alt, der kommer forbi dem, mens andre 

er mere kritiske.  

• Bestyrelserne har ikke modtaget en vejledning, der beskriver, hvad det forventes de 

kontrollere, når de godkender en faktura. 

• Ansvaret for godkendelsen af, om en faktura skal betales, ligger hos bestyrelserne, da 

SJELDANI ikke kan vide, om en faktura skal betales af foreningen, af en beboer, om den 

overhovedet skal betales eller om det er det korrekte beløb der faktureres for. 

I forbindelse med interviewene blev der spurgt ind til den generel opfattelse af denne kontrol, og 

om bestyrelserne bare godkendte uden nogen viden omkring fakturaen, respondent A udtalte:  

”Nogen gør helt sikkert, det er jeg sikker på. Der er sikkert nogen der ikke kigger det 

igennem, men det er jo deres ansvar kan man sige.  (…) Der er tit en i bestyrelsen, 

som sidder og har styringen og har bestilt noget arbejde, og den anden der ikke helt 

ved noget om den, men siger/tænker den står jo til os (kunden) så må den være til os 

også godkender de den. Det er jo forskelligt hvor aktive folk er i bestyrelsen.”68 

Værdien af kontrollen af bestyrelsens godkendelse, minimeres derfor visse steder da 

bestyrelsernes aktivitet i foreningerne er meget svingende. Det sker derfor at godkendelserne 

kommer uden en reel modtagelse af varerne, og skulle derfor slet ikke have været godkendt. Dette 

                                                      
68 Bilag 3 – Interview A 
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er ikke SJELDANIs ansvar at kontrollere, men værdien i kontrollen er lav, da den til tider ikke har en 

beskyttende kvalitet for foreningen.  

C. Modtagelse af svar fra bestyrelsen til SJELDANI. 

• Når der modtages svar fra en bestyrelse, kontrollere medarbejderen hos SJELDANI om 

det er en godkendelse eller afvisning. Er det en afvisning skal fakturaen ikke bogføres i 

systemet og ikke betales. 

Dette er der dog ikke en kontrol imod, og der ligges derfor tillid til at medarbejderen ikke betaler 

en afvist faktura. 

D. Bogføring af fakturaen 

• Bogføring af en faktura skal kun ske, hvis bestyrelsen har godkendt det. Men der er ikke 

noget i systemet, der forhindrer, hvis man bogfører/betaler en faktura, der er afvist.  

• Først sikres det, at man er på den korrekte kunde, så fakturaen bogføres i korrekt 

regnskab. Derefter undersøges om kreditor er oprettet tidligere. Er kreditor ikke 

oprettet, oprettes kreditor, og medarbejderen foretager en egenkontrol af, om der er 

tastet rigtigt.  

• Er kreditor oprettet i forvejen, kontrolleres om det er de samme betalingsoplysninger, 

på kreditor, som på fakturaen. Er betalingsoplysningerne forskellige, rettes de på 

kreditor, så der udbetales til de betalingsoplysninger, som står på fakturaen.  

• Alle medarbejdere med adgang til økonomisystemet har mulighed for at rette 

betalingsoplysninger på kreditorer. Det logges ikke i systemet, hvem der har rettet 

betalingsoplysninger eller hvornår der er rettet betalingsoplysninger.  

• Ved selve bogføringen, skal fakturaen konteres. Medarbejderen vælger selv en 

passende kontering og indtaster beløb manuelt. Der er ikke andre medarbejdere i 

SJELDANI, der sikre at den rette kontering er valgt og at det korrekte beløb er indtastet. 

Tastefejl kan forekomme. 

• I løbet af 24 timer, fremgår bogføringen af fakturaen på foreningens hjemmeside, hvor 

bestyrelsen har adgang til at se regnskabet. De kan klikke på en kontering, se hvilke 

poster der er bogført der, klikke videre på en enkelt postering og se fakturaen/bilaget, 

der ligger til grund for bogføringen. 
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• Det forventes ikke, at bestyrelserne løbende kontrollere bogføringerne. Denne kontrol 

ligger i revisionen af årsregnskabet for de forskellige foreninger. 

Baseret på ovenstående trin er der udarbejdet 2 forbedringsforslag til processer, som vil øge 

kontrollen af fakturaer. Dette er en proces omkring kontrol af kreditor oplysninger på større 

regninger, som der nemt kan foretages en forholdsvis lille kontrol af. Ved at kontaktet kreditorer 

der fremsender regninger på over 100.000 kr. Denne kontrol ville forsikre SJELDANIs kunder og 

SJELDANI selv, i at pengene bliver overført til det rigtige kontonummer, og at regningen er reelt 

udstedt af kreditoren. 

Derudover vil en proces omkring kontrol af redigering af kreditor oplysninger, have en 

forebyggende effekt på medarbejder, der kunne finde på at skifte kreditor oplysninger ud med 

deres egen. SJELDANIs økonomiprogram fører en detaljeret log over alt hvad der forgår i 

programmet. Ved at beskrive en proces der siger, at programmet fører en log og det bliver tjekket, 

kan have en forebyggende effekt på nye medarbejder, da de får indtrykket af en kontrol som kan 

håndhæves. 

Til sidst kan der også for helt at fjerne den menneskelige del af processen, med fordel 

implementerer bilagsgenkendelse og automatisk bogføring af fakturaer. Ved at implementere 

noget automatik i processen omkring selve bogføringen med bilagsgenkendelse, vil SJELDANI 

sparer sig for de fejl, hvor regninger bliver betalt fra forkerte kunder, og at regningerne bliver 

betalt ud fra det forkerte beløb. Dette ville skabe noget tid som vil kunne bruges til andre ting. 

E. Godkendelse i banken af 2 medarbejder. 

På trods af at der forekommer aktions kontrol i SJELDANI, har de ingen eller minimal proaktiv 

effekt. Ifølge Merchant og Van Der Stede skal kontroller klassificeres ud fra om de forebygger eller 

opdager uønsket adfærd/handlinger. 

Aktionskontroller har især til hensigt at forbygge fejl og er dermed proaktiv.69 Alle respondenterne 

fortæller i interviewene, at processen om at der skal være to godkendelser i banken ikke har 

                                                      
69 Merchant, Kenneth og Wim Vand der Stede: Management Control Systems. 4. udg. Pearson, 2017, s. 92 
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nogen praktisk kontrolfunktion. Som respondent A fortæller tjekker anden godkenderen kun om 

beløbet stemmer, ikke om det reelt er en faktura, der skal betales og af netop den forening.  

Også sidder man jo der, man godkender en masse penge, men gå jo ikke ind og 

tjekker hver enkelt faktura, jeg tjekker beløbet, stemmer i overens med den liste jeg 

får fra dig. Også kigger jeg jo selvfølgelig lige om der er noget der ser underligt ud, 

men hvordan jeg skal gennemskue at det er underligt, medmindre at der står ekstra 

løn til Emil, det ved jeg simpelthen ikke. 70 

Eller som respondent B udtrykker:  

De små beløb har man jo som sådan ikke nogen chance for at vurdere om er korrekte, 

man kan se lidt på betegnelsen om hvad det drejer sig om, men om det er den rigtige 

forening der betaler ved man ikke. Det sidder man ikke og tjekker.71 

Kontrolelementet i denne aktion forsvinder i det medarbejderne ”blindt” godkender, uden at 

tjekke om det reelt er ok til godkendelse. Medarbejderne ved, at de skal være to godkendere i 

banken, men ræsonnementet bag processen forsvinder. De to godkendere skal ikke blot sikrer 

virksomheden mod svindel, men også mod menneskelige fejl. De menneskelige fejl er der ingen 

sikring mod, når aktions kontrollerne ikke virker efter hensigten.  

- Resultat kontrol 

SJELDANI har ikke nogen resultat kontrol i forbindelse med ovenstående proces beskrivelse, men 

som beskrevet i PMS-frameworket er der en i forbindelse med nye kunder. 

- Kulturel kontrol  

SJELDANI har en medarbejderhåndbog, der fungerer som virksomhedens code of conduct. I den 

beskrives virksomhedens forventninger til medarbejderne, og hvad medarbejderne får af 

SJELDANI. Den nævner dog ikke noget omkring, hvordan virksomheden forventer at 

medarbejderen agerer i arbejdstiden eller ude blandt deres kunder. Medarbejderne får som 

Respondent B siger: ”Vi har sundhedsordning, vi har madordning, vi får fødselsdagsgaver, vi kan 

                                                      
70 Bilag 3 – Interview A 
71 Bilag 4 – Interview B 
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gå og komme som det passer så, så længe vi passer vores arbejde det skal selvfølgelig 

tilrettelægges nogle gange”72 Derudover er der også en frugt- og kageordning i SJELDANI. Alle 

disse ordningerne skal ses som kultur byggende kontroller, der hjælper med at sikre SJELDANI. 

Respondenterne udtrykket oven for, at de mangler viden om, hvordan de skulle sikre kontrol i 

banken i forbindelse med godkendelsen af fakturaer. Respondent A siger direkte, at hun ikke ved 

hvordan hun skulle kunne gennemskue hvis der var fejl. Ligeledes siger respondent B, at man ikke 

har en chance for at vurdere om det er korrekt. Dette indikerer at medarbejderne ikke har fået 

tilstrækkelig oplæring i hvorfor dette er en vigtig proces. Hvis ledelsen ikke er klar i sin 

kommunikation om, hvorfor organisationen har følgende processer, kan medarbejderne hurtig 

overse vigtigheden i denne. Hermed opstår der 2 af de 3 hovedproblematikker i management 

control, lack of direction og personal imitations. Eftersom medarbejderne nemt kan komme i tvivl 

om den rigtige retning de skal gå for at løse opgaven, og da virksomheden ikke giver dem den 

rigtige oplæring, vil de ikke have evnerne til at gøre det. 

”Hos SJELDANI har vi ingen forretningsgange, regler og andet, som i enkeltheder beskriver, 

hvordan du skal løse dit arbejde.”73 Kontrollerne er ikke nedskrevet og det ligger derfor vægten af 

kontrollen i kultur- og personkontrollen, da det er op til den ikke struktureret oplæring at 

viderebringe medarbejderne oplysninger til at udfører arbejdet korrekt og indenfor 

virksomhedens ønsker. I dette tilfælde tyder det på, at oplæringen ikke har været grundig nok, da 

3 ud af 3 medarbejder nævner ikke at have modtaget grundig oplæring, og at de har været nødt til 

at lærer det hen ad vejen.  

Actions kontrollerne er til dels drevet og skabt af de medarbejder, der har håndteret opgaven i 

SJELDANI, det er ikke ledelsen der har dikteret kontrolforanstaltningerne, men derimod opfordret 

medarbejderne selv til at være kreative til at optimere deres egne arbejdsgange.74 

Der er en risiko for at kontrollerne kunne forsvinde i morgen, da de er personafhængige. Dette gør 

actions kontrollerne meget sårbar i SJELDANI, da den er bundet op på medarbejdernes individuelle 

                                                      
72 Bilag 4 – Interview B 
73 Bilag 1 – medarbejderhåndbogen s. 21 
74 Bilag 1 – medarbejderhåndbogen s. 21 
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håndtering af opgaven, eftersom der ikke foreligger nogle procesbeskrivelse eller formelle 

oplæringsforløb. 

Det ligger derfor op til, at SJELDANI med fordele kunne gøre følgende: udarbejde et 

onboardingforløb, der skal hjælpe nye og måske også eksisterende medarbejder med at forstå 

hvad de laver, hvorfor de laver det, og hvordan SJELDANI ønsker at det bliver gjort rigtigt. 

Derudover kan en uddybning af virksomhedens medarbejderhåndbog, omkring det nævnte 

foroven, hvad, hvorfor og hvordan hjælpe. 

H. Den obligatoriske daglige fælles frokost og de ugentlige tirsdagsmøder er en kultur kontrol, 

dog ikke beskrevet i ovenstående afsnit.  

Begge er omtalt i interviewene af medarbejderne samt af lederen. Det at alle medarbejder dagligt 

socialiserer og ser hinanden i øjnene kan fungere som en kontrol, hvor ledelsen hurtigt vil kunne 

fornemme, hvis der sker ændringer i en persons generelle opførsel. Derudover hjælper det til at 

alle lærer hinanden at kende og styrker derved sammenholdet og loyaliteten overfor 

virksomheden og mindsker derved sandsynligheden for, at medarbejderne ikke opfører sig 

ordentligt. Desuden er det nemmere for ledelsen at fortælle om virksomheden og dens ønsker om 

løsningen af opgaver i daglige dag. Specielt tirsdagsmøderne har til formål at diskutere og få 

vejledning af ledelsen i det tilfælde, at medarbejderne er i tvivl, der er desuden afsat tid til at der 

kan laves præsentationer eller andre former for hjælpsomme tips. I denne afsatte tid kan der med 

fordel fremadrettet blive brugt mere tid på at fortælle omkring kontroller i virksomheden samt, 

hvordan de fungerer og hvorfor de er der.  

”We regard a continuous sensitivity traning of employees in key positions (...) as well 

as in top management as crucial”75  

Respondenterne nævner alle sammen, at de blindt godkender i bankerne, det ville derfor være 

oplagt her at fortælle noget mere omkring hvorfor det er at, der er 2 godkender i forbindelse med 

betaling af regninger. 

                                                      
75 Schuchter, Alexander og Michael Levi: The Fraud Triangle revisited. I: Macmillan Publishers Ltd., 2013, s. 1-14  
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Figur 7 - BDP med indsat markeringer af de forskellige kontroller Kilde: Egen tilvirkning, baseret på figur 6. 

Vi har nu kigget på en proces i SJELDANI for at se kontrolsystemet i praksis, og bogstaverne er nu 

indsat i business procesdiagrammet for at vise, hvordan kontrollerne er fordelt i processen 

omkring håndtering og betaling af fakturaer. Hvad man kan se ud fra det, er at person- og 

kulturkontrollen er overordnet kontroller, der er med til at påvirke udførslen af processen. 

Undersøgelsen viste, at virksomhedens forholdsvis vigtigste kontrol 2-i-forening godkendelsen i 

banken var ineffektiv, da medarbejderne ikke lavet nogen former for kontrol. Medarbejdernes 

forståelse for kontrollen var hellere ikke stor, og gjorde dermed at de godkendte ”blindt”. 

Undersøgelse kunne også komme frem til en ineffektiv kontrol i bestyrelsernes godkendelse, da 

der ikke var nogen systematik imod, at fakturaen i tilfælde af en afvisning, så ikke blev betalt. 

” Good control means that management can be reasonably confident that no major 

unpleasant surprises occour”76.  

Den beskrevet proces kan næsten beskrives som ”out of control”, da den er meget 

personafhængig. Der placeres meget stor tillid til personen/personerne, der betaler og håndtere 

fakturaer, da der forventes at de følger virksomhedens uskrevne værdier og retninger, og ligger 

                                                      
76 Merchant, Kenneth og Wim Vand der Stede: Management Control Systems. 4. udg. Pearson, 2017, s. 15 



Afgangsprojekt Forår 2019 
HD – Regnskab og Økonomistyring 

Emil Rasmussen  48 
 

derfor op til en sandsynlighed for svingende performance. De ineffektive kontroller hjælper ikke 

SJELDANI med at nå deres KSF’er fundet frem til i PMS frameworket, eller deres mission. 

 

5.1.4 Delkonklusion 

Brugen af PMS-frameworket viste, at der var nogen udeladelser af SJELDANIs værdier, mission og 

vision, f.eks. var der ikke beskrevet nogen mål for, udviklingen af virksomheden og dens processer, 

eller at skabe god kundeservice for deres eksisterende kunde, for dermed at kunne beholde dem. 

Frameworket belyste også, at SJELDANIs kontrolsystem er opbygget ved mange ikke nedskrevet 

kontroller, med en stærk kultur kontrol, der ses ved medarbejdernes udtalelser om processen, og 

virksomhedens medarbejderhåndbod. Procesgennemgangen viste også en del kontroller, der var 

af typen action. Interviewene med SJELDANIs medarbejder viste dog, at de kontroller var 

ineffektive, da medarbejderne ikke forstod kontrollen eller udførte kontrollen korrekt. 

Undersøgelsen har som det mest sigende vist at medarbejderne som godkender i bankerne, ikke 

tjekker efter om der er forkerte betalinger. Derudover har undersøgelsen vist at den eneste reel 

former for proaktiv kontrol imod misbrug er virksomhedens kultur. Der er samtidig også vist at der 

udvises høj tillid til de enkelte medarbejder. 

 

5.2 Fordele og ulemper ved måden SJELDANI har opbygget deres kontrolsystem 

I foregående kapitel er der blevet analyseret og kortlagt SJELDANIs kontrolsystem, samt vist 

hvordan det kommer til udtryk i forbindelse med en proces. Den proces giver et billede af hvordan 

SJELDANI fungerer, og hvor stor kulturkontrollen er i virksomheden. I følgende kapital vil der 

analyseres og diskuteres fordele og ulemperne ved sådanne et kontrolsystem.  

Trust is a fundamental factor in the ability of upper leadership in an organization to help its 

internal and external constituents and customers to cope with change in dynamic environments 

thus enhancing Organizational Effectiveness. 77 

                                                      
77 Warren, Jimmie S.: The Case for Trust as a Soft or Behavioral Control for Organizational Effectiveness (OB). I: Academy of Business 
Research Journal, 2016, s. 59-73 
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I følge Warren (2016) er tillid og kultur helt basal I forhold til behavioral kontrol. Tillid giver 

ledelsen mulighed for, lettere at kunne håndtere forandringer i et dynamisk miljø. Men det er en 

forudsætning for en stærk kultur og kulturelle forandringer at der er en eller flere kulturel bærer, i 

så kaldte Rollemodeller. Rollemodellerne skal leve kulturen og opretholde den, ” (…)Role models 

who embody the new values- and strong reinforcements.” 78 Tillid kan også reducere behovet for 

formelle kontroller, opportunistisk adfærd og hierarkisk kontrol79. Dette gør at kulturel kontrol er 

en billig kontrol type, da den ikke kræver dyre tekniske kontrolsystemer eller andre digitale 

løsninger.  

SJELDANI har bygget deres kontrolsystem på deres kultur og tilliden til deres medarbejder. I det 

tilfælde at ledelsen ønsket at ændre det til at være anderledes, f.eks. ved at implementere flere 

aktionskontroller, i form af begrænsninger i systemet for medarbejderne, flere nedskrevet 

procesbeskrivelse som nu skulle følges, kan det medføre konflikter med medarbejderne som er 

vant og tilvante til SJELDANIs tidligere måde at gøre det på. Eftersom SJELDANI er en mindre 

virksomhed, hvor undersøgelsen har vist et tillidsbaseret kontrolsystem kan en ulempe være, at 

kritik og en forøget kontrol af medarbejderne kan tolkes som mistro og samtidig blive taget 

personligt. Det er i hvert fald ledelsens opfattelse.80 

Ledelsen i SJELDANIs opfattelse af kontrol, stemmer i overens med mange teoretikere, som blandt 

andet Tenbrunsel & Messick, 1999, og Malhotra & Murnighan, 200281. Begge er af den opfattelse 

at kontrolsystemer i organisationer reducerer tilliden. Dette kan kædes sammen med SJELDANIs 

ledelses negative forståelse af kontrol. KS udtaler,  

”jeg kan ikke basere mit regime på den måde med dyb kontrol eller mistro det 

fungerer bare ikke for mig, jeg bliver nød til at have tillid til at folk opføre sig 

ordentligt og gør deres ting”82.  

                                                      
78 Merchant, Kenneth og Wim Vand der Stede: Management Control Systems. 4. udg. Pearson, 2017, s. 102 
79 Warren, Jimmie S.: The Case for Trust as a Soft or Behavioral Control for Organizational Effectiveness (OB). I: Academy of Business 
Research Journal, 2016, s. 59-73 
80 Bilag 6 – Interview KS 
81 Coletti, Angela L. m.fl.: The effect of control systems on trust and cooperation in collaborative environments. The accounting 
review, 2005 side 477-500.  
82 Bilag 6 – Interview KS 
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Her sætter KS lighedstegn mellem kontrol og mistillid, hvilket indikerer at der i SJELDANI har været 

en modstand overfor de klassiske kontroller, som monitorering, sanktioner og restriktioner. KS’ 

forståelse af kontrol er, at fraværet af diverse kontroller skulle udvise og øge tilliden på 

arbejdspladsen. Trods et minimalt niveau af aktions-og resultatkontroller, så er der, ”en lav 

fejlprocent, men stadig irriterende at det sker og irriterende at rette”83. Disse kontroltyper burde 

være de mest effektive mod menneske fejl, men trods få af disse, er fejlprocenten i SJELDANI lav. 

Som belyst i analysedel 1 er SJELDANI langt fra kontrolfri, de har blot minimeret de 

resultatbaseret, samt behavioral contraints kontroller, for i stedet at have indført kulturelle 

kontroller og tillid. KS siger i starten af sit interview, at SJELDANIs ” (…) interne kontrol ligger ude 

hos vores personale84”, hvori hun siger at der er kontroller, de ligger blot hos medarbejderne, frem 

for ledelsen eller et system. Den dybe kontrol som SJELDANIs ledelse ønsker at undgå jf. 

ovenstående citat, kommer i realiteten til udtryk i en dyb kulturel kontrol, hvori medarbejdere ikke 

gør noget uhensigtsmæssigt, blot fordi der ikke er klassiske kontroller til stede.   

Omvendt kan man i dag finde flere undersøgelser, der støtter op om, at kulturelle kontroller og 

tillid er meget effektive, og er den type kontrol, der har færrest negative påvirkninger på 

medarbejderen, da de ofte ikke selv tænker over disse85.   

“Cultural controls often have the advantage of being relatively unobtrusive. 

Employees may not even think of the shared norms or “the way we do things around 

here” as being part of the control. (…) as such, organizational cultures can substitute 

for other formal types of controls.”86 

SJELDANIs kontrolsystem ligger i deres kultur og den indirekte kontrol, der er imellem 

medarbejderne. Det er derfor en stor fordel, da medarbejderne ikke selv oplever at være under 

kontrol. Bijlsma-Frankema & Costa 2005, henviser også til de mange positive effekter af tillid på 

arbejdspladsen.  

                                                      
83 Bilag 5 – Interview C 
84 Bilag 6 – Interview KS 
85 Merchant, Kenneth og Wim Vand der Stede. 2017 & Coletti et al. 2005 
86 Merchant, Kenneth og Wim Vand der Stede: Management Control Systems. 4. udg. Pearson, 2017, s. 102 
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” Consequences of trust found include open communication and information 

exchange, psychological safety, commitment, belief in information and acceptance of 

influence, mutual learning, attribution of positive motives and positive outcomes such 

as high levels of cooperation and performance”87 

Tilliden kan bidrage til at medarbejderne føler sig sikre i sit arbejde, samt skaber bedre grundlag 

for læring og kommunikation, som i sidste ende øger samarbejde og performance. I undersøgelsen 

er der ikke belæg for at konkludere, hvorvidt tilliden har øget samarbejde eller performance.  Men 

det er tydeligt, at medarbejderne ikke tænker over kontroller. Denne opfattelse understøttes af 

respondenterne hos SJELDANI, hvor ingen af medarbejderne oplever, at der nogen former for 

kontrol eller overvågning.  

Trods virksomhedens medarbejdere og ledere har adgang til hinandens mails, siger Respondent A 

direkte, at ”jeg føler mig ikke overvåget”88. Oplevelsen af overvågning er den mest almindelige 

kritik af kontrolsystemer, i det at monitorering ofte er et element i kontrollerne. Respondent B 

udtrykker holdningen om de delte mailbokse således: ”Jeg har jo heller ikke nogen hemmeligheder 

i den mail, altså hvis jeg nu havde det så var det nok noget andet ”89. Dette begrundes yderligere 

af respondent B:  

Det er jo ikke noget jeg sidder og snager i, hvis jeg havde adgang til. Det har jeg selv 

for mange mails til at tage mig af. Men brænder det på så er det jo smart at have 

adgang til, og mister man medarbejder er det klart en fordel at man kan søge hjælp i 

de mails.  Det er jo ikke for at snage og som regel er det ikke private mails (…), det er 

kunderelateret mails.90 

Trods det kunne opleves som en intern kontrol og monitorering at have delt adgange til hinandens 

mailbokse, oplever respondenterne det kun som en fordel, da man lettere kan dække ind for 

hinanden ved sygdom osv. Respondenterne oplever ledelsens interne kontroller som en hjælp til 

                                                      
87 Bijlsma-Frankema, Katinka og Ana Cristina Costa: Understanding the Trust–Control Nexus. I: International Sociology, 09.2005, s. 
263.  
88 Bilag 3 – Interview A 
89 Bilag 4 – Interview B 
90 Bilag 4 – Interview B 
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hinanden. Således at de interne kontroller, faktisk er et udtryk for tilliden i virksomheden, og på 

mange måder øger tilliden på tværs af virksomheden.  

Trods medarbejderne ikke oplever at blive kontrolleret, findes der trods alt en overensstemmelse i 

respondenternes holdning til snyd, og andre der ikke overholder reglerne. Når tilliden bliver 

indlejret som en organisationskultur kan medarbejderne internalisere kontrollen, således at der 

ikke laves eller udvises en kulturafvigende adfærd. Respondent B antager altså, at så længe man 

ikke har noget at skjule, burde det ikke være et problem for medarbejderne, at andre kan tilgå ens 

mail. Hermed indtager respondent B en klar position om, at de medarbejdere, der kunne finde på 

at udtrykke bekymring om at dele mailbokse, helt sikkert skjuler noget og at disse ikke kan stoles 

på. Det kan derfor antages at de kulturelle kontroller håndhæves ved et social pres. 

Blandt andet udtrykker respondent B, at hvis man ikke kan opføre sig ordentligt er det ud91. Den 

kulturelle kontrol er så stræk, at samtlige respondenter udtrykker, at de enten ville blive skuffet 

eller meget overrasket over, hvis nogle nuværende medarbejdere kunne finde på aktivt at snyde, 

fordi det gør man ikke. 92   

Kulturelle kontroller kan have den egenskab, at hvis der er nogle stærke fælles normer og værdier, 

vil medarbejderne bruge dem til at navigere i rigtig og forkert93. Værdierne og normerne findes 

hos SJELDANI i de nedskrevne dokumenter, som medarbejderhåndbogen og strategiplanen, hvor 

det fremgår, at  

”Vi taler pænt til hinanden – og aldrig bag ryggen på hinanden”94 og ”vi holder af 

hinanden og drager omsorg for hinanden”95.  

SJELDANI sætter omsorg for hinanden højt. Virksomheder kan bruge og medskabe kulturen aktivt i 

deres ledelse, frem for at lade sig styre af organisationskulturen96. Ikke nok med at medarbejderne 

efterlever disse værdier og normer, de har taget den til sig i en sådan grad at de er blevet 

grundlæggende antagelser om hvordan virksomheden fungerer97. Det er ikke noget 

                                                      
91 Bilag 4 – Interview B 
92 Bilag 4 – Interview B & Bilag 6 – Interview KS 
93 Schein, E. Organizational culture and leadership, 2. udgave, San Francisco: Jossey Bass, 1992, s. 16 
94 Bilag 1 – Medarbejderhåndbogen s. 8 
95 Bilag 1 – Medarbejderhåndbogen 
96 Schein, E. Organizational culture and leadership, 2. udgave, San Francisco: Jossey Bass, 1992, s. 1 
97 Schein, E. Organizational culture and leadership, 2. udgave, San Francisco: Jossey Bass, 1992, s. 12 
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respondenterne tænker over, det er bare sådan at det er. En del af organisationskulturen og 

dermed de grundlæggende antagelser, er at man opfører sig ordentligt i organisationen og at 

nogle eller noget nok skal fange fejlene.  

Når medarbejdere deler værdier, normer og grundlæggende antagelser, kan det være svært for 

nye medarbejdere at navigere i. Dermed kan en ulempe være at nye medarbejdere i en 

organisation uden nedskrevet processer og guidelines, hurtigt træder ved siden af. Kulturen er 

båret af medarbejdere, og ved meget personaleudskiftning kan kulturen ende med at blive 

svækket, hvilket i sidste ende kan betyde de kulturelle kontroller forsvinder.  

Det er ikke kun for nye medarbejdere, at det kan være en ulempe at der ikke er nedskrevet 

processer, det kan også give meget varierende arbejdsmetoder, som i sidste ende kan give 

varierende kvalitet. I SJELDANI overlader ledelsen opgaveløsningen til medarbejderen selv, der 

findes kun få procesbeskrivelser, men det er ikke et krav at medarbejderen benytter disse.  

Ifølge Merchant og Vand der Stede, 2017, kræver den kulturelle meget af ledelsen, for at sikre at 

der ikke opstår lack of direction, motiational problems og personal imitations. Heriblandt menes, 

at der skal ligges et stort arbejde i blandt andet medarbejder selektion og oplæringen af disse. I 

det at SJELDANI overlader meget af ansvaret til deres medarbejdere, også når det kommer til 

oplæring, kan der skabes rum for personel imitations, hvilket blandt andet kan anspores i at 

respondenterne synes, at det at skulle kontrollere en faktura er en ”langhåret proces” eller at de 

ikke kan se hvordan de skulle kunne vide om noget var forkert.  

For Merchant og Vand der Stede kunne denne følelse undgås ved oplæring og træning. Hvis 

SJELDANI ville komme dette problem til livs, kunne de begynde at fokusere mere på deres 

oplæring og træning af medarbejderne, således at de er i stand til at håndtere de opgaver som 

forventes. Taget i betragtning af at fejlprocenten i SJELDANI er meget lav, kan man spørger 

hvorvidt dette er baseret på held eller om deres proces alligevel fungere. I medarbejderne ligger 

det at man skal gøre sit arbejde ordentligt, hvilket kan være årsagen til den lave fejlprocent, og 

dermed kan den kulturelle kontrol uden oplæring have den ønsket effekt. Før denne fejlprocent 

stiger vil ledelsen næppe ændre noget.  

En ulempe ved en meget tillidsbaseret organisation uden aktionskontroller kommer også til udtryk 

i undersøgelsens data. Respondent A reflektere over det at lave fejl:  
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”Jeg håber da at i opdager min fejl hvis det er, jeg har lavet nogen”98.  

Medarbejderen har tillid til at andre opdager de eventuelle fejl, der kan være. Som tidligere nævnt 

skal der to til f.eks. at godkende en fakturabetaling, og der er tillid til at den anden fanger fejlene, 

dermed er der tillid til denne kontrol. Og det bliver sagt at man stoler på, at hvis en forening har 

godkendt en betaling, at den så er korrekt, fordi  

”det er jo dem der har forstand på det og har kendskab til hvad der foregår i 

foreningen i det daglig99.  

KS udtrykker også at det er bestyrelsens arbejde at godkende faktura, og at ” de ville jo så ikke 

godkende den100”, hvis det ikke var korrekt. Samtidigt siger flere, de ikke selv tjekker at tingene 

stemmer, hvis de selv er anden-godkender, fordi de stoler på at den første-godkender har gjort sit 

arbejde ordentligt.  

Respondent B udtrykker det således, at skulle man tjekke og kontrollere fakturaerne som anden-

godkender, ”det (ville) være et kontrolarbejde må jeg sige, så jeg går ud fra at tallene er rigtige”101. 

Tilliden til sine kollegaer og de foreningers bestyrelser underkender dermed denne kontrol. Den 

måde hvormed tilliden kommer til udtryk i SJELDANI kan være svær at ændre. Den eneste måde 

holdningsændringer og ændringer i hvordan man skal gøre ting anderledes, kræver at de 

førnævnte kulturbærere helt og aldeles tager ændringerne til sig. Således at de kan se værdien i 

ændringerne. Stærke kulturelle kontroller ligger meget dybt både i ledelsen som medarbejderne, 

dermed vil indførelsen af flere aktionskontroller, kunne tolkes som mistillid til at man ikke udfører 

sit arbejde ordentligt, eller kan finde ud af at opfører sig ordentligt.  

Coletti et al. 2005 argumenterer for, at et effektivt kontrolsystem ikke reducerer tilliden, men 

omvendt styrker tilliden og samarbejdet i en organisation102, hvilket ovenstående betragtning til 

dels bekræfter. Ved indførelsen af behavioral constraints i forhold til diverse godkendelser har 

medarbejderne fået en øget tillid til, at der sker tjek hos henholdsvis første-og anden 

                                                      
98 Bilag 3 – Interview A 
99 Bilag 4 - Interview B 
100 Bilag 6 - Interview KS  
101 Bilag 4 - Interview B 
102 Coletti, Angela L. m.fl.: The Effect of Control Systems on Trust and Cooperation in Collaborative Environments 
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godkenderen. Tilliden er endnu ikke blevet brudt, fordi systemet ikke har fejlet og givet alvorlige 

fejl. Dog kan dette beskrives som KS udtale, ” (...) vild tillid”103.  

Når SJELDANI skal overveje hvorvidt de bør styrke deres kontrolsystem, skal det overvejes hvorvidt 

introduktionen af et mere formelt baseret kontrolsystem, bidrager til stærkere kontrol. Hvis 

indførelsen af flere behavioral contraints og action accountability medføre mistillid og utilfredse 

medarbejdere, har disse ikke den ønsket effekt, og der kan opstå uventet kontrolproblemer. Når 

en eksisterende virksomhed skal vælge et kontrolsystem, bliver de nødt til at tage deres kultur 

med i betragtning, passer denne kontrol ind i vores organisationsstruktur, til vores medarbejdere 

og vores kultur. Hvis man skulle indføre flere aktionskontroller i SJELDANI, er det vigtig at disse 

forsat understøtter tilliden, men hjælper til at minimere de menneskelige fejl, således ville 

supervision ikke fungere i SJELDANI.  

 

5.2.1 Præventiv eller Detektion  

Ved indførelsen af kontroller i sit MCS er det for at undgå uhensigtsmæssig adfærd, der kan skade 

virksomheden. Dette er både i forhold til snyd og fejl. Derfor er det relevant hvorvidt SJELDANIs 

kontrolsystem er præventiv eller benyttes til detektion. Trods detektion først forekommer efter en 

uhensigtsmæssig handling eller fejl, er det stadig relevant, hvorvidt en virksomheds kontrolsystem 

kan opdage disse fejl, således at de kan blive rettet, således at de ikke længere sker.  

En af de største fordele ved at have et kulturelt og tillidsbaseret kontrolsystem er, at det har en 

præventiv/forbyggende effekt på uhensigtsmæssig adfærd104. Selvom actions kontroller er mere 

direkte kontroller, betyder de ikke at de nødvendigvis er bedre til at forhindre uhensigtsmæssig 

adfærd. SJELDANIs kulturelle kontrol bliver præventiv i den udtrækning, at medarbejderne ikke 

har til at være opportunistiske. Grundet de ovennævnte fordele ved kulturel kontrol, sikres det at 

medarbejderne har den rette indstilling til rigtigt og forkert. Men de manglende effektive action- 

og results kontroller i SJELDANI, gør at SJELDANIs kontrolsystem ikke kan forbygge menneskelige 

fejl. Medarbejderne i SJELDANI tror og har tillid til, at der en anden der vil opdage ens fejl, men 

samtidigt tjekker de ikke selv efter dem.  

                                                      
103 Bilag 6 - Interview KS 
104 Merchant, Kenneth og Wim Vand der Stede: Management Control Systems. 4. udg. Pearson, 2017.  
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Respondent C fortæller, at ledelsen kun reagerer på hvordan en opgave bliver håndteret, hvis de 

”bliver opmærksom på en fejl eller bliver bekymret for, at opgaven ikke bliver løst ordentligt, (så) 

undersøges eller i det tilfælde stiller spørgsmål til løsning af opgaven.105 Dermed får SJELDANIs 

kontrolsystem en mere detektiv karakter. Når SJELDANI i højere grad opdager fejl på bagkant, altså 

når fejlen er sket, kan fejlene komme til at koste. De dyre fejl kan siges at have en indvirkning på 

ejerkredsens mulighed for at kunne leve af overskuddet. Fordi SJELDANI endnu ikke har oplevet 

omkostningstunge fejl, giver det ikke anledning for at ændre praksis, idet organisationskultur 

skabes ved måden at drive virksomhed på og løsningen af opgaver over en længere periode viser 

sig at fungere, dermed betragtes den som værende gyldig106 

 

5.2.2. Delkonklusion 

SJELDANIs kontrolsystem viser nogle klare fordele i, at det er billigt og effektivt i måden det 

kommer til udtryk i praksis. Fejlprocenten er lav, og medarbejdernes antagelser og værdier giver 

dem holdning af at opgaven skal løses ordentligt. Tilliden er meget høj, og kan ses på hvordan 

medarbejderne oplever det at have delt deres mailbakker, samt tilliden de giver til hinanden i 

forbindelse med godkendelse i banken. 

Det har samtidig også vist nogen klare ulemper ved, at kontrollen er meget personafhængig, og 

kulturen er svær at ændre. Der kan hos nye medarbejder skabes problemer med at tilpasse sig, da 

de vil have svært ved at navigere i SJELDANI, da der heller ikke er nedskrevet nogen retningslinjer 

til dem, og måde de skal udføre deres opgaver på. Dette kan man også mene har sin fordel, da 

virksomheden lægger en masse frihed hos sit personale, og giver dem derfor muligheden for at 

optimere sine opgaver. Men igen, er det en ulempe da sådan en frihed giver svingende løsninger.  

  

 

                                                      
105 Bilag 5 - Interview C 
106 Schein, E. Organizational culture and leadership, 2. udgave, San Francisco: Jossey Bass, 1992, s. 1-27 
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5.3 Hvordan er SJELDANI sikret mod svindel  

For at kunne sige noget om hvorvidt SJELDANI er sikret mod svindel kigger jeg på SJELDANI ud fra 

the fraud triangle, som er et framework, der er udarbejdet i forbindelse med klassificering af 

”white-collar crime” altså underslæb.107 Der findes andre frameworks til, at analyser om en 

virksomhed er sårbar for svindel. Heri blandet er The Fraud Diamond, som er en videreudviklingen 

af trekanten. The Fraud Diamond har 4 sider frem for de 3, der er beskrevet i afsnit 4. De 4 sider er 

Incentive (motivation), opportunity (mulighed), rationalization (rationalisering) og Capability 

(Evne). 

” Opportunity opens the doorway to fraud, and incentive and rationalization can 

draw the person toward it. But the person must have the capability to recognize the 

open doorway as an opportunity and to take advantage of it by walking through, not 

just once, but time and time again”.108 

Capability, som er det nye ben af frameworket, fokuserer mere på personerne i virksomheden. 

The Fraud Diamond problematiseret, at en person, ud over motivation, rationalisering og 

mulighed, også skal have visse evner for at kunne begå svindel. ”I have the neccessary traits and 

abilities to be the right person to pull it off. I have recognized this particular fraud opportunity and 

can turn it into reality.” 109 Disse evner kan forøges med tiden, hvis personen sidder i den samme 

funktion over længere tid. Dermed får personen indgående kendskab til funktionens processer og 

kontroller. Netop dette manglende perspektiv er Trekanten blevet kritiseret for ikke at tage 

hensyn til, da den fokusere mere på miljømæssige og situationsmæssige faktorer. Men da vi 

udelukkende kigger på virksomheden og ikke dens medarbejder, er det grunden til at trekanten er 

benyttet i denne undersøgelse. Den indsamlet data giver hellere ikke mulighed for at kunne 

kommentere på medarbejdernes individuelle evner. Overordnet kan man sige, at eftersom 

SJELDANI er en mindre virksomhed antages det, at der ikke er den store rotation i 

arbejdsopgaverne. Virksomhedens medarbejder har derfor formentligt alle samme indgående 

                                                      
107 Schuchter, Alexander og Michael Levi: The Fraud Triangle revisited. I: Macmillan Publishers Ltd., 2013, s. 1-14  
108 Wolfe, David T. og Dana R. Hermanson: The Fraud Diamond: Considering the four elements for fraud. I: The CPA Journal, 
12.2004, s. 38-42 
109 Wolfe, David T. og Dana R. Hermanson: The Fraud Diamond: Considering the four elements for fraud. I: The CPA Journal, 
12.2004, s. 38-42 
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kendskab, til processer og kontroller i deres funktion. Dermed vurderes det, at medarbejderne må 

have evnerne til at begå svindel.  

 

5.3.1 The Fraud Triangle 

I spørgsmål 1 blev det belyst, at der er en forholdsvis dårlig aktionskontrol i SJELDANI, eftersom 2 

godkender ikke er ensbetydende med bedre end 1, når der godkendes betalinger i banken. KS 

sagde i sit interview, at SJELDANIs ” (…) interne kontrol ligger ude hos (…) personale(t)110”, og da 

respondenterne blev spurgt om de troede ledelsen, kendte til processen omkring betaling af 

fakturaer, var svaret nej. Det giver derfor et samlet indtryk af, at virksomhedens interne 

kontroller, ikke er overvåget af ledelsen samt er ineffektive i praksis, som vist i spørgsmål 1. Dette 

giver en person i virksomheden muligheden for, at misbrug sin viden og begå svindel. Men de ting 

er blot en lille del af muligheden. I ”mulighedens ben” i trekanten, fremgår nemlig også den 

kulturelle påvirkning af muligheden, som både kan påvirke den så den bliver større eller mindre. I 

SJELDANI kan det siges, at der er en stærk tone at the top, og en udførlig code of conduct, som 

dermed modvirker den formelle kontrol. 

” The tone at the top permeates the whole company and is regarded as an essential 

topic in this context: If leaders do not behave with impeccable integrity in everyday 

business then they are scarcely in a position to demand this from their troops”.111  

Den stiftende direktør KS siger i interviewet ”Vi (ville) ikke kunne finde på at stjæle fra vores 

virksomhed for så mister vi vores kunder, også mister vi tillid, også mister vi profil, også mister vi 

virksomheden, så mister vi det hele.”  

Med den udtalelse ligger en grundtanke, at det at opfører sig etisk, og ikke snyde følger med 

arbejdspladsen. ” The best chance to create a strong culture, however, seems to be early in an 

organization’s life when a founder can imbue the organization with a distinctive culture.” 112 KS er 

stifteren af virksomheden, og dermed skaberen af virksomhedens kultur, som er hendes egne 

værdier.  

                                                      
110 Bilag 6 - Interview KS 
111 Schuchter, Alexander og Michael Levi: The Fraud Triangle revisited. I: Macmillan Publishers Ltd., 2013, s. 1-14  
112 Merchant, Kenneth og Wim Vand der Stede: Management Control Systems. 4. udg. Pearson, 2017, s. 102 
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KS fortæller i sit interview, at hendes menneskesyn er tillid, og hun vil basere sin ledelsesstil på 

tillid til sine medarbejder. Det kan så vidt også høres hos medarbejderne respondent B siger 

direkte i interviewet ”Man skal kunne tåle ånden eller tonen i virksomheden man skal sgu opføre 

sig ordentligt.”113 og da der blev spurgte ind til kulturen og tanken om at tage fra kassen, svaret B: 

”Det ville jo (…) være en direkte ud.”114 altså en direkte ud af virksomheden, forstået som at 

holdningen generelt i virksomheden er, at det at tage fra kassen ikke er i orden. Den stærke kultur 

og generel holdning i virksomheden gør det derfor også sværere for personen som skulle svindle.  

KS nævner, at hvis hun kigger ud på sit personale nu, og der skulle være nogen der svindlet og tog 

fra kassen, uden at de ville have røde ører ved frokostbordet, havde hun svært ved at forestille sig, 

samt ikke ane hvem var.115 Den sikkerhed eller tvivl ligger hun i fakta ‘en af, at medarbejderne 

sidder til frokost med ledelsen dagligt, og dermed har en daglig kontakt til ledelsen som vil gøre 

det sværere for den svindlende medarbejder at gennemfører svindlen. Dette kan f.eks. ses i 

SJELDANIs medarbejderhåndbog som er en integreret del af SJELDANI. Her i står at virksomheden 

holder lukket en time efter kl. 12 til at virksomheden går samlet til frokost. KS siger, her er timen 

til at være ”loose”, da det ikke er ligesom i SuperBrugsen hvor man kan hører de ansatte sige, de 

går til pause (…) Og i det tilfælde af godt vejr kan timen bruges til, at sætte sig i bygningens 

gårdanlæg og sludder med sine kollegaer.116 Når SJELDANI har så stærk en kultur, fjernes 

medarbejdernes rationale, da man sjældent vil tænke alle andre gør det eller at ingen ville savne 

pengene. Grundet SJELDANIs meget personlige og engageret ledelse, vil medarbejderne ikke få en 

følelse af at snyde virksomheden, men at de ville snyde KS personligt. Rationaliseringen omkring 

ingen ville savne pengene kan ikke lade sig gøre, da medarbejderne ved at KS ville skulle bøde 

herfor, ved at dække tabet fra egen lomme.   

SJELDANI er dog åben for svindel, da SJELDANI ikke tjekker nye medarbejders straffeattester eller 

kontakter tidligere arbejdspladser for at hører mere om personen. Dette kan i værste tilfælde blive 

et problem, da der kan komme en tillidsbryder, der ikke tages højde for ved ansættelsen af nye 

medarbejder.  

                                                      
113 Bilag 4 - Interview B 
114 Bilag 4 - Interview B 
115 Bilag 6 - Interview KS 
116 Bilag 6 - Interview KS 
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” In assessing individuals’ traits and abilities, several methods of gathering 

information may be helpful. First, there is no substitute for spending time with a 

person. Frequent interaction under a variety of circumstances, both business and 

social, can provide a meaningful picture of the person (…).” 117  

SJELDANIs måde at kontroller nye medarbejdere, er i tråd med dette citat, hvor de argumenterer 

at den bedste måde at afdække folks kapabiliteter er at tilbringe tid med vedkommende. Dermed 

kan SJELDANI have svært ved at vurdere, hvorvidt en nye medarbejder har motivationen for at 

begå svindel. Problemet er dog, at kontrollen af den nye medarbejder kræver, at man interagerer 

med personen over længere tid. Hvilket ofte først sker når personen er ansat.  

I de seneste 4 år er der kommet og gået 10 nye medarbejder, af disse 10 havde 6 adgang til 

foreningernes banker. Det kræver så vidt ikke netbanksadgang at svindle, det kræver kun adgang 

til SJELDANIs økonomiprogram WeDo, som alle 10 havde adgang til uden restriktioner. Dermed 

skabes der muligheden for at snyde for samtlige medarbejdere, og den store udskiftning af 

medarbejdere giver også udfordringer med at opretholde en stærk kultur, som er med til at fjerne 

medarbejdernes rationale. Nye medarbejdere kan udgøre en risiko i henhold til svindle, fordi de 

ikke deler de væsentlige relationer, der søger for at de deler de grundlæggende antagelser, som 

ellers er stærke i virksomheden. Disse relationer og tillid skabes over længere tid. Dog vil nye 

medarbejdere vurderes ikke at have de praktiske evner til at fortage systematisk svindel. Risikoen 

minimeres derfor blot ved det faktum, at de ikke kender de interne kontroller og processer. Inden 

de lærer disse at kende, har virksomheden kunne nå at præge, de nyes rationalisering, i en sådan 

grad at der opstår en form for familiær relation.    

Ud over den store udskiftning af medarbejdere de seneste 4 år, har SJELDANI sat et mål om at 

have flere praktikanter hvert året. Praktikanter kan siges at udgøre en mindre risiko, da 

praktikanterne må antages ikke at have en motivation eller mulighed for at snyde. Praktikanterne 

kender jo ikke til virksomheden og har formentlig også den formodning at der bliver holdt øje med 

dem. Derudover er de som regel under oplæring under en medarbejder, der formodes at holde øje 

med praktikanterne. Men ifølge principperne i The Fraud Triangel bør det adresseres, at der ofte 

                                                      
117 Wolfe, David T. og Dana R. Hermanson: The Fraud Diamond: Considering the four elements for fraud. I: The CPA Journal, 
12.2004, s. 38-42 
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kommer nye medarbejdere i virksomheden, som kan udgøre en risiko for virksomheden. I de 

sidste 3 år har der været 5 praktikanter.  

Blot fordi der er stor rotation af både fastansatte og praktikanter betyder det dog ikke, at de har til 

hensigt at snyde virksomheden. I følge Schuchter & Levi, er kendskab til de interne kontroller ikke 

ensbetydende med at medarbejderne automatisk vil snyd. “People who develop or work with an 

internal control system know most easily how to manipulate this; but that does not mean that they 

have any intention at all to do so.” 118 Som citatet siger kræver det intentioner, at ville snyde og 

dette er muligvis svært, at få hos SJELDANI med deres kultur.  

I henhold til responderes besvarelse i interviewene lader det ikke til, at ledelsen kender til 

processen omkring betaling og håndtering af faktura. Dette underbygger yderligere muligheden 

for svindel eftersom, hvordan kan ledelsen kontroller en proces, de ikke har noget kendskab til. 

Samlet set baseret på ovenstående er det tydeligt, at muligheden for svindel i SJELDANI er stor, 

eftersom der er ineffektive interne kontroller både ved ansættelse af nyt personale og kontrol af 

udbetalinger. Derudover ses der en stor mængde tillid placeret i medarbejderne af ledelsen, som 

ligeledes understøtter medarbejdernes mulighed for at snyde. 119 Der skal dog ikke tegnes et 

skræmmebillede af SJELDANI, blot fordi mulighedsparameteret er til stede. Dårlige interne 

kontroller giver måske medarbejderne mulighed for at svindle, men mulighed alene giver ikke 

nødvendigvis medarbejderme anledning til at snyde. The Fraud Triangel indikerer blot, at 

mulighederne for svindel eksisterer. Ifølge teoretikerne Schuchter og Levi siger de at, det ikke er 

nok kun at muligheden for svindel er til stede. 

” A strong tone at the top may not only reduce perceived pressure, but also 

strengthen the identified “fraud-inhibiting inner voice” and, thus, contribute to a low 

fraud risk corporate culture”.120  

Schuchter og Levi mener derfor, at i en virksomhed, hvori der ligger en stærk tone fra ledelsen, 

sætter en forhindring hos deres medarbejdernes motivation eller rationalisering. Den forhindring 

ses også i SJELDANI, da deres kultur er så stærk.  

                                                      
118 Schuchter, Alexander og Michael Levi: The Fraud Triangle revisited. I: Macmillan Publishers Ltd., 2013, s. 1-14  
119 Schuchter, Alexander og Michael Levi: The Fraud Triangle revisited. I: Macmillan Publishers Ltd., 2013, s. 1-14  
120 Schuchter, Alexander og Michael Levi: The Fraud Triangle revisited. I: Macmillan Publishers Ltd., 2013, s. 1-14  
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Mulighederne i SJELDANI er nu blevet diskuteret, og jeg vil nu komme ind på motivation. 

SJELDANIs medarbejder kan være sårbare for eksterne kræfter, som gør dem mere motiveret til at 

tage fra kassen. De kræfter kan være problemer med familiemedlemmers helbred, problemer med 

gæld eller ludomani. Det åbner derfor for risikoen, at disse medarbejder kan komme i konflikt med 

deres egne etiske værdier, som til side sættes for at hjælpe dem selv. Denne indre konflikt er svær 

for virksomheden at forhindre, men er derimod svær at skjule i en mindre virksomheden som 

SJELDANI. Den fælles frokost, og den tillidsbaseret kultur vil måske kunne afhjælpe den konflikt og 

få medarbejderen til at søge hjælp hos ledelsen. 

 

Medarbejdernes motivation kan også blive påvirket af interne kræfter, f.eks. hvis medarbejderne 

bliver uvenner med ledelsen, eller hvis ledelsen stiller urimelige krav. 

 

“If employees feel or perceive that they are not valued by the immediate supervisor or 

the organization itself, this creates a situation for mistrust. The situation can 

negatively affect the (…) promotion of organizational behavior (...). “121  

 

Medarbejderne kan I så fald, hvis de føler sig uretfærdigt behandlet se bort fra opførslen i 

virksomheden, og dermed blive motiveret til at svindle. Medarbejderne ville samtidig kunne 

rationalisere, at de fortjener det, taget i betragtning af hvordan ledelsen behandler personen. 

Hvorvidt SJELDANI er sikret mod svindel er meget personafhængigt, og dermed meget sårbar. 

SJELDANIs sikring mod svindel hviler i høj grad på medarbejdernes manglende rationalisering, da 

alle i virksomheden har muligheden, qua de ikke fungerende kontrolforanstaltninger opsat i 

processerne. Motivationen kan være meget omskiftelig, som nævnt før. Dog forsøger den 

tillidsbaseret ledelsesstil at sikre, at medarbejderne er komfortable med at gå til KS, hvis ting i 

privatlivet trykker. Man kan dermed vurdere at SJELDANI fremadrettet er dårligt sikret mod 

svindel, men på nuværende tidspunkt ikke i overhængende fare mod svindel. Den sikrest måde at 

sikre mod svindel kan siges at kombinere effektive kontroller og klare processer. Det kan faktisk 

skabe større tillid i organisationen. Det forslås derfor at kombiner den kulturelle kontrol med flere 

                                                      
121 Warren, Jimmie S.: The Case for Trust as a Soft or Behavioral Control for Organizational Effectiveness (OB). I: Academy of 
Business Research Journal, 2016, s. 59-73 

 



Afgangsprojekt Forår 2019 
HD – Regnskab og Økonomistyring 

Emil Rasmussen  63 
 

aktionskontroller i form af funktionsadskillelse. Dette vil dog kræve en holdningsændring i 

ledelsen, da deres negative holdning til kontrol kan underminere effekten. 

 

Den stærke kultur i SJELDANI, er med til at være et beskyttende element for virksomheden, da 

virksomheden udtrykker at de drager omsorg om deres medarbejder. Det ligger derfor op til at, 

som beskrevet tidligere, være meget svært for en medarbejder, at rationalisere at det er okay at 

svindle i SJELDANI. 

 

5.3.2 Delkonklusion 

I en virksomhed hvor der er mest kulturkontrol kan der forekomme en høj risiko for svindel, da der 

placeres høj tillid til medarbejderne. Medarbejderen kan muligvis ikke længere deler værdierne 

med virksomheden eller i det tilfælde at en medarbejder bliver uvenner med ledelsen, vil der ikke 

være de fornødne foranstaltninger til at stoppe vedkommende. 

SJELDANIs ledelse skal være opmærksomme på, at som virksomhedens kulturbærer skal være 

deres medarbejders rollemodeller, og dermed fremstå som personer med høj integritet. Denne 

integritet kunne formidles bedre i virksomhedens medarbejderhåndbog, f.eks. virksomhedens 

forventninger til medarbejdernes opførsel i arbejdstiden samt sammen med kunderne. Dette er 

nødvendigt eftersom de bygger deres kontrolsystem på deres værdier og den kultur, de har skabet 

i virksomheden. Et sådant kontrolsystem er sårbart fordi medarbejderne ikke nødvendigvis deler 

værdierne eller kan tolke dem anderledes end hvad der var hensigten. En mere uddybet 

medarbejderhåndbog og ekstra vejledninger der undervises i, vil skabe en større ensretning i 

SJELDANI. 

Det vurderes derfor at SJELDANI er sikret mod svindel på kort sigt med deres kultur kontrol, men 

kan være sårbar på længere sigt, f.eks. ved ansættelse af nye medarbejder eller påvirkninger 

udefra. 
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6. Konklusion 

Undersøgelsen har haft til formål at undersøge: 

Hvordan fungerer SJELDANIs kontrolsystem, og hvordan påvirker det virksomheden? 

På baggrund af den hermeneutiske funderet undersøgelse står det klart at SJELDANIs 

kontrolsystem ligger i tilliden til deres medarbejder, som en stor kulturkontrol i virksomheden, og 

er med til at sørger for, at medarbejderne kontroller sig selv og hinanden. Dette påvirker 

virksomheden både på godt og ondt, da virksomheden lægger en stor frihed og tillid til sine 

medarbejder, der medfører et større engagement fra medarbejderne og deres vilje til at gøre 

arbejdet rigtigt. På den anden side gør det det sværere for ledelsen at foretage større ændringer i 

virksomheden, i det tilfælde der skulle ændres på måde ”vi gør tingene her”. Det er ligeledes en 

udfordring for virksomheden, hvis SJELDANI skulle til at måle på deres medarbejder, specifikke 

opgaver samt løsningen af disse. Det ville formentligt i SJELDANI blive tolket som mistillid til 

medarbejderne. 

SJELDANIs kontrolsystem er meget kulturbaseret, og har ikke mange procesbeskrivelser eller 

vejledninger til at hjælpe deres medarbejder. Det gør virksomheden sårbar da den er 

personafhængig. Dog kan der være en sammenhæng mellem den høje tillid og den lav fejlprocent. 

Undersøgelsen har fundet frem til at der ikke er en dedikeret kontrol mod svindel, da kontrollen 

der skulle forhindre det, altså 2 personers godkendelsen i banken, er forsvundet da 

medarbejderne ikke er oplært i kontrollen og dermed godkender ”blindt”. Det er derfor op til 

kulturen at sikre at medarbejderen opfører sig ordentligt, og den person kontrol der skal sørge for, 

at medarbejderen deler de samme værdier som ledelsen som ikke ønsker at stjæle fra kassen. 

Det stiller så yderligere spørgsmål, er det held at SJELDANI aldrig er blevet snydt af sit personale, 

eller har de fundet det helt rigtige kontrolsystem, der ved at give tiltro til sine medarbejder, bliver 

belønnet med tillid og selvkontrol igen. Men da der ikke har været nogen fortilfælde af snyd eller 

misbrug i SJELDANI, må vi antage at kontrolsystemet fungerer. Det kommer i hvert fald til udtryk 

at kontrolsystemet i SJELDANI er usynligt. Det vurderes derfor, at SJELDANI er sikret mod svindel 

på den korte bane med deres kultur kontrol, men vil være sårbar på længere sigt. 
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Der er igennem undersøgelsen stillet forbedringsforslag til virksomheden i et forsøg på at hjælpe 

SJELDANI med en bedre balance mellem kontrol og ”vild tillid”. Eftersom SJELDANI er en mindre 

virksomhed, opsummeres forbedringsforslagene ud fra 2 måder. Den ene vil der ikke tages hensyn 

til omkostninger, og forudsætningen vil være at virksomheden har pengene til at indfører 

kontrollerne. Den anden vil tage hensyn til, at SJELDANI er en mindre virksomhed, samt deres 

holdning som KS nævnte i sit interview. Det skal dog siges at hvor den første del vil se bort fra 

omkostninger, altså penge op af lomme for at implementere kontrollen, kan den anden del være 

tidstung, og dermed betyde at nogle af forslagene vil koste SJELDANI tid, da det at implementere 

nogen af forslagene vil gøre processerne lidt mere tidskrævende. 

 

Forslag uden hensyn til omkostninger 

Funktionsadskillelse, forstået på den måde at der er en medarbejder til at håndtere selve 

betalingen af fakturaer, og derefter 2 andre medarbejder til at godkende det i banken. Det forslag 

er dog meget ressourcekrævende og kan derfor kræve en ekstra medarbejder. Dette giver i 

teorien den bedste kontrol.  

 

Forslag med hensyn til omkostninger 

Indførsel af en proces omkring kontrol af kreditor oplysninger på større regninger. Der kan nemt 

foretages en forholdsvis lille kontrol ved at kontakte kreditoren, der fremsender regninger på over 

100.000 kr. Denne kontrol ville forsikre SJELDANIs kunder i, at pengene bliver overført til det 

rigtige kontonummer og at regningen reelt er udstedt af kreditoren. 

Indførsel af en proces vedrørende kontrol af redigering af kreditor oplysninger. SJELDANIs 

økonomiprogram fører en detaljeret log over alt hvad der forgår i programmet. En beskrevet 

proces, der oplyser at programmet logger alt og at det kan blive tjekket, kan have en 

forebyggende effekt på nye medarbejder, da de får indtrykket af en kontrol som kan håndhæves. 

Generelt kunne SJELDANI have fordele at nedskrive deres processer, så viden ikke bliver 

personafhængig. Dette vil også gøre det lettere at dele viden på tværs af medarbejder. Dette ville 

også give ledelsen indblik i de forskellige arbejdsfunktioner.  
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Bilagsgenkendelse og automatisk bogføring af fakturaer. Ved at implementere noget automatik i 

processen omkring selve bogføringen med bilagsgenkendelse, vil SJELDANI spare sig for de fejl, 

hvor regninger bliver betalt fra forkerte kunder, og at regningerne bliver betalt ud fra det forkerte 

beløb. Dette ville frigive noget tid, samt mindske fejl. 

Forbedring af medarbejderhåndbogen, heri blandt beskrivelse af virksomhedens tanker om deres 

medarbejderes opførsel i arbejdstiden samt med kunder. Når det er på skrift, er der ikke så meget 

at diskutere.  

Tjek af nye medarbejder, andet end brug af en mavefornemmelse. Som tidligere beskrevet må det 

siges at være en fordel at tjekke nye medarbejder, for at sikre sig om personens karakter.  

Ud fra SJELDANIs valg af kontrolsystem kan det være en naturlig konsekvens at medarbejderne og 

ledelsen har en negativ holdning til de traditionelle kontrolforanstaltninger. Dette kan potentielt 

være en hæmmesko for at sikre SJELDANI imod svindel på lang sigt.  
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7. Refleksion 

I dette afsnit vil der reflekteres om undersøgelsens resultater kan generaliseres, samt fremtiden 

for tillidsbaseret kontrol hos SJELDANI. 

Jævnfør min problemstilling og min metode har det ikke været formålet med undersøgelsen at 

skabe noget der kunne generaliseres til andre virksomheder. Fundene i undersøgelsen er på sin vis 

unikke da de er person- og virksomhedsafhængige, og giver derfor ikke mulighed for at kunne 

generaliseres. Ledelsens holdning vedrørende kontrol kan formentligt generaliseres, da 

holdningen til kontrol ikke enestående, da der er flere teoretikere som er enige i, at kontrol skaber 

mistillid. 

I SJELDANI, hvor tillid har været en del af virksomhedens dna fra starten er spørgsmålet ikke 

hvordan man skaber tillidsbaseret ledelse, men i stedet for hvordan Sjeldani skal opretholde 

denne i fremtiden? Ifølge Søren Jagd kan tillid opretholdes ved, at ledelsen udviser pålidelighed, 

konsistens, forudsigelighed, fairness, loyalitet, ærlighed, diskretion, troværdighed og holde 

løfter.122 Eftersom tillid er en grundsten i SJELDANI er det noget, som ledelsen bør have i tankerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
122 Jagd, Søren: Tillidsbaseret ledelse - en ny udfordring for ledere. I: Ledelse og Erhvervsøkonomi, 
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Velkommen 
 
… til SJELDANI, din arbejdsplads.  

Hos os arbejder vi med ”hjertet på det rette sted”, både når det gælder vores 

kunder, samarbejdspartnere og kollegaer. Vi er glade for vores arbejdsplads 

og vi håber, du også bliver glad for at være hos SJELDANI.  

 

Hos os er der plads til at være lige netop den, 

du er. Hos os får du lov til at udvikle dig. Hos os 

er vi stærke sammen. Og hos os må du alt - 

under ansvar.  

 

Vi har forsøgt at skabe en arbejdsplads, der 

føles som hjemme, både for os, men også for 

vores kunder, fordi vi arbejder med det 

vigtigste af alt – nemlig hjemmet.  

 

Vores ansvarsfølelse, vores arbejdsglæde og 

vores tilgang til arbejdet bunder netop i den 

kærlighed, vi føler for de ejendomme, vi 

administrerer, de mennesker der bor i dem og 

de mennesker, som arbejder der.  

 

I denne medarbejderhåndbog kan du finde en 

række praktiske oplysninger om, hvordan vi 

agerer i hverdagen og hvorfor. Der er derfor 

vigtigt, at du læser bogen. Hvis der er noget i 

bogen, du ikke forstår eller er uenig i, så lad os 

tale om det – vi skaber jo vores arbejdsplads 

sammen.  

 
Af hjertet velkommen! Vi glæder os til at lære dig at kende. 

 
 
 
Med kærlig hilsen 
 
 
 
 
 Kirsten Sjeldan Carsten Volden 
 Direktør, indehaver Adm. direktør, indehaver 
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Om SJELDANI 
 
 

Historie 
I foråret 1993 startede Kirsten Sjeldan en boligadministration i en gammel 
kulkælder på Ellebjergvej. Årsagen var et opkald fra ejerforeningen, som hun 
tidligere havde administreret i mange år, om, at de ønskede at få hende tilbage 
som administrator. 

  
Det var en chance - og med en lejet computer fra DER og et program til 750 
kroner startede Kirsten med spæde skridt SJELDANI Boligadministration. 

  
Navnet var enkelt, for med drømmen om at putte et ”i” i enden på efternavnet, 
som er en sammentrækning af Sjælland og Danmark og samtidig symboliserer 
det stærke og mangeårige samarbejde med advokat Irene Dahl, var det ikke 
svært at vælge navnet SJELDANI. 
  
Med visionen om at skabe en lille velfungerende, prisvenlig og effektiv 
ejendomsadministration i en tid, hvor ingen rigtig kendte branchen udviklede 
virksomheden og branchen sig. Heldigvis har SJELDANI kunnet følge med tiden, 
og i dag er det 11 veluddannede og professionelle mennesker du møder, når 
du kontakter os. 
 
SJELDANI har til huse i en gammel nedlagt bank i Københavns Sydhavn. Blandt 
de smukke gamle huse, som præger bybilledet i Københavns første 
arbejderkvarter, arbejder vi med administration af især andelsbolig- og 
ejerforeninger, gårdlav og haveforeninger. 
 
I dag ejes SJELDANI af K-C Holding ApS. K-C Holding ApS ejes af Kirsten Sjeldan 
og Carsten Volden. SJELDANI blev i 2014 til et aktieselskab.  Sammen leder 
Kirsten Sjeldan og Carsten Volden virksomheden i dag. 

  
Ambitionen om en stærk enhed, baseret på frihed, udvikling, relationer og 
personlighed holdt og i dag danner det stadig fundamentet for en virksomhed 
med snart 25 år i branchen. Ejerforeningen på Ellebjergvej er stadig kunde hos 
SJELDANI. 

  
 
 

  

Kirsten Sjeldan 

Administrator (1980) 

Carsten Volden 

Administrator (2014) 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1634981637012.2082577.1310827803&type=3
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Vores logo 
Logoet blev ”Den røde Pimpernel”, som symbolet på enheden, der er hjælpsom og 
stærk i troen. Blomstens navn er Rød Arve (Anagallis arvensis på latin), men kaldes på 
dansk også for ”Grine til middag” og humøret er stadig en væsentlig del af 
virksomheden. 
 
 Vi er glade for vores blomst – både fordi den symboliserer 
nogle værdier, som vi deler, men også fordi logoet er lidt 
anderledes end alle andres … på samme måde, som vi er 
anderledes og sætter pris på forskellighed. 

 
 

Vision, mission, værdier 
Det kunne lyde som en floskel, når man kalder sig selv 
anderledes, især inden for et erhverv, hvor hverdagen er 
fyldt med mere eller mindre ensartede opgaver. 
  
For os er ejendomsadministration en hjertesag – vi ved, at 
vi med vores arbejde kan gøre en forskel, når vi tager hånd 
om vores kunders private boliger. Vi arbejder for at skabe 
en god og demokratisk stemning i ejendommene og vi 
hjælper med at etablere altaner, hvis beboerne ønsker 
det. Udgangspunktet i vores arbejde er, at vi gerne vil 
være med til at gøre de ejendomme, som vi administrerer, endnu bedre at bo i. 
 
Alle mennesker er forskellige. I stedet for at prøve på at presse vores kollegaer og 
kunder ned i et praktisk regelsæt, så arbejder vi på at gøre forskellighed synlig så de 
ejendomme og foreninger, som vi administrerer, bærer præg af de mennesker, som 
bor i ejendommene og udgør foreningen.  
 
På samme måde er det lettere at arbejde sammen med mennesker, som man kender 
og forstår – hvis vi giver kollegaerne plads til at bruge deres særlige evner og forstår, 
hvorfor kollegaerne reagerer, som de gør i forskellige situationer, så gør det 
hverdagen meget lettere for alle.  
 
Nye muligheder på internettet og i vores it-programmer er vi hele tiden på jagt efter, 
fordi vi gerne vil gøre vores arbejde lettere, så vi i stedet for at sidde med hovedet 
bøjet over computeren, kan bruge vores arbejdstid på at tale med vores kunder. Det 
er jo i relationen til andre mennesker, at et samarbejde skabes – det gælder ikke kun 
vores kunder, men også i relation til andre samarbejdspartnere og kollegaer i 
branchen. 
 
Vi arbejder på at skabe frihed hos kollegaer, kunder og samarbejdspartnere – og med 
frihed, mener vi ikke kun ’fritid’, men også friheden til at forfølge personlige mål, 
ønsker og drømme. Frihed til at være, den du er. 
 
Hos SJELDANI arbejder vi i ledelsen med udgangspunkt i leadership – det betyder, at 
vi bedre kan li’ frihed frem for regler. Vi kan bedre li’ udvikling end tryghed. Vi vil 
hellere være umiddelbare frem for traditionelle. Du skal ikke regne med at blive 
præsenteret for mål, som du forventes at leve op til, men derimod bliver du inddraget 
i formuleringen af den retning, som vi sammen ønsker at udvikle vores fælles 
arbejdsplads i. 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj58ebxkdHTAhUCCiwKHTCiBcYQjRwIBw&url=https://it.wikipedia.org/wiki/Anagallis_arvensis&psig=AFQjCNGGR8gDTIFUAV7lv824B8AefXnMyw&ust=1493812083699655
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Vision  

SJELDANIs vision er: 

 

 

 

 

   

 

og 

 

 

 

 

 

 

 

Mission  

Ejendomsadministration er hos os en hjertesag og idealismen går hånd i 

hånd med visionen, der leder os og giver os mulighed for at skabe tryghed 

omkring det vigtigste for alle – nemlig hjemmet  

 

 

Værdier  

Vores værdier har vi været fælles om at formulere. Når vi arbejder på at udvikle 

vores virksomhed – og når vi i hverdagen løser opgaver sammen med vores 

kunder – er det vigtigt, at vi hele tiden har vores værdier for øje. 

 

Vores værdier er: 

 

Hos SJELDANI lægger vi alle vægt på at have en original personlighed. 
Der skal hos os være plads til at kunder, kollegaer og samarbejdspartnere kan 
være, som vi er.  

 

Vi vil være førende på udvikling af systemer og 

forretningsgange, så vi sikrer vore kunder den mest 
tidsvarende løsning.                                            
                                             
Vi skaber vores forretning i kraft af gode 

relationer til vores kunder, kollegaer og 

samarbejdspartnere. 
 

Hos os er der frihed til at bøje reglerne, så der i 

’systemet’ også er plads til ’mennesket’. 
 

 

Vi vil skabe et ’hus’, 

hvor vi kan tage hånd om vore kunders ejendom 

– fra a til z 
 

Vi vil skabe en arbejdsplads,  

hvor medarbejderne trives 
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Organisation 

I mange virksomheder tegner man et hierarkisk opdelt organisationsdiagram 
– det gør vi ikke hos SJELDANI.  
 
Den medarbejder, som har den direkte 
kundekontakt, er den medarbejder, som har størst 
indflydelse på, hvordan vores kunder oplever vores 
virksomhed – med andre ord, er det den 
medarbejder, som har den direkte kundekontakt, 
som har størst indflydelse. Derfor tegner vi vores 
organisationsdiagram, med disse medarbejdere 
øverst. 
 
Vi tror på leadership, som den rigtige ledelsesform. 
Den enkelte medarbejder ved bedst, hvordan et 
konkret problem skal løses. Hvis medarbejderen er 
i tvivl, skal hans leder hjælpe ham med at finde den 
rigtige løsning – normalt vil det være 
medarbejderen, som har flest oplysninger og størst 
kendskab til problemet, så medarbejderen vil også være den person, som er 
bedst klædt på til at løse problemet. Lederens opgave er altså, at hjælpe 
medarbejderen til at finde løsningen – ikke at diktere den. 
 
 
         

 
 
 

   
 

 
 
Vores organisation udvikler sig hele tiden – tegningen ovenfor viser vores 
organisation netop nu (november 2017). Når vi udvikler vores organisation, 
tager vi højde for medarbejdernes ønsker, kundernes behov og 
virksomhedens muligheder. 
 
  

Medarbejdere hos SJELDANI: 

 

 

    Lene Sonny Lars Helle Emil Stine Heidi    Sif 

Ledelse: 

 

 

 

 Kirsten Carsten Nadja 
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Personalepolitik  
Du skal være glad for at gå på arbejde – og du skal være glad, når du går 
hjem igen. Så enkelt kan vi beskrive vores personalepolitik. 
 
Vi mener selv, at vi har en god arbejdsplads. Og det vil vi gerne blive ved 

med at have, derfor arbejder vi hele tiden på at gøre arbejdspladsen 

endnu bedre. Som medarbejder i SJELDANI er det din pligt, at deltage i 

dette arbejde og i enhver henseende arbejde for et godt arbejdsmiljø – 

både fysisk og psykisk.  

 

Vi har særligt fokus på følgende områder: 

 

▪ Indflydelse 
Alle kollegaer deltager i udvikling og implementeringen af SJELDANIs 

strategi. Du har også indflydelse på, hvordan opgaver skal løses og 

hvilke opgaver, du skal løse. 

 

▪ God tone / godt humør 
Vi taler pænt til hinanden – og aldrig bag ryggen på hinanden. 

 

▪ Plads til personlighed 
Vi er alle forskellige – og det skal der altid være plads til hos SJELDANI, 

også når det er lidt besværligt. Her er plads til dig og dine ’særheder’ … 

og du skal give plads til mine. 

 

▪ Omsorg 
Vi holder af hinanden og drager omsorg for hinanden. 

 

▪ De fysiske rammer 
Det er naturligvis også vigtigt at de fysiske rammer er i orden og tager 

hensyn til den enkeltes behov. 

 

Som kollega har du pligt til at arbejde for et 

godt arbejdsmiljø. Vi forventer, at du gør 

opmærksom på det, hvis der er noget vi kan 

gøre bedre – enten på et tirsdagsmøde eller 

overfor en leder. 

 

 
 

Arbejdsmiljø 
Hvis du har særlige fysiske behov, for at kunne udføre dit arbejde, skal 

du bare sige til. Vi indkøber gerne særlige stole, skærmbriller, tastatur, 

mus mv. så du har de bedst mulige rammer, at arbejde under. 
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Arbejdspladsvurdering (APV) 
Vores arbejdsmiljø er vigtigt … vi tilbringer jo mange timer hver dag på jobbet. 
 
Hvert år gennemfører vi derfor en arbejdspladsvurdering (populært kaldet en 
APV) for at sikre, at der ikke er arbejdsmiljø-problemer, som vi ikke har fokus 
på at gøre noget ved. 
 
 

Arbejdstid 
Alle kollegaer – bortset fra kollegaer ansat på deltid – er ansat til 37 timers 
arbejde (inkl. 30 min. frokost hver dag) om ugen og man skal være tilstede i 
tidsrummet 10:00-15:00 hver dag. 
 
Hos SJELDANI lægger vi stor vægt på frihed – 
og dermed også din frihed til selv at planlægge 
din arbejdstid. Vi fører ikke timeregnskaber, 
da du selv sørger for gennemsnitligt at arbejde 
37 timer pr. uge. 
 
Når du ønsker at holde fri (møde lidt senere 
eller går tidligere) inden for kontorets 
åbningstid, skal du derfor sikre dig, at der er 
kollegaer tilstede, når du er fraværende, så 
det ikke går ud over kunderne. Derudover skal 
du markere dit fravær i din OutLook-kalender 
(se afsnittet OutLook), så alle kollegaer kan se, 
at du er fraværende og hvornår du igen er på 
kontoret. Hele fridage skal – på samme måde 
som ferie – være aftalt med din afdelingsleder. 
 
Vi arbejder meget i perioder … så vi arbejder derfor mindre på andre 
tidspunkter på året. Hver enkelt medarbejder styrer det selv, så det passer til 
den enkelte – med skyldig hensyntagen til kollegaerne, kundernes behov og 
arbejdsopgaverne. 
 
Årsagen til, at vi har frokosten inkluderet i vores arbejdstid og at vi har fem 
ekstra feriefridage (altså i alt 10 feriefridage og 5 ugers ferie om året) skyldes 
den store forskydning i arbejdstiden. Frokost og ekstra feriefridage skal ses 
som kompensation for de ekstra arbejdstimer og aftenmøder. 
 
 

Barsel 
At blive forældre er en stor og glædelig begivenhed, som vi gerne fejrer.  
 
Vi vil naturligvis gerne vide, at du venter barn så tidligt som muligt, men du 
har ikke pligt til at oplyse det før tre måneder før forventet fødsel. 

 
På samme måde, vil vi gerne vide, hvornår du kommer tilbage på arbejdet 
igen. Du har pligt til at oplyse dette senest otte uger efter fødslen, men vi vil 
naturligvis gerne vide det før. 

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://spip.modkraft.dk/IMG/jpg/tid.jpg&imgrefurl=http://modkraft.dk/node/16615&h=465&w=620&tbnid=tf_oP1e4x2_MFM:&zoom=1&docid=PF4rqAvpI1A-TM&ei=XgZhU63tCoGN4wTv2YDwAg&tbm=isch&ved=0CEoQMyhCMEI49AM&iact=rc&uact=3&dur=236&page=18&start=544&ndsp=36
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Nedenfor kan du se, hvordan du er stillet mens du er på barselsorlov og 
forældreorlov. Den tid, som du er fraværende på grund af barselsorlov 
og forældreorlov regnes med i din anciennitet i jobbet. Der skelnes 
mellem barsel og forældreorlov, da der er forskellige regler, som 
gælder i perioden efter fødslen af dit barn. 
 
Det er frivilligt, hvor længe du ønsker at være på orlov. 

 
 

Barselsorlov for kvinder - kvinder har ret til fire ugers 

graviditetsorlov (før forventet fødsel) og 14 ugers barselsorlov (efter 
fødslen). Der kan ikke overføres orlov fra graviditetsorloven til 
barselsorloven, hvis barnet fødes før forventet. På samme måde 
modregnes forlængelsen af graviditetsorloven ikke i barselsorloven, 
hvis du føder senere end forventet. 
 
I denne periode får du fuld løn, dog maksimalt 25.000 kr. om måneden. 
 
 

Barselsorlov for mænd - mænd har to 

ugers barselsorlov efter barnets fødsel med 
fuld løn. Barselsorloven skal afholdes indenfor 
de første 14 uger efter fødslen. Hvis du ønsker 
længere barsel end dette, kan det aftales med 
din leder, men der udbetales ikke løn. 
 
 

Forældreorlov - Forældrene har tilsammen 

ret til 32 ugers forældreorlov efter 
barselsorloven. I denne periode får du fuld løn, 
dog maksimalt 25.000 kr. om måneden. Du har 
ret til at forlænge forældreorloven med 8 eller 
16 uger derudover, men uden løn. 
 

Vi vil naturligvis også gerne i så god tid som muligt vide, om og hvornår 
du ønsker at holde forældreorlov. Du har dog pligt til at varsle det med 
mindst fire ugers varsel. 
 
 

Dødsfald 
Hvis du rammes af et dødsfald i nærmeste familie, har du to 
firmabetalte fridage, så du kan deltagelse ved begravelsen. Derudover 
støtter vi dig gerne igennem den hårde tid – både før og efter 
dødsfaldet. Tal med din leder om, hvad SJELDANI kan gøre for din, hvis 
du kommer i sådan en situation. 
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Ferie / fridage / Helligdage 
Det er vigtigt at holde ferie. Og du har selv ansvaret for, at du holder 
den ferie du har optjent. 

 
Du har som fastansat 25 feriedage om året. Ferie optjenes i perioden 
1/1-31/12 og afvikles året efter i perioden 1/5-30/4. Er du løsarbejder, 
bliver dine feriepenge løbende overført til FerieGiro. 

 
Hos SJELDANI planlægger du selv – under hensyn til kunderne og 
kollegaerne – din ferie. Hvis du gerne vil have en fridag eller ferie, 
starter du med at sikre dig, at der ikke er andre kollegaer, som allerede 
har taget fri den/de pågældende dag/dage. 
 
Derefter skal du ansøge om fri den/de pågældende dag/dage. Det gør 
du ved sende en mail til KS – husk at booke fridagene i din egen kalender 
i OutLook (når ferien er godkendt) , så andre kollegaer kan se, at du ikke 
er på kontoret. 
 
I selve ’aftalen’ markerer du, at du er fraværende. 
Det gør du ved at vælge ’Fraværende’ eller ’Ikke til 
stede’ (afhængigt af version), som vist her. 
 
PÅ denne måde kan receptionen og alle andre 
kollegaer på en overskuelig måde, se om du er på 
kontoret. 
 
Inden din ferie (mindst 14 dage før) skal du skrive i 
din afsender-signatur i dine mails, at ”Jeg holder ferie 
i perioden x. måned – x. måned (begge dage inkl.). I 
min ferie vil mine mails ikke blive besvaret.” 
 
Når du holder ferie, så skal du skrive følgende tekst 
som autosvar på dine mails: ”Jeg holder ferie i 
perioden x. måned – x. måned (begge dage inkl.). I min 
ferie vil mine mails ikke blive besvaret. Hvis din 
henvendelse haster, så kontakt gerne 
info@sjeldani.dk eller 3324 2111. Jeg besvarer mine 
mails, når jeg er tilbage på kontoret efter min ferie.” 
 
Når du holder ferie skal din nærmeste kollega dog løbende holde øje 
med din mail og besvare de mails, som let kan håndteres eller som 
haster. På den måde sikrer vi, at du ikke kommer hjem fra ferie til en 
mail-indbakke, som ligner ”lort”. 
 
Hvis du er fuldtidsansat, så her du ret til 10 feriefridage (også kaldet 
omsorgsdage) om året – hos SJELDANI er det OK at bruge 
omsorgsdagene på dig selv. Omsorgsdagene optjener du med 0,832 
omsorgsdage pr. måned – dog først efter prøvetidens udløb. 
Omsorgsdage afholdes i det kalenderår, hvor de optjenes. 
  

mailto:info@sjeldani.dk
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Vores telefonsystem benytter informationerne 
fra Outlook, så det er vigtigt, at du udfylder 
oplysningerne om fravær rigtigt. 
 
Du bestemmer selv, hvornår du holder ferie, 
men sommerferien bedes du planlægge, så 
den passer med dine kollegaers planer – de skal 
jo også have mulighed for at holde ferie.  
 
SJELDANI holder lukket på følgende dage – 
men det er frivilligt, om du vil holde ferie eller 
om du vil gå på arbejde:  

 

Påske - de tre hverdage i påskeugen er kontoret lukket, men du 
bestemmer selv, om du vil holde fri. Der holdes ikke tirsdagsmøde i 
denne uge. 
 

1. maj - er hos os en almindelig arbejdsdag. 
 
5. juni Grundlovsdag - er hos os en hel fridag, hvor kontoret er lukket. 
 

Anden fredag i juni - holder vi altid sommerudflugt. Kontoret er lukket, 
men du forventes at deltage på udflugten. 
 

Kristi himmelfartsdag - falder altid på en torsdag – den efterfølgende 
fredag holder kontoret lukket. Du bestemmer selv, om du vil holde fri. 
 

Lillejuleaften er en firmabetalt fridag. 
 

Jul og Nytår - ugen mellem jul og nytår holder kontoret lukket. 
 

31/12 – den 31. december er en firmabetalt fridag. 
 
Når kontoret er lukket er vores telefon-system også lukket – men de 
direkte numre går igennem. 
 
 

Flytning 
Når du skal flytte, gir SJELDANI en fridag, så det store arbejde med 
flytningen forhåbentligt bliver lidt mere overkommeligt. 

 
 

Hjemmearbejdsdage 
Vores it- og telefon-system er sat op, så det er 
muligt at arbejde hvor som helst – også 
hjemme. Det er derfor muligt at have faste 
hjemmearbejdsdage eller hjemmearbejdsdage 
efter behov. Relationen til vores kunder og 

kollegaerne går dog forud, så hjemmearbejdsdage skal altid aftales med 
din leder. 
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Sundhedsforsikring 
Hos SJELDANI er alle fastansatte (altså efter prøvetidens udløb) 
kollegaer omfattet af vores sundhedsforsikring. Betingelserne fremgår 
af den police, som du har fået tilsendt. 
 
 

Sygdom  
Hvis du bliver syg, skal du ringe til 
KS eller ND og oplyse, at du ikke 
kan komme på arbejde og gerne 
hvornår du forventer igen at være 
frisk nok til at arbejde. 
 
Hvis dit barn bliver sygt (barns første sygedag), gør du på samme 
måde som ovenfor. 
 
Kritisk sygdom 
Hvis du bliver ramt af en alvorlig sygdom, kan du regne med dine 
kollegaers og virksomhedens opbakning og støtte. Jo mere åben du er i 
sådan en situation, jo lettere har vi ved at hjælpe dig. Hvis du henvender 
dig til din leder, kan du naturligvis regne med diskretion.  
 
Livskrise (orlov) 
Når livet byder på alvorlig modgang, kan du naturligvis også regne med 
dine kollegaers og virksomhedens opbakning. Uanset om krisen skyldes 
skilsmisse, dødsfald/alvorlig sygdom i nærmeste familie eller en anden 
tilsvarende alvorlig oplevelse, kan du trygt henvende dig til din leder og 
aftale, hvordan SJELDANI kan hjælpe dig igennem sådan en periode. I 
nogle tilfælde kan det være en god ide at holde orlov. Orlov aftales med 
din leder. 
 
 

Trivselssamtaler 
Alle medarbejdere deltager i en trivselssamtale med KS og CV mindst 

en gang årligt samt løbende opfølgning efter behov. De emner, som 

vi drøfter, er efter/videreuddannelsesbehov, trivsel og 

arbejdssituationen. Har du andre emner, som du ønsker at drøfte, 

tager vi også gerne det op på mødet. 

 

 

Uddannelse 
Vi lever af den viden, som vi og vores kollegaer har. Som kollega i 
SJELDANI er du derfor forpligtet til at videreuddanne dig løbende, så du 
er ajour med gældende lovgivning og andet, som kan have indflydelse 
på dit arbejde. 
 
Du skal selv være opsøgende og finde de kurser, som du mener er 
relevante for dig. Kurser bevilliges af KS og CV. 
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På samme måde forventes det, at du deler din viden med de kollegaer, 
som enten direkte eller indirekte kan have glæde af din viden.  
 

Udlæg 
Hvis du lægger penge ud for virksomheden, skal du sende bilagene til 
regnskab (regninger@sjeldani.dk - med beskrivelse af årsagen til 
udlægget), som så sørger at beløbet overføres til din konto med det 
samme. Det er også muligt, at få overført et beløb til kommende udlæg, 
hvis du ønsker det. 
 
 

Åbningstid 
Nedenfor kan du se SJELDANIs åbningstider: 
 
Kontoret er åbent:  
Mandag til torsdag i tidsrummet  09:00-16:00  
Og fredag i tidsrummet  09:00-15:00  
 
Telefontid:  
Mandag til fredag i tidsrummet  10:00-12:00 
og 13:00-15:00. 
 
 
 

 
 
 

 

mailto:regninger@sjeldani.dk
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SJELDANI fra A til Z 
Som ny kollega i SJELDANI er der en masse ting, du skal forholde dig til. 
I dette afsnit har vi samlet en række praktiske oplysninger, som gerne 
skulle gøre din hverdag letter. 
 
Vi har med vilje ikke særligt mange regler, da vi 
syntes, at det er vigtigt, at der er plads til 
forskelligheder. Men her har vi samlet de 
regler, som vi er blevet enige om, skal gælde på 
vores fælles arbejdsplads. Læs dem … og hvis 
du ikke er enig, så sig til. Reglerne skal jo gerne 
afspejle, hvem vi er i dag. 
 
 

Adgang 
Alle kollegaer hos SJELDANI får på første arbejdsdag udleveret en nøgle 

til kontoret og koden til vores alarmanlæg. 

 

Når kontoret forlades (af sidste mand) skal alarmen sættes til og begge 

låse på hoveddøren skal låses. Inden du forlader kontores skal du sikre 

dig, at alle vinduer er lukkede, lyset / kaffemaskine / mm. er slukket og 

at bagdøren er låst. 

 

 

Alkoholpolitik 
Hos SJELDANI har vi et afslappet forhold til 

alkohol.  

  

Hvis det viser sig, at en kollega har et 

alkoholproblem, har du pligt til i første omgang 

at diskutere det med den pågældende kollega 

eller med ledelsen. Hvis dette ikke har effekt, 

har ledelsen pligt til at gå i dialog med den pågældende kollega for at 

finde en løsning på problemet. 

 

 

Dresscode 

Vi har ingen Dresscode! Hos SJELDANI sætter vi pris på, at mennesker 
er forskellige – også når det gælder påklædning. 
 
Den respekt, som vi har over for kunder, samarbejdspartnere og 
kollegaer, viser vi også i den påklædning, som vi vælger. 

 
Når det er sagt, så sørger vi naturligvis for at klæde os ordentligt på og 
tager hensyn til, at vi skal arbejde. 
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SJELDANI Medarbejderhåndbog 2017 - side 16 

 

Gaver  
Når vi anbefaler en leverandør til en af vores kunder, må man aldrig 
kunne betvivle vores motiv, for at anbefale netop DEN leverandør. I 

vores relation til leverandører er det ikke 
ualmindeligt, at leverandøren giver 
medarbejdere hos SJELDANI gaver, eksempel-
vis til jul. Du må gerne modtage gaver, som tak 
for det gode samarbejde eller tak for hjælpen. 
Gaver som gives i håb om, at du hjælper 
leverandøren en gang i fremtiden, kan vi ikke 
tage imod. 
 
Der er forskel på, hvor mange gaver vi hver især 
får fra leverandører og samarbejdspartnere. 
Ofte gives gaven, fordi du har et bestemt job 
eller en bestemt funktion i SJELDANI. Husk at vi 
er sammen om at skabe SJELDANI – kollegaer 

som ikke har leverandørkontakt, er lige så vigtige som alle andre. Det er 
derfor god stil, at dele nogle af de gaver, vi får, med de kollegaer, som 
ingen gaver får – men det er op til den enkelte medarbejder. 
 
 

Hunde 
Din hund er velkommen til at komme med på arbejde. Hunden skal dog 
kunne enes med de andre hunde, som også måtte være på arbejde. 
Hvis hundene ikke kan enes, vil hunden med længst anciennitet have 
førsteret til at komme med på arbejde. 
 
 

Indkøb 
Alle indkøb skal godkendes af enten KS eller CV inden de foretages. 
 
 

Kontorartikler 
I kontorartikel-skabet finder du alle nødvendige kontorartikler. Hvis der 
mangler noget eller hvis du har behov for andre kontorartikler, end 
dem vi har, skal du blot give HN / Sif besked. 
 
 

Mobiltelefoner 

Du må gerne tage din private mobiltelefon med på arbejde, men du skal 

holde den på lydløs, så den ikke forstyrrer dine kollegaer. Du må 

naturligvis også gerne besvare opkald og sms’er, som du modtager i 

løbet af dagen. 
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Ryd op …  
din mor arbejder ikke her 

Her i SJELDANI rydder vi op efter os selv. 
 
Det er ikke rart at kigge på andres rod og det 
er slet ikke morsomt at rydde op efter andre. 
Derfor opfordres du til at holde orden omkring 
dig og rydde op efter dig selv. 
 
Vi har jo alle forskellige holdninger til, hvornår 
der er pænt og ryddeligt omkring os, så her har 
du et par eksempler: 
 

∞ Efter frokost stiller du selv din tallerken, bestik og glas i 
opvaskemaskinen. Også din kaffekop og andet service, som du har 
brugt i løbet af dagen, skal i opvaskemaskinen. 

∞ Når opvaskemaskinen er færdig med at vaske op, så skal den 
tømmes. Det er din tur til at tømme opvaskemaskinen, når du ser, at 
den er færdig med at vaske op. 

∞ Dit skrivebord skal være ryddet, når du forlader det. Det ser 
pænest ud med et ryddeligt skrivebord, men skrivebordet skal også 
være ryddet af hensyn til rengøringspersonalet, som skal gøre rent. 

∞ Hvis du ser et stykke papir eller affald ligge på gulvet, så saml det 
op og smid det ud. 

∞ Husk at hent dine udskrifter i kopimaskinen og lad andre kollegaers 
print ligge i kopimaskinen, så kollegaen kan finde dem. 

∞ Efterlad toilettet rent og lækkert, klar til næste bruger. 
 
 

Rygepolitik 
Det er ikke tilladt at ryge på kontoret.  
 
Hvis du ikke kan lade være med at ryge, så kan 
du ryge i gårdhaven, hvor der er indrettet en 
krog med askebæger, ligesom rygere 
tilrettelægger deres rygning, så det passer ind 
i arbejdet. Vi lægger vægt på et sundt arbejdsmiljø og opfordrer derfor 
alle til ikke at ryge. 
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Medarbejdergoder 
Det skal være rart, at gå på arbejde hos SJELDANI og vi vil gerne 
investere i, at du og dine kollegaer har det rart sammen.  

 
Vi har derfor en række arrangementer og 
andre personalegoder, som alle har til formål, 
at skabe gode rammer for vores fælles hverdag 
hos SJELDANI. 
 
Har du ideer til arrangementer eller andet, som 
kan være med til at gøre SJELDANI til en endnu 
bedre arbejdsplads eller forbedre samarbejdet 
med dine kollegaer, så sig til. 
 

 

Fredags-vin 
Har du lyst til at slutte ugen af med et glas vin eller en øl med dine 
kollegaer, så er du meget velkommen til at gøre dette efter kl. 15:00, 
hvor telefonerne lukker. 
 
SJELDANI betaler ikke for drikkevarerne med mindre, at det er Kirsten 
eller Carsten, som har taget initiativ til arrangementet. 
 
 

Frokost 
Hos SJELDANI spiser vi alle frokost sammen hver dag kl. 12:00. Af 
skattemæssige hensyn bliver du opkrævet et symbolsk beløb, som 
betaling for frokosten.  
 
Hvis der er mad tilovers efter frokost, må du gerne tage resterne med 
hjem, så maden ikke går til spilde. Husk at dele med kollegaerne, så der 
bliver lidt til alle dem, som gerne vil have mad med hjem. 
 
 

Frugt 
Hver mandag leveres der frisk frugt til kontoret. Du er velkommen til at 

spise af frugten, indtil der ikke er mere. Er der 
frugt tilovers fredag eftermiddag, når kontoret 
lukker, er du velkommen til at tage det med 
hjem. 
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Fødselsdage og andre mærkedage  
Når du har fødselsdag eller ønsker at fejre andre begivenheder, er du 
velkommen til at invitere kollegaerne på morgenmad. Send en mail til 
alle senest dagen før, hvis du har tænkt dig at benytte denne mulighed. 
Morgenmaden spises efter kl. 09:00 og inden telefonerne åbner kl. 
10:00. 
 
Når du har fødselsdag, gir’ SJELDANI dig en buket blomster.  
 
Ved runde fødselsdage og jubilæer kan du også forvente en lille gave 
fra SJELDANI. Hvordan dagen skal fejres, aftales med dig. 

 
Julefrokost 
Holdes hvert år 2. torsdag i december måned. Det er altid Kirsten og 
Carsten, som arrangerer julefrokosten. Den dag julefrokosten holdes, 
er en almindelig arbejdsdag – kontoret lukker kl. 15:00. Normalt bliver 
klokken mange, inden vi går hver til sit den aften. 
 
Dagen efter julefrokosten holder SJELDANI lukket. Men det er op til dig 
selv, om du vil tage på arbejde denne dag. 
 

Kaffe, the … og portvin 
Der er altid kaffe, the, mælk og sukker i køkkenet. Du forsyner dig bare 
selv efter behov. 
 

Sommerfest 
Hvert år den anden fredag i juni måned holder vi en Sommerfest. Det 
er et heldagsarrangement, som starter ca. kl. 
10:00 og slutter sidst på aftenen – for nogles 
vedkommende sikkert tidligere end for andres. 
Sommerfesten arrangeres af medarbejderne 
(festudvalg) og betales af SJELDANI. 
 
Til lands, til vands og i luften – er overskriften 
på vores sommerfester. Med andre ord, kan du 
aldrig med sikkerhed vide, hvad der kommer til 
at ske, da kun festudvalgets kreativitet (og 
naturligvis SJELDANIS økonomi) er 
begrænsende for dagens indhold. Men sikkert er det, at vi kommer til 
at hygge os. 
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It-politik  
Vi vil være førende på it, fordi: 
▪ vi vil spare tid, så vi kan fokusere på den direkte kundekontakt og 

rådgivning i stedet. 
▪ vi vil spare vores kunder for omkostninger, blandt andet til papir 

og porto. 
▪ vi vil have nem og sikker adgang til alle dokumenter – både for 

vores kunder og kollegaer. 
 
Vi vil af samme årsag afskaffe alt papir på vores kontor. Der er et stykke 
vej at gå endnu, inden vi er helt papirløse hos SJELDANI, men vi er 
indstillet på, at gå så langt det overhovedet er muligt mod dette mål. 
Hvis du har ideer til, hvordan vi reducerer mængden af papir på dit 
skrivebord, så må du endeligt sige til. 
 
Det samme gælder, hvis du har en god ide til, hvordan en 
arbejdsopgave kan løses digitalt. Sammen med vores it-leverandører 
har vi lavet en del it-løsninger, som de første i branchen – det vil vi 
gerne blive ved med.  
 
En reduktion af papirmængden på vores kontor vil også gavne vores 
indeklima. Papirstøv er dårligt for miljøet ligesom printere / 
kopimaskiner. 
 
Det giver også god mening, ikke at printe eksempelvis mails, da du jo så 

skal holde styr på samme arbejdsopgave to 
steder – papiret på dit skrivebord og mailen i 
Outlook. Hvis du undlader at printe mails opnår 
du et større overblik over dine opgaver, 
opgaverne løses hurtigere og du sparer på 
omkostningen til papir. 

 
 

Arkivering 
Hos SJELDANI arkiveres alt digitalt. Det er vigtigt, at alle dokumenter er 
tilgængelige for alle kollegaer – også hvis en kollega arbejder 
hjemmefra en dag. De dokumenter som kunder har behov for at se, skal 
være digitalt tilgængelige for dem på deres hjemmeside. 
 
Derudover har hver enkelt kollega en personlig mappe i vores digitale 
arkiv, som kan anvendes til personlige dokumenter og dokumenter som 
ikke har noget med en specifik ejendom at gøre. Vi sletter aldrig 

dokumenter, da vi jo ikke ved, hvornår vi igen 
måtte få brug for disse dokumenter. 
 
Det er derfor vigtigt, at du aldrig arkiverer på 
din computers harddisk (heller ikke på din 
computers ’skrivebord’). 
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Bruger-manualer - guider 
Hos SJELDANI har vi ingen forretningsgange, regler og andet, som i 
enkeltheder beskriver, hvordan du skal løse dit arbejde.  
 
I stedet arbejder vi løbende på, at udarbejde bruger-manualer, som 
viser, hvordan du lettest kan løse en opgave. I det omfang det er muligt, 
beskriver vi også de regler, som vi er underlagt når vi løser denne 
opgave. 
 
Bruger-manualerne skal løbende redigeres, da lovgivning mv. ændres, 
it-værktøjer giver nye muligheder og når en kollega har fået en god ide 
til, hvordan en opgave kan løses mere enkelt. 
 
Brugermanualerne opbevares – selvfølgeligt – digitalt. 
 
 

Fordel ejendomme 
Vi har et dokument, som hedder ”FORDEL 
EJENDOMME”, hvor vi har alle relevante 
oplysninger om vores kunder og en status på 
igangværende arbejdsopgaver – eksempelvis 
noteres her alle frister omkring afholdelse af 
generalforsamlinger og aflæggelse af 
årsregnskaber. 
 
Alle kollegaer har adgang til dette dokument 
og kan redigere i det. Det er vigtigt at dokumentet hele tiden opdateres, 
så kollegaer kan følge med i, hvor langt en opgave er. 
 
 
For at kunne finde rundt i vores arkiverede dokumenter, er det vigtigt, 

at vi alle anvender de samme forkortelser, når vi navngiver arkiverede 

dokumenter. Følgende forkortelser skal altid anvendes: 
 

Bestyrelsesmøde  BM Formand fm Indkaldelse ind 

Beboermøde BBM Bestyrelsesmedlem bm Bestyrelsens beretning beret 

Ordinær generalforsamling GF Suppleant supp Regnskab regn 

Ekstraordinær generalforsamling XGF   Budget bud 

    Forslag forsl 

    Fuldmagt fuld 

    Referat ref 
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Telefon, internet og e-mail 
Vores vigtigste kommunikationsværktøjer er telefon, internet og e-
mail. Alle medarbejdere hos SJELDANI har derfor ubegrænset adgang 

til disse værktøjer – men det understreges, at 
det ER arbejdsværktøjer og at kollegaer har 
adgang til eksempelvis dine mails, hvis du er 
fraværende. Du må gerne anvende 
værktøjerne til private formål (tjekke private 

mails, ringe privat mm.), du skal blot huske på, at andre kollegaer også 
har adgang til dine kommunikationsværktøjer. 
 
Mails skal besvares samme dag, som du modtager den eller senest 
dagen efter. Hvis en mail kræver så meget arbejde, at det ikke er muligt, 
at besvare den inden for denne tidsfrist, skal du sende en mail til 
afsenderen, hvori du takker for henvendelsen og oplyser, hvornår du 
forventer at have et fyldestgørende svar klar.  
 
Vi modtager flere og flere mails. Det er derfor vigtigt, at en henvendelse 
ikke lander mellem to stole. Hvis du står på mailen som modtager, er 
det dig, der har ansvaret for at besvare mailen. Hvis du og flere 
kollegaer er sat på, som modtagere skal du og den / de andre 
modtagere sammen aftale, hvem der besvarer henvendelsen. Hvis du 
er sat på cc på en mail, forventes det ikke at du svarer på mailen - du 
skal blot gøre dig bekendt med mailens indhold. 
 
Din arbejdstelefon er en mobiltelefon og den skal altid være på 
kontoret, med mindre du har en hjemmearbejdsdag, hvor du 
naturligvis skal anvende den. 
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Vigtige datoer  

Der er et par datoer, som er særligt vigtige her hos SJELDANI: 

 

Tordag den 14. december 2017 bedes du reservere 

aftenen til vores årlige julefrokost. Arrangementet starter normalt på 

kontoret ca. kl. 15:00. Derefter har Kirsten & Carsten arranmgeret 

resten af eftermiddagen / aftenen. Fokus ved dette arrangement vil 

være god mad og god vin. 

 

Kontoret er lukket fredagen efter vores julefrokost, men det er frivilligt 

om du vil holde fri denne dag. 

 

 

Fredag den 8. juni 2018 bedes du reservere hele dagen fra 

kl. 10:00 til kl. 24:00 til vores årlige sommerudflugt. Sommerfest-

udvalget har planlagt forskellige underholdende indslag / lege, så vi kan 

bruge dagen på at hygge os sammen. Overskriften for denne dag er ”til 

vands, til lands og i luften” – hvad festudvalget vælger at lægge ind 

under denne overskrift, er helt op til dem. Hvis du skal have særligt tøj 

eller fodtøj på, vil festudvalget orientere om dette. 

 

 

Tordag den 13. december 2018 bedes du reservere 

aftenen til vores årlige julefrokost. Arrangementet starter normalt på 

kontoret ca. kl. 15:00. Derefter har Kirsten & Carsten arranmgeret 

resten af eftermiddagen / aftenen. Fokus ved dette arrangement vil 

være god mad og god vin.  

 

Kontoret er lukket fredagen efter vores julefrokost, men det er frivilligt 

om du vil holde fri denne dag. 

 

 

Fredag den 14. juni 2019 bedes du reservere hele dagen fra 

kl. 10:00 til kl. 24:00 til vores årlige sommerudflugt. Sommerfest-

udvalget har planlagt forskellige underholdende indslag / lege, så vi kan 

bruge dagen på at hygge os sammen. Overskriften for denne dag er ”til 

vands, til lands og i luften” – hvad festudvalget vælger at lægge ind 

under denne overskrift, er helt op til dem. Hvis du skal have særligt tøj 

eller fodtøj på, vil festudvalget orientere om dette. 

 

Vi er ikke kede af, at holde fest hos SJELDANI, hvis der er en god grund. 
Så hvis du har en god ide til en fest eller et arrangement – så sig til.  
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Konklusion 
  I denne strategiperiode er der to fokusområder. Dels skal vi have flere kunder og dels skal 

omsætningen pr. medarbejder stige – vi skal have et større overskud. 
 

Større overskud 
 Omsætningen pr. medarbejder har siden 2014 udviklet sig således: 

 2014 2015 2016 2017 B-2018 
Omsætning pr. medarbejder … 527.939 kr. 555.094 kr. 567.405 kr. 605.079 kr. 663.041 kr. 
Udvikling i % …  +5,3 % +2,2 % +6,7 % +9,6 % 

 
 Der er ikke tale om nogen voldsom udvikling, men udviklingen går den rigtige vej. Hvis 

forventningen for 2018 holder, så kommer vi et stykke ad vejen allerede i år. 
 

Benchmarking-analyse  2017 

Højeste omsætning pr. medarbejder …     1.253.102 kr. 
Gennemsnitlig omsætning pr. medarbejder …     766.436 kr. 
Laveste omsætning pr. medarbejder …     570.441 kr. 

  For at nå vores målsætning for selskabets resultat, skal der fokuseres på omkostningerne 
fremover. Vi står foran – eller er i gang med – en række investeringer i nye møbler og 
hjemmeside / it. Disse omkostninger anses for vigtige for selskabets udvikling. Andre 
omkostninger – særligt personaleomkostningen, vil der være fokus på i den kommende 
periode. 

 

Flere kunder Nye kunder – skal vi nå vores vision om at den nuværende ejerkreds vil kunne leve af 

selskabet overskud, når de går på pension, skal omsætningen i løbet af en årrække op på 
mindst 11.500.000 kr. årligt. Det betyder, at det er nødvendigt få flere nye kunder. 

 
 Indtil nu har vi ikke aktivt opsøgt nye kunder, vi har blot svaret pænt på de henvendelser 

vi har fået omkring tilbud på administration … det vil ikke være tilstrækkeligt længere. 
 
 Bonus til medarbejdere – de medarbejdere, som tiltrækker nye kunder, vil fremover 

modtage en bonus, når kunden har underskrevet en administrationsaftale med os. 
 
 Kurser i ABF – vi vil gerne ud blandt bestyrelsesmedlemmer i foreningsejendomme, som 

ikke er i administration hos os. Hvordan vi gør det, skal der arbejdes med. En ide kunne 
være, at vi optræder som foredragsholdere eksempelvis hos ABF. 
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 Annoncering – vi vil bruge penge på markedsføring. En egentlig markedsføringsplan er ikke 

inkluderet i denne strategiplan, men den vil blive præsenteret på et kommende 
bestyrelsesmøde. 

 

På længere sigt 
 Ca. 60 % af vores omsætning går til lønninger og omsætningen pr. medarbejder er derfor 

tilsvarende lav, både i forhold til dansk erhvervsliv generelt og i forhold til andre 
virksomheder i vores egen branche. Det vil vi gøre noget ved. 

 
  Vi vil målrettet arbejde på at benytte it til at gøre løsningen af vores arbejdsopgaver 

effektiv og hurtig. 
 
For nogle år siden spurgte vi os selv, om robotterne en 
dag overtager vores jobs – altså også kontorjobs. I dag 
spørger alle sig selv, hvornår overtager robotterne mit 
job? 
 
Vi skal målrettet arbejde for at kunstig intelligens og it-
robotter integreres i vores daglige arbejde, så vi kan få 

fordelene af den digitale udvikling i vores virksomhed – i vores branche. 
 

På lang sigt Omsætning og overskud skal øges og gøres stabil, så vi sikre et overskud på mindst 

2.000.000 kr. årligt til udlodning til ejerkredsen. 
 
 

Rapportering til selskabets bestyrelse 
 På alle bestyrelsesmøder i 2019 vil følgende tre fokusområder blive behandlet på 

bestyrelsesmøderne: 
1) Markedsføring 
2) It-udvikling 
3) Medarbejderne – kompetence / optimering tid 
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Indledning  

  Denne strategi er disponeret således, at der først kommer et afsnit om mega trends og 
hvordan vi ser, at disse vil påvirke vores virksomhed. 

 
 Derefter kommer der et afsnit om benchmarking op imod andre virksomheder i vores 

branche i Danmark. 
 
  På den måde kommer vi tættere og tættere på det, som strategiplanen egentligt handler 

om, nemlig SJELDANIs strategi, som vi beskriver efter Canvas Business Modellen på siderne 
28 – 50. 

 
 
 God læselyst. 
 
 Kirsten & Carsten 
 

 

  

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-5rLfnbnOAhWlDpoKHVhABPkQjRwIBw&url=http://aggesen.dk/dav.html&psig=AFQjCNG-CXft9bUmT8CaTotQ13qeoPvoEg&ust=1471000315676623
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Megatrends 

  Vi lever i – og vores virksomhed eksisterer i – en verden, som hele tiden forandrer sig. Der 
er sagt og skrevet meget om megatrends (altså den retning, som forandringerne vil tage) 
de seneste år, men ikke alt er lige interessant læsning. 

 
  Realdania By & Byg A/S har imidlertid formuleret de ti megatrends på en måde, som gir så 

god mening, at vi har valgt at tage beskrivelserne med i deres helhed: 
 
  Megatrends er store, globale bevægelser, man med stor sikkerhed kan konstatere og 

forudse. Megatrends påvirker forskellige kulturer vidt forskelligt. Til tider kan en 
megatrend i den ene ende af verden være en reaktion på det diametralt modsatte i den 
anden ende af verden. Megatrends har betydning for en lang række mindre trends på 
mange forskellige områder, og megatrends påvirker og påvirkes ligeledes af andre 
megatrends.  

 
  Megatrends er ikke entydige, deres reelle indflydelse kan være svær at undersøge og 

forudsige, og de kan have mange modsatrettede konsekvenser på forskellige områder. 
Megatrends er ligeledes ikke et udtømmende billede af fremtiden men er højest et 
anvendeligt fikspunkt, der kan gøre det nemmere at give kvalificerede bud på 
morgendagen 

 
 

Acceleration 
 Den industrielle revolution gav startskuddet til stigende acceleration i verden. I dag er der 

mere viden for individet at kapere, flere produkter at producere og forbruge, mere at 
smide ud, mere at kommunikere, mere at transportere og flere mennesker at interagere 
med. Produktiviteten forventes at stige med 27 % mellem år 2000 og 2010 i USA (målt som 
BNP pr. arbejdstime pr. person).  

 
  Individet oplever en eksplosiv forandring på mange niveauer, såsom jobskifte, 

partnerskifte, nye venner, nye interesser, og udskiftning af bolig. Spildtid søges konstant 
reduceret for at optimere tidsforbrug og dermed følelsen af at være produktiv.  

 
 Videndeling, nyheder og idéer får i stadig stigende grad karakter af at være 

mediesnacks; små godbidder, som kan forbruges og fordøjes med høj hastighed og i store 
mængder. Indhold forbruges i øget grad på tværs af medier og på tidspunkter, der er 
tilpasset individets dagligdag. 

http://www.fremtidensby.dk/Viden_og_kompetencer/Fremtidens-By/Trends/Megatrends/Pages/Acceleration.aspx
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwib6PmDvMjOAhUFFCwKHdojBvAQjRwIBw&url=http://um.dk/da/eksportraadet/markeder/markedsnyheder/newsdisplaypage/?newsid%3D404c352e-6605-4550-a52f-a17df2701465&psig=AFQjCNGeo73mNwGGd1k-9AWsY5_bYP4slQ&ust=1471523902464719
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Som anti-trend til den stigende acceleration finder man ”slow movement". Fokus på 
"langsommere" mentale discipliner såsom slow food, slow travel, slow shopping, slow 
design og simple living spirer op overalt. Simple living er den mest gennemtrængende 
trend, som handler om at gøre op med filosofien 'mere-er-bedre’ i forhold til både velstand 
og forbrug. Flere og flere vælger at leve mere simpelt for at opnå højere spiritualitet og 
sundhed, mere kvalitetstid og reduceret stressniveau. Velvære- og livsstilsindustrien 
boomer som aldrig før. 

 
  Opsummering: 

▪ Acceleration i kraft af mere viden, flere produkter, mere affald, mere kommunikation, 
mere transport og flere at interagere med. 

▪ Forandringsfrekvensen stiger. 
▪ Individet reagerer med slow movement initiativer, som danner accelerationens anti-

trend. 

 

  
 
  Anti-trenden – som handler om nærvær og om at forholde sig til værdier, som er mere 

vedvarende – skal vi også være opmærksomme på. 
 
  For vores branche og for SJELDANI betyder det, at vi må acceptere, at udviklingen går 

hurtigt og vi skal sikre os, at organisationen er omstillingsparat. Vores kunder forventer, at 
opgaver som i går blev løst med et brev, nu skal løses digitalt – kundernes forventninger til 
os accelererer også. Vi skal også sikre os, at vi har medarbejdere, som kan bidrage til denne 
udvikling. Vi ønsker ikke at løbe efter udviklingen, men derimod at være med til at skabe 
den. 

 
 

Aldring Den gennemsnitlige levealder og de ældres relative andel af befolkningen er stigende på 

verdensplan. Fremtidsforskere forventer, at det om 10 år ikke vil være unormalt at leve 
mere end 100 år.    

  
 Stigende fokus på sundhed, som eksempelvis KRAM-undersøgelsen (Kost, Rygning, Alkohol 

og Motion) vil medføre en generel sundere livsstil blandt befolkningen.  Livsforlængende 
medicin vil ligeledes udsætte aldring, promovere sundhed og gøre folk mere aktive og 
produktive. 

 
  Kortlægning af personlige DNA-profiler koblet til sygdomsforebyggelse vil radikalt ændre 

sundhedssystemet. Personlige DNA-diæter vil muliggøre en højere levealder, da 
mennesker kan lære hvilke kostvaner, som bevarer eller forbedrer deres individuelle 
helbred. Desuden vil kognitiv hjerneforskning beskytte aldrende sind, forbedre den fysiske 
agilitet og den menneskelige præstationsevne. 

 
  Dette har store konsekvenser for samfundsøkonomien, erhvervslivet og det enkelte 

individ. Allerede nu oplever samfundet et skifte i den politiske agenda i forhold 
til   sundhedsvæsenet, ældreplejen, pensionssystemer osv. De reducerede 
skatteindtægter og stigende udgifter til pension, sundhedsvæsen og ældrepleje vil påvirke 

http://www.fremtidensby.dk/Viden_og_kompetencer/Fremtidens-By/Trends/Megatrends/Pages/Aldring.aspx
http://www.thinglink.com/scene/497098009260064770
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj__fLdmYbVAhUJQJoKHYqsB0wQjRwIBw&url=https://www.ladanesa.com/temaadebat/4314-bo-i-spanien-september-2013&psig=AFQjCNF1tqik-Qr21_SpfXa_W07R68gnRQ&ust=1500033319431214
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_7bvJmYbVAhXmIpoKHRJzBVgQjRwIBw&url=http://www.asglobal.com/business-acceleration-1/&psig=AFQjCNHDVysl1d2j5EoXEWFb3fRDvTiDuQ&ust=1500033238512562
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økonomien markant. På den anden side er den ældre generation mere købedygtig end 
tidligere, hvilket vil skabe nye muligheder for erhvervslivet. 

 
  Grundet de ældres forbedrede helbred og økonomi vil der ske en ændret selvopfattelse 

blandt pensionister mod et mere aktivt pensionistliv med fokus på selvrealisering og 
livsnydelse. 

 
  Regeringen stiller allerede ved finanslovsforhandlingerne i 2016 forslag om at sætte 

pensionsalderen op med 6 måneder – vi skal altså regne med, at vi først kan gå på pension 
senere. Årsagen er, at vi lever længere nu end tidligere og samfundet har simpelthen ikke 
råd til at forsørge os i takt med, at vi kommer til at leve længere. 

 

   
   

  Reglerne for hvornår du kan få folkepension, ser i dag således ud: 

Født før 1.1.1954 65 år 
Født 1.1.1954 – 30.6.1954 65 ½ år 
Født 1.7.1954 – 31.12.1954 66 år 

Født 1.1.1955 – 30.6.1955 66 ½ år 
Født 1.7.1955 – 31.12.1962 67 år 
Født 1.1.1963 – og senere 68 år 

  

 Opsummering: 
▪ Livsforlængende medicin vil udsætte aldring og promovere sundhed. 
▪ Samfundsøkonomien, erhvervslivet og individet vil mærke markante ændringer: Øget 

fokus på sundhedsvæsen og ældrepleje, reducerede skatteindtægter, købedygtig 
ældregeneration og pensionistliv med fokus på selvrealisering. 

 

 
 
 Anti-trenden – selvom vi alle bliver ældre og ældre, så er det ikke smart at være gammel. 

Vi bruger alle flere og flere ressourcer på at fremstå unge. 
 
 I vores branche og hos SJELDANI har vi god grund til at værdsætte ’det grå guld’. I den 

rivende teknologiske udvikling, som vores branche gennemgår, er det vigtigt at have 
medarbejdere, som kender ejendomsadministration grundigt, dels for at sikre at den 
basale kvalitet et tilstede i vores arbejde og dels for at sikre en grundig uddannelse til unge, 
nye medarbejdere. Derudover vil vi opleve mangel på arbejdskraft, så også af den årsag, 
kan vi ikke undvære de ’voksne’ medarbejdere. 

 
 

Bæredygtighed 
  Klimaet forandrer sig: Ekstreme vejrforhold som tørke, oversvømmelse, kraftige storme og 

orkaner ses oftere. Temperaturen stiger. Det   globale energiforbrug stiger på grund af 

http://www.fremtidensby.dk/Viden_og_kompetencer/Fremtidens-By/Trends/Megatrends/Pages/Baeredygtighed.aspx
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjq_9_F1oTcAhWzxKYKHZg4CwQQjRx6BAgBEAU&url=https://samvirke.dk/artikler/fremtidens-aeldre-bliver-sunde-og-meget-gamle&psig=AOvVaw0lwhnLQuZ4Kx2z4ZMEWaB3&ust=1530767133875810
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjI29GR1oTcAhVmJpoKHbCOAHAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.dr.dk/nyheder/viden/naturvidenskab/aldersforsker-ingen-graense-menneskers-alder&psig=AOvVaw0lwhnLQuZ4Kx2z4ZMEWaB3&ust=1530767133875810
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5_Zva1oTcAhWlE5oKHZ2ZCkIQjRx6BAgBEAU&url=https://nordjyske.dk/nyheder/fodbold-som-i-gamle-dage/6cbbd1e0-2efb-4487-9721-60850c2c68bb&psig=AOvVaw0lwhnLQuZ4Kx2z4ZMEWaB3&ust=1530767133875810
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik4Zykz8jOAhWFkCwKHVzkD7sQjRwIBw&url=http://www.letliv.dk/sund-og-skoen/sundhed/kost-bremser-aldring&bvm=bv.129759880,d.bGg&psig=AFQjCNFyzq6c5pA5NoGMfi5nYLvyy0OBrQ&ust=1471529040198322
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjK1uTSmobVAhXmd5oKHcaEBzgQjRwIBw&url=http://frederikshavn.dk/Sider/Hj%C3%A6lpemidler.aspx?topemne%3D065a005a-6fe6-4901-8882-73966da275b4&psig=AFQjCNG75VGSpdmolXYA_JiOGbKAwxtJ2w&ust=1500033543666144
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ønsker om højere levestandard.   Venturekapitalister investerer i alternative energikilder, 
og grøn teknologi opfattes som en af det 21. århundredes største finansielle 
gevinstområder. EUs ledere har besluttet, at målet for vedvarende energi i 2020 er 20% af 
det samlede energiforbrug. 

 
  Andre tegn på, at den bæredygtige tankegang vinder frem, viser sig i forbrugernes 

indkøbsvaner. Efterspørgslen på økologiske fødevarer er i øjeblikket et af de største 
vækstområder, og flere supermarkeder vurderer, at de øjeblikkeligt kunne hæve salget 
omkring 50%, hvis der fandtes flere økologiske varer. 

 
  Det forventes nu i tiltagende grad, at kommercielle enheder integrerer grønne og 

bæredygtige initiativer, både internt og eksternt. Den britiske supermarkedskæde Marks 
& Spencer har annonceret, at de stiler mod at blive 100% CO2 neutral inden 2025. 
Bæredygtige kommercielle anlæg skyder op over hele verden. Bæredygtigt byggeri ses 
ligeledes indenfor det private boligmarked i form af minimumstandarder for effektiv 
energiudnyttelse og bæredygtige byggekonstruktioner.  

 
  På individplan sker der i øjeblikket en forandring i mentaliteten omkring bæredygtighed på 

grund af frygten for øget forurening og klimaforandring. Individet ønsker at købe brands, 
som hjælper miljøet, og finder jobs i virksomheder med en stærk bæredygtig profil mere 
attraktive. Individet erkender i højere grad eget ansvar for miljø og samfund. 

 
  Opsummering: 

▪ Klimaforandringer flytter fokus fra fossile til vedvarende energikilder. 
▪ Bæredygtige initiativer i den kommercielle sektor. 
▪ Individet ændrer mentalitet i forhold til miljø på grund af frygten for klimaforandringer. 

 

                                 
 

  Anti-trenden – selvom vi alle ved, at jorden råder over begrænsede ressourcer, så forøger 
vi alle samtidigt vores forbrug.  

 
  I vores branche og hos SJELDANI oplever vi hos vores kunder en stigende interesse for 

bæredygtige løsninger / tiltag. Om det er genanvendelse af regnvand, solenergi eller andet, 
så skal vi være i stand til at hjælpe vores kunder til at gennemføre sådanne projekter, på 
samme måde, som vi har hjulpet mange af vores kunder med at få altaner. Hos SJELDANI 
har vi fokus på forbrug af papir, el og andre ressourcer.  

 
 Miljøvenlig eller ”grøn” tankegang vil i større grad få indflydelse på de valg vi træffer – også 

når vi skal bruge penge. Ejendomsforeningen Danmark har lavet en rapport som hedder 
Ejendomsejere tænker grønt. Af rapporten fremgår det at, der bliver foretaget grønne 
investeringer i erhvervsejendomme. Det konkluderer en ny undersøgelse. Den viser, at 
otte ud af ti ejendomsvirksomheder arbejder med energioptimering. 

 
  Ejendomsforeningen Danmark har gennemført en undersøgelse i samarbejde med 

Bygningsstyrelsen. Undersøgelsen klarlægger i hvilket omfang ejendomsejere arbejder 
med grønne initiativer, og den afdækker deres strategiske overvejelser om 
ejendomsinvesteringer.  

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiM3uH8nIbVAhVMD5oKHcvoCd4QjRwIBw&url=http://bobedre.dk/tips-tricks/hverdags-baeredygtighed-8-ting-der-kan-formindske-dit-co2-aftryk&psig=AFQjCNEDN1xaGElay2p9rAEGVAPMDa--xw&ust=1500033866312801
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU9M-anYbVAhWqHJoKHXA5DXMQjRwIBw&url=https://www.pensiondanmark.com/ejendomme-hovedside/salg-og-udlejning-af-boliger/boliger-til-udlejning-og-salg/&psig=AFQjCNGiDuTVlXuQNtCQ6SdTrbjfy5rE3Q&ust=1500034234006501
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLtPKvnYbVAhXKZpoKHWM6ABsQjRwIBw&url=https://byensejendom.dk/article/dansk-byggeri-danmark-skal-fore-an-i-baeredygtigt-byggeri--15317&psig=AFQjCNGiDuTVlXuQNtCQ6SdTrbjfy5rE3Q&ust=1500034234006501
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Digitalisering 
 I disse år finder der en kolossal digitalisering sted i både den private og offentlige sektor, 

som i høj grad påvirker individets dagligdag. Den øgede digitalisering opleves for eksempel 
kraftigt i hjemmet, hvor køleskabet har fået indbygget TV, alarm, kogebog og vejrkanal. 
Gulvet bliver vasket og gulvtæppet renset af de intelligente stuerobotter. Bank-  og 
skattepapirer ordnes på Internettet   sammen med nyhedslæsningen og køb af biograf- og 
flybilletter.  

 
  Ligeledes oplever individet øget digitalisering på hospitalerne, hvor patientjournalerne er 

digitaliserede, og læger fra den anden side af jorden arbejder på røntgenanalyse i 
nattetimerne. Biblioteker digitaliserer bøger, så de kan lånes på afstand. Videokonferencer 
bliver mere og mere udbredte som substitut for det fysiske møde. 

  
Informationsteknologien har skabt enorme forandringer gennem personlige computere, 
Internettet, mobiltelefoner, industrirobotter og meget mere. Hvis Moores lov 
(eksponentiel vækst af for eksempel processorkraft og hukommelse) holder stand, kan vi i 
2020 forvente at have computere, som er mere end tusinde gange hurtigere end i dag. 
Den trådløse forbindelse mellem digitale apparater tillader øget grad af medieoverførsel. 
Det forventes, at 90% af al trådløst bredbånd vil være WiMax i   2012. Dvs. at byer og store 
landområder i en radius af ca. 45 km vil have trådløs Internetadgang.  

 
  Digitaliseringsomfanget vil fortsat øges i fremtiden og skabe nye industrier og vilkår for 

individet. 
 
  Opsummering: 

▪ Digitalisering i den offentlige og private sektor påvirker individets dagligdag 
▪ Hjemmet er blevet digitaliseret 
▪ WiMax vil dominere den trådløse Internettrafik i fremtiden 

 

 
 

 Anti-trenden – nærvær bliver mere og mere ’moderne’. Det bliver utjekket at sidde med 
sin mobiltelefon ved middagsselskaber og i andre sociale situationer.  

 
  I vores branche og hos SJELDANI oplever vi, at kunderne efterspørger digitale løsninger på 

opgaver, som i gamle dage blev løst med papirarkiv og breve – digital underskrift, 
hjemmesideløsninger mv. 

 
 

Globalisering 
 Øget globalisering forventes at bringe   verden tættere sammen i form af øget bevægelse 

af varer, personer, tjenesteydelser, kapital, teknologi, information og kultur. Resultatet af 
globaliseringen er en opkobling af statsøkonomier på én sammenkædet global økonomi, 
der går op og ned på tværs af landegrænser. 

 
  Globalisering er kraften bag øget handel på verdensplan, øget livskvalitet og individuel 

velstand.  Bæredygtig globalisering kendetegnes også ved at være kraften bag 

http://www.fremtidensby.dk/Viden_og_kompetencer/Fremtidens-By/Trends/Megatrends/Pages/Digitalisering.aspx
http://www.fremtidensby.dk/Viden_og_kompetencer/Fremtidens-By/Trends/Megatrends/Pages/Globalisering.aspx
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmpdvk9YPVAhWINJoKHd8jBLEQjRwIBw&url=http://di.dk/Personale/HR/ledelsesudvikling/Nyheder/Pages/Ekspert-Tre-gode-raad-til-ledere-i-spidsen-for-digitalisering.aspx&psig=AFQjCNE8Yk4xE-z1aBDJdzHLuXUYpHbSQw&ust=1499954929997938
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYhPWmn4bVAhXJPZoKHcmKCnMQjRwIBw&url=https://www.kolding.dk/borger/bolig-byggeri-flytning/byggeri/digitalt-byggesagsarkiv/digital-adgang-til-byggesagsarkivet&psig=AFQjCNGMoFAUIbpMuuXqrQgORXwVIKXDaQ&ust=1500034811228645
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFncSKn4bVAhXnYJoKHfE-Da8QjRwIBw&url=https://www.hcltech.com/blogs/digitalization%E2%80%A6the-next-game-changer&psig=AFQjCNGbwyJVT2_Sqczqwh32C0nEMcWOuA&ust=1500034759136910
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demokratiske reformer, reduktion af terror, samfundsmæssig udvikling og tilnærmelse 
mellem U og I-lande.  

 
  Danmark har de sidste mange år ligget højt på AT Kearney’s anerkendte 

globaliseringsindeks (sidste år på en 6. plads). Indekset måler, hvor meget landet åbner sig 
i forhold til andre lande. Danmark klarer sig især godt på områder som den økonomiske 
integration, personlige kontakt, teknologiske forbindelse og det politiske engagement. Det 
er især det høje niveau af U-landsbistand, udbredt Internetadgang og deltagelse i 
internationale organisationer, som giver Danmark de høje indekstal. 

  
Det forventes, at Danmark og andre lande med høj velstand vil blive udfordret af andre 
udviklingslande på globaliseringsniveauet de næste årtier. 

 
  Valget af Barack Obama som USAs første farvede præsident kan virke globalt integrerende 

på områder som kulturel og etisk tolerance. Det kan styrke opfattelse af én global verden, 
hvor mennesker sameksisterer og identificerer sig med hinanden på tværs af 
landegrænser, hudfarver og religioner. 

 
  Opsummering: 

▪ Øget bevægelse af varer, personer, tjenesteydelser, kapital, teknologi, information og 
kultur. 

▪ Global netværksøkonomi.  
▪ Øget handel, livskvalitet og individuel velstand.  
▪ Demokratiske reformer, reducering af terror, samfundsudvikling og tilnærmelse 

mellem U og I-lande. 

 
 
 Anti-trenden – lokale produkter og lokale traditioner bliver i stigende grad efterspurgt.  
 
  I vores branche og hos SJELDANI oplever vi, at generalforsamlinger skal afholdes på 

engelsk, da flere beboere ikke taler dansk.  
 
 

Immaterialisering 
  De lange uddannelser sætter i stigende grad fingeraftryk på dansk økonomi. De såkaldte 

viden intensive erhverv har de senere år haft en betydelig vækst målt i 
både   brancheomsætning og antal beskæftigede. Vores produktionsmetoder og produkter 
er med andre ord blevet mere immaterielle.   

 
  Inden for forretningsservice – der bl.a.  omfatter reklamefolk, advokater, revisorer, 

konsulenter mv. – er beskæftigelsen mere end fordoblet de seneste ti år. Disse brancher 
oplevede også en afmatning først i det nye årtusinde, men siden har beskæftigelsen været 
i fortsat vækst. I industrien, der rummer langt   færre viden intensive arbejdspladser, 
har andelen af arbejdspladser været støt faldende siden midten af 1960’erne. I 1966 
arbejdede 28 procent i industrien, mod kun 14 pct. i 2005. En del af faldet i arbejdspladser 
i industrien skyldes, at mange virksomheder har flyttet produktionen til udlandet.  

 

http://www.fremtidensby.dk/Viden_og_kompetencer/Fremtidens-By/Trends/Megatrends/Pages/Immaterialisering.aspx
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm-oa-oIbVAhXJA5oKHfbzDVMQjRwIBw&url=http://skraeppebladet.dk/2009/11/ulovlige-ordensreglementer-i-brabrand-boligforening/&psig=AFQjCNFA-mkMvsElkPSd4AABm22mYgm8pw&ust=1500035133458633
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjPhoOLoIbVAhXoQpoKHeLfAwgQjRwIBw&url=http://www.business.dk/oekonomi/handelstal-lukker-oejnene-for-globalisering&psig=AFQjCNFSF3vMiq7w3qvk3i3BIFPuwhUXBg&ust=1500035024696791
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLpNGAoYbVAhVjP5oKHbnkDz0QjRwIBw&url=http://integrationsnet.dk/nyheder/nyt-bofaellesskab-for-uledsagede-unge&psig=AFQjCNF870yw2RE0u4wwHPHEe3r_8B3nrg&ust=1500035223223446
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  Denne tendens vil blive stærkere i fremtiden, men vil ikke begrænse sig til industrien. Viden 
intensive erhverv vil ligeledes rykke ud af landet, dog primært den type viden baseret 
arbejde der beskæftiger sig med naturvidenskabelige erhverv. Dette vil medføre et skifte 
fra informationssamfundet til konceptsamfundet, hvor den del af viden industrien, der 
beskæftiger sig med samfundsmæssige og humanistiske jobs vil dominere vores del af 
verden. Vi vil arbejde med at forstå mennesker og skabe indhold, som mennesker kan 
bruge.  

 
  Vidensniveauet rykker altså med andre ord ikke kun et ryk op, men drejer også fra venstre 

hjernehalvdels logiske dominans mod højre hjernehalvdels kreative kompetencer.  
 
  Individet værdsætter i stigende grad immaterielle værdier såsom sundhed og personlig og 

professionel udvikling.  Selvhjælpsbøger, coaches og psykologkonsultationer konsumeres i 
stigende grad. 

 
 Opsummering: 

▪ Videnintensive erhverv vinder frem. 
▪ Forretningsservice er fordoblet. 
▪ Udvikling fra informationssamfundet til konceptsamfundet. 
▪ Immaterielle værdier i højsædet. 

 

 
 
 Anti-trenden – dyre luksusvarer (eksempelvis biler og ure) efterspørges i meget høj grad. 
 
   I vores branche og hos SJELDANI oplever vi, at kunderne ønsker kompetent rådgivning, der 

vil således være mindre fokus på de basale administrationsopgaver (opkrævning af husleje 
mv.), da det forudsættes at der er styr på dette. Måden rådgivningen bliver leveret på og 
rådgivningens kvalitet. 

 
 

Individualisering 
  Sociale forandringer i samfundet medfører et skifte fra det kollektive samfund mod 

øget individualisering. Politiske, samfundsmæssige og sociale rettigheder    adresserer nu i 
højere grad individet frem for   kollektivet. Der sker en bevægelse mod en højere grad af 
individuelt ansvar for egen livssituation.   

   Allerede i dag kan individualiseringens konsekvenser registreres på arbejdsmarkedet: 
Individets voksende følelse af ansvar for og indflydelse på egen livssituation får 
virksomhederne til at opleve en stigende udskiftning i medarbejderstaben. 
Individualiseringen medfører større behov for individuel opmærksomhed i både den 
private og offentlige sektor. I det private opleves stigende fokus på den individuelle 
forbruger og i det offentlige på individuelle servicebehov. 

 
  Fremtidens arbejdsstyrke kræver jobs, som er meningsfyldte, professionelt udfordrende 

og personligt udviklende. Et rekordstort antal individer på verdensplan forventes at opnå 
dette. Virksomheder, der udviser socialt og    miljømæssigt ansvar og sætter fokus på 
medarbejderens privatlivs-/arbejdslivsbalance er særligt eftertragtede af individet. 

http://www.fremtidensby.dk/Viden_og_kompetencer/Fremtidens-By/Trends/Megatrends/Pages/Individualisering.aspx
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiM04nyoYbVAhXJYZoKHRU-BNAQjRwIBw&url=https://www.regionh.dk/presse-og-nyt/pressemeddelelser-og-nyheder/Sider/En-bus-kan-lokke-folk-til-at-koere-i-delebil.aspx&psig=AFQjCNHAwkTgU-Wh44BXTmtbb2U73ZhnGQ&ust=1500035446796768
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRhIKeoobVAhXsDZoKHafwDNwQjRwIBw&url=http://folkeoplysning-aarhus.dk/tag/frihed/&psig=AFQjCNESA2Ov3vl-PoWTPi7rtYIRdoPEWA&ust=1500035602003682
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgusyLoobVAhWiHJoKHaLLBX0QjRwIBw&url=http://world-info.website/2017/01/31/deutsche-bank-en-bode-pa-204-millioner-af-britiske-regulator-fca-for-alvorlige-anti-hvidvaskning-af-penge-kontrol-mangler/&psig=AFQjCNFizrX0knJaFXtyTAt9JBQrTP0oWg&ust=1500035550467196
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Virksomheder som Google, der allerede nu tilbyder tøjvask, børnepasning og bilvask på 
arbejdspladsen, samt gratis skiferier til medarbejderne, bliver mere og mere udbredte. 

 
 Opsummering: 

▪ Institutionaliseret efterspørgsel på individuelt ansvar for egen livssituation. 
▪ Stigende fokus på den individuelle forbruger og de individuelle servicebehov. 
▪ Efterspørgsel efter meningsfyldte, professionelt udfordrende og personligt udviklende 

jobs. 
 

 
 
  Anti-trenden – ingen. 
 
 I vores branche og hos SJELDANI oplever at kunderne efterspørger skræddersyede 

løsninger – eksempelvis ser vi vedtægtsændringer, hvor foreninger ønsker helt særlige 
formuleringer / regler for deres forening.  

 
 

Netværksøkonomi 
  Mennesket er et socialt væsen, som lever i store grupper, hvor kommunikation er 

fundamentalt for gruppens overlevelse.    Kommunikation er årsagen til, at vi har et 
samfund, en kultur, en identitet og en økonomi. Bedre infrastruktur, Internettet, 
mobiltelefoni og øget velstand vil udbrede netværksøkonomien i fremtiden, som de har 
gjort det sidste årti.  

 
  Netværk har som regel en positiv virkning på de involverede parter. Konkurrerende 

virksomheder har stor gavn af at ligge i klynger, som det ses i Medicon Valley i 
Øresundsregionen og Silicon Valley ved San Francisco.  

 
  Efter årtusindeskiftet er brugernetværk på Internettet kulmineret: Facebook har i dag over 

100 millioner brugere og YouTube over 250 millioner. World of Warcraft, som er verdens 
største online rollespil, har over 10 millioner medlemmer.  Google anvender 
netværksprincipper, som skaber mere præcise søgninger. Professionelle anvender 
netværk til at fremme egen karriere.  IBM indgår i innovations- og videndelingsnetværk 
med andre virksomheder, hvilket sparer dem ca. 1 milliard dollars på årsplan til udvikling. 

 
  Både digitale og analoge netværk vil i fremtiden ses anvendt i nye effektive former, som 

øger den teknologiske, samfundsmæssige og økonomiske udvikling. 
 
 Jesper Bove Nielsen har skrevet en bog om deleøkonomi, hvor der blandt andet står ”Vi 

ser det overalt i vores hverdag. Internettets betydning er konstant voksende og dette byder 
på fordele og konsekvenser for mange brancher. Medierne kalder dette deleøkonomi. For 
de fleste af os er deleøkonomi blot at dele links på nettet, men for fagfolk er det digitale 
strategier om at dele kompetencer, brands, teknologi og til at skabe nye muligheder for 
ens virksomhed med”. 

 
 
 

http://www.fremtidensby.dk/Viden_og_kompetencer/Fremtidens-By/Trends/Megatrends/Pages/Netvaerksoekonomi.aspx
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi34dWqzcjOAhWIKiwKHVtcAgMQjRwIBw&url=https://maartjelammerse.wordpress.com/2012/01/29/147/&bvm=bv.129759880,d.bGg&psig=AFQjCNFKxMAWSw-a95821br68ahF-zoSUQ&ust=1471528579508034
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVlNX9oobVAhUFGZoKHVOfBNEQjRwIBw&url=http://www.faod.dk/Nyheder/130-boliger-til-fremtidens-unge-i-K%C3%B8benhavn&psig=AFQjCNGgmO-4ZChaiES0QwtkdBpW_USnVQ&ust=1500035798829188
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZiJrsoobVAhUFYpoKHVneBdUQjRwIBw&url=http://www.business.dk/ledelse/megatrend-individualisering&psig=AFQjCNEEjkiTO3xDwaJjonHhkoUkbD_TuA&ust=1500035765890584
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  Opsummering: 
▪ Mennesket søger netværk. 
▪ Netværk skaber øget værdi i form af teknologisk, samfundsmæssig og økonomisk 

udvikling. 
▪ Professionelle klynger skaber øget værdi. 
▪ Brugernetværk på Internettet eksploderer. 

 

 
 
  Anti-trenden – ingen.  
 
 For vores branche og SJELDANI gir denne trend en række muligheder. Som virksomhed kan 

man forestille sig, at dele ressourcer med andre virksomheder – det kan være it-værktøjer, 
kontorlokaler, medarbejdere og andet. 

 
  Hos SJELDANI deler vi kontor med base1 og vi deler kontor og it med Irene Dahl og Julian 

Jensen. Det har vi haft gode erfaringer med og dette vil vi udbygge. 
 
 

Urbanisering 
 Urbaniseringen beskrives ofte som et fænomen, der prægede det forrige århundrede. Men 

faktisk har urbaniseringen aldrig raset stærkere, end den gør i dag, hvor visser byer oplever 
eksplosiv vækst. I Danmark oplever man ligeledes, at byerne tiltrækker flere. Der er en klar 
øst-tendens, der peger mod både København og Østjylland, hvor befolkningstilvæksten i 
2030 vil være landets største. Til gengæld vil vækstraten i Vestjylland være enten meget 
lille eller decideret negativ, med den største negative befolkningstilvækst i Ringkøbing, 
Skjern, Struer, Skive og Lemvig på næsten 15%.  

 
  I Danmark er det en særlig udfordring, at kvinderne oftere forlader landdistrikter og 

yderområder end mændene. Dermed skal områderne ikke alene kæmpe med økonomisk 
ubalance. Det vil også være en udfordring at tiltrække familier.  

 
  Konsekvenserne af urbaniseringen er øget fokus på udbygning af infrastruktur og bolig 

samt vedligeholdelse af sunde levemiljøer. Desuden skaber den et forhøjet pres på de 
traditionelle levemåder, familiestrukturer og kulturelle værdier.  

 
  På den anden side er det i byerne, der er grobund for høj økonomisk vækst. Både 

gennemsnitsindkomsten og uddannelsesniveauet er højere i byerne end på landet. Med 
urbaniseringen vil vi se et højere gennemløb af varer, services, kapital, teknologi, idéer og 
mennesker. 

 
  I disse år skrifter befolkningsflertallet fra land til   byområder. Dette vil højest sandsynlig 

influere på udviklingen af Homo Urbanus, bymennesket. Urbane værdier og kultur, 
forbrugsmønstre og livsrutiner vil vinde frem i områder, der ellers ikke kan betegnes som 
urbane. 

 
 Der er en kraftig tendens til, at mennesker søger til større byer. Dertil kommer, at 

befolkningstilvæksten fortsætter – også i Danmark.  

http://www.fremtidensby.dk/Viden_og_kompetencer/Fremtidens-By/Trends/Megatrends/Pages/Urbanisering.aspx
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFyJHCo4bVAhXoIpoKHcvvAhYQjRwIBw&url=http://www.poponomics.net/2016/12/whats-wrong-with-airbnb.html&psig=AFQjCNHjHCw0_0bquhkTkWBxUAI3jU086w&ust=1500035945999672
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjK88LWo4bVAhVJMJoKHWVwCk0QjRwIBw&url=http://www.tripulous.com/2014/07/airbnbs-legal-troubles-what-are-the-issues/&psig=AFQjCNHjHCw0_0bquhkTkWBxUAI3jU086w&ust=1500035945999672
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxv_b1o4bVAhWFF5oKHdCGDWYQjRwIBw&url=http://www.casperblom.dk/mine-tanker-om-uber-og-4-tips-til-taxa-selskaberne/&psig=AFQjCNF3atekmK9gu-6XVRaRXdvcg7nOBA&ust=1500036028159604
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Kilde: Danmarks Statistik 

 Frem til 2060 forventes den danske befolkning at stige med godt 12 % - 
befolkningstilvæksten i København forventes at være dobbelt så stor. 

   
  Opsummering 

▪ Øget pres på den fornødne infrastruktur og bolig, samt vedligeholdelse af sunde 
miljøer. 

▪ Højere gennemløb af varer, services, kapital, teknologi, idéer og mennesker. 
▪ Evolution af homo urbanus – byens homo sapiens. 

 

 
 
 Anti-trenden – der er en klar tendens til, at nogle personer bevist flytter på landet og 

således foretrækker livet på landet frem for bylivet.  
 
  I vores branche og hos SJELDANI oplever at antallet af boliger i København (vores primære 

afsætningsområde) stiger. 
 
 

Velstand Både udviklingslande og de rige lande vil opleve vækst i den personlige velstand. Prognoser 

indikerer, at den russiske middelklasse vil vokse fra 50 til 85% indenfor de næste 10 år og 
den kinesiske fra 5 til 40%. Antallet af dollar-millionærer i Kina forventes – på trods af den 
økonomiske krise – at vokse fra 1.6 millioner i 2008 til 4 millioner allerede i 2015.   

 
  Den øgede vækst betyder nye forbrugsmønstre og ændring i perceptionen af livskvalitet. 

Der vil komme øget fokus på    
➢ Bolig og forsyning 
➢ Rekreation og uddannelse 
➢ Sundhedsvæsen 
➢ Transport og kommunikation 

 
  I forhold til forbrugsvarer vil der være større fokus på både kvalitets- og discountvarer, 

hvorved mellemklassevaren forsvinder langsomt. Kvalitetsvarerne vil fokusere på sundhed, 
tillid, oprindelse, dyrevelfærd med mere. Blandt nye produktgrupper findes de 
immaterielle varer såsom underholdning, oplevelser, services, opsparing og investering. 
Værdien af produkter vil højst sandsynligt ikke ligge i produktionsomkostninger, men 
derimod i den viden, som understøtter produktet – såsom produktudvikling, marketing og 
distribution. 

 
  Virksomhederne vil opleve øgede krav til deres forandringsvillighed, kreativitet og 

innovation, hvilket medfører øget investering i forskning og udvikling, 
samt  kortere   produktionstid. 

Befolkningsfremskrivning: 
 
År 2016 2020 2030 2040 2050 2060 

Hele landet 5.707.251 5.865.810 6.110.215 6.260.127 6.352.995 6.482.769 
Stigning   2,7782 % 4,1666 % 2,4534 % 1,4834 % 2,0427 % 
 
Region hovedstaden 1.789.083   2.094.425 
Stigning    17,0669 % 
 

http://www.fremtidensby.dk/Viden_og_kompetencer/Fremtidens-By/Trends/Megatrends/Pages/Velstand.aspx
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwir2vq1zMjOAhWD3CwKHXIgCMYQjRwIBw&url=http://energi.tekna.no/fremtidsbildet/&bvm=bv.129759880,d.bGg&psig=AFQjCNGPl0dWvtkb29LdCleSEWCAwSOcAA&ust=1471528334288273
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4p9GopYbVAhUjJJoKHQ_uDoEQjRwIBw&url=https://es.123rf.com/photo_16879192_stock-photo.html&psig=AFQjCNEw2DXdRD8uj4GmDyB1vbUSEJNDZQ&ust=1500036129444712
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjo9JXXpYbVAhXpHJoKHcPaC2cQjRwIBw&url=http://www.kbhby.dk/kraner.tag&psig=AFQjCNE1X7Zun1deSsvZfiNup6En6FTThA&ust=1500036525255589
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  Den øgede velstand udvikler sig ikke lineært, men trods store konjunktursvingninger, fx 

finanskrisen der brød ud i 2008, er privatforbruget i Danmark fordoblet hvert 27. år siden 
1846. 

 
 Opsummering: 

▪ I- og U-lande vil opleve stigende vækst i den personlige indkomst. 
▪ Ændrede forbrugsmønstre og opfattelse af livskvalitet. 
▪ Fokus på kvalitets- og discountvarer og immaterielle varer. 
▪ Virksomhederne vil opleve øgede krav til forandringsvillighed, kreativitet og innovation 

 

 
Anti-trenden – ingen.  
 

 I vores branche og hos SJELDANI oplever at kunderne efterspørger individuelle løsninger, 
som ofte er dyre. Kunderne efterspørger altaner i stor stil, kunderne vælger kosmetisk 
vedligeholdelse oftere. 

 

  

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8rtKCzMjOAhVCCSwKHVfVBAUQjRwIBw&url=http://henriksoerensen.dk/konservativskattepolitik.html&psig=AFQjCNEW0jGaM0DeKkN4ByPbooDu029w-A&ust=1471528199654567
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXrLGvpobVAhXsDZoKHafwDNwQjRwIBw&url=https://www.teknologisk.dk/ydelser/baeredygtigt-byggeri/baeredygtighedscertificering/30894,2&psig=AFQjCNFGyrK6zwI5Bzmj7ZA6QGpmZuqcVg&ust=1500036498107532
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT2Z7ppobVAhWPZpoKHaKkBr0QjRwIBw&url=http://www.hyggeposten.dk/23-vanvittige-kendis-klaedeskabe-saa-stort-overforbrug-har-de/&psig=AFQjCNGxbNiGihkzjAoy-NOD0GbbyuaM1Q&ust=1500036811956853


 

SJELDANI – Strategiplan 2019-2029 
Side 17 

 

 
 
Markedsanalyse 
 

 Ejendomsadministrations branchen er meget sammensat, idet branchen består af meget 
små enkeltmandsvirksomheder (som driver deres virksomhed hjemme fra kanten af 
køkkenbordet) og meget store virksomheder (med højt specialiserede medarbejdere og 
forretningssystemer). Der er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
meget stor forskel på den uddannelsesmæssige baggrunde medarbejder, som arbejder 
med ejendomsadministration besidder. 

 
 De ydelser, som ejendomsadministratorerne tilbyder deres kunder, er også meget 

forskellige. 
 
  Kundesegmenterne er meget forskellige og spænder fra uprofessionelle Haveforeninger 

(som styrer deres bogholderi med en gammel cigarkasse) til professionelle investorer med 
store erhvervsejendomme (som løbende analyserer ejendommenes nøgletal).  

 
  Og endeligt er der store geografiske forskelle.  
 
 I denne markedsanalyse forsøger vi at beskrive disse store forskelle og hvordan SJELDANI 

ser sig selv i branchen. Markedsanalysen har også til formål, at beskrive 
udviklingsmuligheder for vores virksomhed. 
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Ejendomsadministratorer 
 Udbydere af ejendomsadministration kan inddeles i 4 overordnede grupper: 
 
 De store, de mellemstore, de små og selvadministrerende kunder. Med hensyn til de små, 

så kan de inddeles i endnu tre undergrupper: advokater med ejendomsadministration, 
andre virksomheder med ejendomsadministration, eksempelvis revisorer og små 
ejendomsadministratorer. 

 
 

De store Ejendomsadministrations branchen er meget sammensat, idet branchen består af meget 

små virksomheder (med 1 eller ganske få ansatte), små virksomheder (med 5-20 ansatte), 
mellemstore virksomheder (med 20-100 ansatte) og store virksomheder med mere end 
100 medarbejdere. Derudover vælger en stor del kunder, at administrere sig selv 
(selvadministrerende).  

 
 DEAS har med opkøb lagt sig på en solid førsteplads, som den største virksomhed i 

branchen. DEAS har meget nære relationer til en række pensionskasser. Derudover har 
DEAS en meget stor foreningskunde-afdeling. 

 
 NEWSEC Datea har ligeledes en række pensionskasse-kunder og en del 

erhvervsudlejningskunder. Derudover har NEWSEC Datea en meget stor foreningskunde-
afdeling. 

 

2014    Medarbejdere Omsætning Overskud Overskud Oms/medarb 

DEAS 564 402.748.000 kr. 23.891.000 kr. 9,1 % 714.090 kr. 
Datea 388 296.206.000 kr. 18.102.000 kr. 7,9 % 763.420 kr. 

 
2015    Medarbejdere Omsætning Overskud Overskud Oms/medarb 

DEAS 613 435.162.000 kr. 17.777.000 kr. 5,5 % 709.890 kr. 
Datea 390 317.734.000 kr. 26.195.000 kr. 10,6 % 814.700 kr. 

 
2016 Medarbejdere Omsætning Overskud Overskud Oms/medarb 

DEAS 650 485.618.000 kr. 33.244.000 kr. 6,8 % 747.100 kr. 
Datea 378 312.747.000 kr. 20.872.000 kr. 6,6 % 827.370 kr. 

 
2017    Medarbejdere Omsætning Overskud Overskud Oms/medarb 

DEAS 665 505.645.000 kr. 33.183.000 kr. 6,5 % 760.370 kr. 
NEWSEC Datea 410 336.207.000 kr. 19.419.000 kr. 5,8 % 820.020 kr. 
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 Når man kigger på deres gennemsnitlige omsætning pr. medarbejder, så kan det undre, at 
den ligger så højt. En relativt stor del af deres medarbejdere er viceværter, som normalt 
ligger mellem 300.000-400.000 kr. i årlig omsætning. Der må altså være andre 
medarbejdergrupper, som tjener væsentligt mere. Eksempelvis ligger en teknikker 
(arkitekt, ingeniør, bygningskonstruktør) på over 1.500.000 kr. i årlig omsætning. 

 
  Vi møder ofte kundeemner, som administreres af enten DEAS eller Datea. Kundeemnerne 

er utilfredse med deres nuværende administrator enten på grund af dårlig kvalitet eller 
fordi kunden føler sig overset. 

 
 

De mellemstore 
 I gruppen af mellemstore ejendomsadministratorer er der ca. 20 virksomheder, som alle 

har 10 eller flere ansatte eller som omsætter for mere end 10 mio. kr. SJELDANI har flyttet 
sig op til denne gruppe indenfor de seneste år – desværre kun på basis af antal 
medarbejdere. 
      

2016 Medarbejdere Omsætning Overskud Overskud oms/medarb 

Advokaternes ejendomsadministration 16 14.009.022 kr. 3.964.281 kr. 28,30 % 875.564 kr. 
Boligadministratorerne 15 10.734.936 kr. 1.229.997 kr. 11,46 % 715.662 kr. 
Boligexperten 41 23.961.162 kr. 2.499.287 kr. 10,43 % 584.419 kr. 
CEJ 73 46.730.000 kr. 2.705.000 kr. 5,79 % 640.137 kr. 
Cobblestone (Administrationshuset) 47 34.537.000 kr. 2.870.000 kr. 8,31 % 734.830 kr. 
Ejendomsadministrationen 4-B 10 6.358.000 kr. 82.000 kr. 1,29 % 635.800 kr. 
LEA Ejendomspartner 45 38.402.732 kr. 4.452.042 kr. 11,59 % 853.394 kr. 
Nord Ejendomsadministration  10 7.817.107 kr. 781.353 kr. 10,00 % 781.711 kr. 
Sven Westergaard Ejd.adm - 23.556.006 kr. 2.510.401 kr. 10,66 % - 
Vest Administration - 19.932.000 kr. 3.140.000 kr. 15,75 % - 
Wind Administration (WA ApS) 19 9.587.628 kr. -182.255 kr. -1,90 % 504.612 kr. 
SJELDANI 11 6.241.458 kr. -756.521 kr. -12,12 % 567.405 kr. 
Gennemsnit … 29 20.147.251 kr. 1.911.382 kr. 8,30 % 689.353 kr. 

 

2017 Medarbejdere Omsætning Overskud Overskud oms/medar 

Advokaternes ejendomsadministration 16 11.711.059 kr. 2.860.568 kr. 24,43 % 731.941 kr. 
Boligadministratorerne 15 11.847.802 kr. 2.261.853 kr. 19,09 % 789.853 kr. 
Boligexperten 41 51.377.168 kr. 4.821.142 kr. 9,38 % 1.253.102 kr. 
CEJ 83 52.513.570 kr. 2.634.254 kr. 5,02 % 632.694 kr. 
Cobblestone (Administrationshuset) 63 41.829.000 kr. 2.364.000 kr. 5,65 % 663.952 kr. 
Ejendomsadministrationen 4-B 11 6.985.259 kr. 156.634 kr. 2,24 % 635.024 kr. 
LEA Ejendomspartner 48 40.811.050 kr. 4.457.337 kr. 10,92 % 850.230 kr. 
Nord Ejendomsadministration  9 8.388.384 kr. 1.266.649 kr. 15,10 % 932.043 kr. 
Sven Westergaard Ejd.adm - 25.380.121 kr. 2.983.419 kr. 11,75 % - 
Vest Administration - 20.096.000 kr. 3.240.000 kr. 16,12 % - 
Wind Administration (WA ApS) 20 11.408.814 kr. 180.373 kr. 1,58 % 570.441 kr. 
SJELDANI 11 6.655.877 kr. 166.523 kr. 2,50 % 605.080 kr. 
Gennemsnit … 32 24.083.675 kr. 2.282.729 kr. 10,24 % 766.436 kr. 

      

 Der er en tendens til, at virksomheder med 15 medarbejdere eller flere har et stabilt 
overskud på over 2 mio. kr. hvert år. 
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De små Branchen er derudover kendetegnet ved, at der er et meget stort antal mindre 

virksomheder (med mindre end 10 medarbejdere) som enten udelukkende eller delvist 
beskæftiger sig med ejendomsadministration. 

 
 Kendetegnende for denne gruppe er bl.a., at de enten eksisterer på grund af deres 

tilknytning (ejerforhold) til en anden virksomhed (eksempelvis en advokatvirksomhed) eller 
at de alene servicerer én bestemt kundetype. 

 
 Et eksempel på andre virksomheder, som tilbyder ejendomsadministration er VOPA 

Ejendomsadministration som også tilbyder revision (Seiersen Revision). 
 

 Nogle af disse selskaber oplyser kun Bruttofortjeneste, hvorfor tallene kan være lidt 
misvisende. Af samme årsag er der ikke lavet en gennemsnitsberegning. 

 

2016 Medarbejdere Omsætning Overskud Overskud Oms/medarb 

Blomfelt Administration - 2.127.025 kr. 550.163 kr. 25,87 % - 
DKadministration - 1.805.389 kr. 28.940 kr. 1,60 % - 
Herbo Administration - 13.757.585 kr. 4.557.934 kr. 33,13 % - 
Frede Tellefsen  5 4.086.826 kr. 848.331 kr. 20,76 % 817.365 kr. 
Freja Ejendomsadministration 3 1.349.100 kr. 168.390 kr. 12,48 % 449.700 kr. 
Ny C Ejendomsadministration 2 650.675 kr. -54.808 kr. -8,42 % 325.338 kr. 
Real Administration 4 3.126.453 kr. 541.842 kr.  17,33 % 781.613 kr. 
Vopa Ejendomsadministration - 1.940.676 kr. -36.888 kr. -1,90 % - 
ØENS Ejendomsadministrations - - - - - 

 

2017    Medarbejdere Omsætning Overskud Overskud Oms/medarb 

Blomfelt Administration - 2.336.825 kr. 478.468 kr. 20,48 % - 
DKadministration - 1.571.323 kr. -161.037 kr. -10,25 % - 
Herbo Administration 16 7.405.085 kr. 197.048 kr. 2,66 % 462.818 kr. 
Frede Tellefsen  5 3.719.490 kr. 360.592 kr. 9,69 % 743.898 kr. 
Freja Ejendomsadministration 3 1.483.806 kr. 367.800 kr. 24,79 % 494.602 kr. 
Ny C Ejendomsadministration 2 688.538 kr. -9.066 kr. -1,32 % 344.269 kr. 
Real Administration 5 3.352.313 kr. 366.527 kr. 10,93 % 670.463 kr. 
Vopa Ejendomsadministration - 3.401.348 kr. 101.895 kr. 3,00 % - 
ØENS Ejendomsadministrations - - - - - 

  

Administrationsfirmaet I/S v. Hanne Strate kunne også være interessant at kende mere til, 
desværre er der ingen regnskabstal på virk.dk. 
 
Herbo er taget med i denne gruppe, da deres omsætning svinger meget. Oplysninger om 
antal medarbejdere er kun oplyst i deres regnskab for 2017 – ikke for 2016. 

 
  Når vi får ’muskler’ til opkøb bør denne del af analysen udvides, da det er i denne gruppe, 

vi kan finde interessante opkøbsemner – se bilag A med oversigt over 
ejendomsadministratorer, som er medlem af Ejendomsforeningen Danmark. 

 
Selvadministration 
 En relativt stor andel foreningsejendomme og mindre private ejendomsejere 

administrerer selv deres ejendom. Som i gruppen med de mindre administratorer, giver 
det i stigende grad problemer for ejendomsejerne, da ejendomsadministration bliver mere 
og mere kompliceret. 

 
 Vi oplever derfor flere henvendelser fra kunder i denne gruppe, som ønsker at samarbejde 

med en professionel administrator. 
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Benchmarking Hvis vi sammenligner os med andre virksomheder i vores branche, så kommer der nogle 

ret interessante nuancer frem. 
 
 Når vi sammenligner os med andre ejendomsadministrationsselskaber, så ser vores 

omkostningsstruktur fornuftig ud. Imidlertid afspejler den ikke nødvendigvis vores 
holdning til, hvad der er vigtigt. 

 
 Samlet set ligger vores kapacitetsomkostninger ca. 13 % under gennemsnittet blandt de 

virksomheder, som vi har sammenlignet os med. Det kan vi naturligvis kun være tilfredse 
med. 

 

Årlig omkostning pr. medarbejder i 2015 Lavest Højest Gennemsnit SJELDANI 

Lokaler 13.677 99.275 41.729 13.677 
Salg og markedsføring 0 13.766 7.292 6.121 

Telefoni 1.486 9.538 4.731 2.515 
Internet 175 9.077 2.545 2.475 
It – abonnementer 7.348 42.133 23.525 27.277 
It – indkøb 414 25.355 7.117 2.630 

Kontorartikler 0 19.048 3.710 2.498 
Papir 874 42.857 7.138 975 
Kopimaskiner 1.379 15.615 4.188 3.810 

Forsikring 2.114 20.476 8.067 10.441 
Porto 0 28.150 10.456 348 
Gebyrer 714 3.275 1.972 3.043 
Øvrige 0 90.124 39.256 68.438 

I alt 101.517 225.952 166.503 144.249 

 
Konklusionen på ovennævnte analyse må være, at det er vores omkostninger til løn, som 
er årsagen til vores dårlige resultater. 
 
Analysen er fra 2015. Vores omkostningsstruktur har ikke ændret sig væsentligt siden. 
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SWOT-analyse 
 Her følger en analyse af, hvordan vi ser os selv i forhold til vore kunder og i forhold til vore 

konkurrenter. Det er både en ret subjektiv analyse, da den er baseret på vores egne holdninger og 
samtidigt er det et øjebliksbillede, som med tiden vil ændre sig.  

 
 SWOT-analysen nedenfor er udarbejdet af alle kollegaer hos SJELDANI Boligadministration på et 

medarbejdermøde fredag den 7. september 2018 samt på et bestyrelsesmøde fredag den 28. 
september 2018. 

 
 Medarbejderne og bestyrelsesmedlemmerne har formuleret deres holdning til SJELDANIs styrker, 

svagheder, muligheder og trusler samt, hvordan medarbejderne mener, at vi bedst kan udnytte / 
disse. 

 
 Bestyrelsen har endvidere prioriteret de tre vigtigste punkter i hver gruppe i swot-analysen. 
 
 Direktionen vil på direktions-seminar arbejde videre med swot-analysen og beskrive konkrete 

handlinger, inspireret at medarbejdernes og bestyrelsens swot-analyse. 
 
 På de følgende fire sider, kan du læse resultaterne fra swot-analyserne. 
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Styrker  Medarbejderne har formuleret SJELDANIs stærke sider således:  
 Forskellighed, faglighed,  alder  
- Vi kan udarbejde kompetence lister, øse af sin erfaring og bruge hinanden   
 Forandringsparathed 
- Uddaneelse, it-værktøjer og lytte til og bruge erfaring (ung/gammel)   
Eksterne in house 
- Kunder oplever professionel sparring, uafhængighed og flere muligheder for viden   
Frihed under ansvar 
Sammenhold, åbenhed, rummelighed 
Erfaring 
Unikt produkt 
- Forblive i SJELDANI-ånden 
Medmenneskelighed 
- At lytte til hinanden og kunderne 
Frihed under ansvar 
- Uddanne og vejlede medarbejdere til at varetage den opgave og ansvar 
 
 

Styrker  Bestyrelsesmedlemmerne har formuleret SJELDANIs stærke sider således:  
 Kunder  
- Høj kundeloyalitet, nogle kunder har været hos os i mange år - HN 
- Vi er gode til at sætte kunden i fokus, individualisering kommer til at fylder mere i fremtiden – HN 
 Brand 
- Unikt brand – er gode til at fortælle historier og værdier – MS 
Ledelse 
- Medarbejdertilfredshed, vi scorer højt på medarbejdertilfredshed – CV 
- Nye ideer modtages oftest som gode ideer - CV 
 Medarbejdere 
- Nogle medarbejdere har både erfaring og viden - HN 
Samarbejdspartnere 
- Har et tæt samarbejde med en række samarbejdspartnere – KK 
- Gode samarbejdspartnere, som bringer kompetencer og merindtjening. 
 
På strategiseminaret for selskabets bestyrelse blev det besluttet at prioritere styrkerne således: 

1) Kundefokus … personlig og professionel kontakt 
2) Brand … selvopfattelse, værdier 
3) Ledelse … dynamisk, forandringsparathed 

 
Som konsekvens af swot-analysen, har vi besluttet at sætte følgende aktiviteter i gang: 
- Vi vil lave en kompetence-undersøgelse baseret på den ydelsesoversigt, som vores kunder 
modtager, som en del af administrationsaftalen. Medarbejderne vil blive bedt om, at sætte karakter 
på egne kompetencer ud for hver enkelt ydelse. 
- Vi afsætter én dag om året til, at medarbejderne arbejder med SJELDANIs strategi med særlig fokus 
på, hvordan vi gør strategien til virkelighed. Én dag om året afsættes til kompetenceudvikling. 
Eksempelvis kan Jesper Troels Jensen inviteres til at lave et oplæg om, hvordan man sælger 
ekstraydelser i ejendomsadministrationer. 
- Vi vil afholde et kursus for medarbejderne i aktiv lytning. 
- Antallet af samarbejdspartnere, som vi arbejder tæt sammen med, udbygges. Eksempler på 
sådanne kunne være, revisorer, andre administratorer, viceværtfirmaer, banker, 
forsikringsselskaber mmf. 
- Vi skal have fokus på ’SJELDANI-ånden’. Hvad er det, som gør os særlige. Kunne være et emne til 
en strategidag for medarbejdere og bestyrelse. 
- KS udvider historien om vores blomst. Indledning om, hvordan blomsten kommer ind i selskabet 
samt en afslutning om, hvad blomsten betyder for os i dag. 
- Der skal være mere fokus på udgående telefonopkald – vi skal være mere opsøgende i vores dialog 
med vores kunder. 
- KS og CV skal selv tage nogle kurser, særligt kurser, som kan inspirere os til udvikling af vores 
selskab. 
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Svagheder  Medarbejderne har formuleret SJELDANIs svage sider således: 
 Omgangstone 
- Respekter det enkelte menneske og undgå bagtalelse   
 Uddannelse 
- Salgsteknikker, vidensdeling og interne it-programmer   
Lave honorarer (administrationshonoraret) 
- Nye kunder og flere tillægsydelser   
Negativ stemning  hård tone 
- Tænk før du taler, hav forståelse for at jeg ikke er dig 
Mangelfuld rød tråd i arbejdsgange 
- Lav egne uddybende guides til processer, mere uddybende oplæring (ved modstridende 

oplysninger – kontakt ledelsen) 
Mangelfuld it-leverance 
- Skift leverandør (WeDo) 
Data-disciplin 
- Vejledning samt samtale om bedst mulig måde og at holde sig til det aftalte system 
Krittik bliver taget personligt 
- At tænke før man taler (omtanke) og refleksion / åbenhed for begge parter 
Ulønnet arbejde 
- Uddybe prislisten omkring ekstraydelser og salgskurser 

 

 
Svagheder  Bestyrelsesmedlemmerne har formuleret SJELDANIs svage sider således: 
Medarbejderne 
- Medarbejderne er fagligt for dårlige – KK 
- For lidt tid til oplæring- KS 
- Ledelse skal går foran som et godt eksempel – MS 
- Sårbarhed med få medarbejdere i forhold til sygdom, ferie, opsigelser mv – HN 
- Manglende in-house kompetencer … all-around-administration er passé – specialisering er 

fremtiden – MS 
- For mange dumme spørgsmål, som medarbejderen selv kunne / burde kunne svare på – KK 
- Anvend coaching i ledelsen (hvordan ville du selv løse denne opgave) – KS 
- Svært for medarbejderne at opkræve ekstraydelser – KS 
- Vil helst have et lavt fast honorar og så tjene penge på tillægsydelser - KK   
 Arbejdsmiljø 
- Tonen kan være meget hård (særligt KS) - KK   
Omsætning / indtjening 
- Der er plads til væsentlig forbedring – MS 
- Økonomi – utilfredsstillende at vi er så sårbare. Overskud giver muligheder – HN 
- Vi er for dårlige til at skabe omsætning – KS 
- Vi er for små - HN 
 
På strategiseminaret for selskabets bestyrelse blev det besluttet at prioritere svaghederne således: 

1) Økonomi / lønsomhed 
2) Medarbejderkompetencer … opgaver tager for lang tid 
3) Størrelse … kritisk masse er vigtig (både omsætning, antal medarbejdere og antal kunder) 

 
Som konsekvens af swot-analysen, har vi besluttet at sætte følgende aktiviteter i gang: 
- KS og CV skal løbende drøfte ’tonen i selskabet’. Dette gøres på de løbende d-møder. 
- Vi skal have flere forretningsgange. 
- WeDo skal opdateres hurtigst muligt. 
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Muligheder Medarbejderne har formuleret SJELDANIs muligheder sider således: 
 Uddannelse 
- Internt + eksternt, emner på morgenmøder og vidensdeling   
Nybyggeri 
- Projekter, erhvervsmæglere   
Netværk – bedre udnyttelse 
- Dialog i hverdagen, markedsføring og tal med eksisterende kunder   
Markedsføring 
- Invester i markedsføring på de sociale medier, samarbejdspartnere 
Videreuddannelse 
- Klæde medarbejderne på til selvstændighed og professionelt at håndtere opgaveløsning 
Digitalt udstyr 
- Sparer os tid ved f.eks. referater 
Provision ved samarbejdspartnere 
- Tættere samarbejde med andre 
Fornuftig omsætning gennem merbetaling 
- Vejledning og salgskurser 
Markedsføring 
- Facebook og andre steder det kan betale sig. 
 

 

Muligheder Bestyrelsesmedlemmerne har formuleret SJELDANIs muligheder sider således: 
Markedsføring  
- Vi bør være mere aggressive i vores markedsføring – KK 
- Vi skal være bedre til at fortælle om os selv – KS 
- Anvend guerilla-markedsføring, aktiver samarbejdspartnere og medarbejdere i salg til nye kunder 

– MS 
- Branding (værdier) er afgørende - MS   
 Nye segmenter (udlejning) 
- Boligudlejning, erhverv – MS 
- Olde-kolle … Facility management - HN 
- Standard-produkter til nye segmenter - KS 
Organisation 
- Organisationsændringer – KS 
- Finoudse organisationen, så alle laver det de er bedst til - KS   
 Rådgivning 
It 
- Anvende it-værktøjer til at løse opgaver, eksempelvis har Dates et værktøj til overdragelsesaftaler 

– MS 
 
På strategiseminaret for selskabets bestyrelse blev det besluttet at prioritere mulighederne således: 

1) Markedsføring 
2) It 
3) Finpudsning … prioritering af det vi er gode til 

 
Som konsekvens af swot-analysen, har vi besluttet at sætte følgende aktiviteter i gang: 
- Vi skal have udarbejdet og gennemført en markedsføringsplan i 2019. 
- Vores papir til generalforsamlinger skal afskaffes. Projekt vedr. indførelse af iPad til dirigent / 
referent skal igangsættes. 
- Vi vil aldrig modtage returkommission fra samarbejdspartnere. 
- Bonusordning til medarbejdere skal udbygges og også gerne, så bonusordning omfatter 
samarbejdspartnere. 
- Tirsdagsmøderne skal ændre karakter, som de fremover kun tager 30 min. Efter tirsdagsmøderne 
skal der bruges 30 min på interne oplæring i bl.a. WeDo. 
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Trusler Medarbejderne har formuleret SJELDANIs trusler sider således: 
Mangel på administratorer 
- Uddanne nye selv og personalestrategi    
Konkurrenter 
- Nuværende, fastholde kunder, proaktiv overfor kunder og honorarer tillægsydelser    
Hurtigere forandring 
- Vær på forkant med udviklingen, hvad gør konkurrenter og it-optimering   
Store konkurrenter 
- Vær konkurrencedygtig, skille sig ud fra mængden (markedsføring) 
Digitalisering 
- Følg med udviklingen, opfind nye produkter 
Ny lovgivning 
Sygdom / ferie – størrelsen på virksomhed 
- Oplæring af klon og snakke fast om ens opgaver 
Tab af it-position 
- Opdateringer, nye systemer og indkøb af nye systemer 
Mange konkurrenter 
- Følge med i udviklingen og det unikke produkt 

 
 

 Trusler Bestyrelsesmedlemmerne har formuleret SJELDANIs trusler sider således: 
Mangel på administratorer 
- Manglende kvalificeret personale – KK 
- Personalegennemstrømning kan blive for stor – HN 
- Kunden relaterer sig til deres kontaktperson, så det er vigtigt at medarbejderen bliver på pladsen 

- MS   
Ekstraopkrævninger 
- Hvis vi ændrer prispolitik, risikerer vi at miste kunder - KK  
Nye regler 
- DBR-reglerne er en udfordring … det samme gælder mange andre nye regler - KK    
Konkurrenter 
- Store konkurrenter har ’muskler’ til at ’købe’ kunder og markedsandele - MS 
- Pengestærke konkurrenter er svære at være op i mod - KS   
Klar ledelse – troskab mod værdier 
- Hvis ledelsen ikke lever op til værdierne, går det galt - MS 
- Medarbejdernes swot-analyse undrer, da det er i kontrast til selskabets værdier – HN 
Økonomi 
- Fortsatte dårlige resultater kan give problemer - HN    
Tid 
- Det er svært at finde tid til udvikling – KS 
It 
- It-struktur indadtil er vigtig i forhold til omverdenen - KK    

   
På strategiseminaret for selskabets bestyrelse blev det besluttet at prioritere truslerne således: 

1) Økonomi i selskabet 
2) Tid … prioritering 
3) Nye regler … lovgivning 

 
Som konsekvens af swot-analysen, har vi besluttet at sætte følgende aktiviteter i gang: 
- Vi vil have praktikanter to gange årligt, samt trainees efter behov. Vi vil være mere synlige på 
skolerne, så vi får flere praktik-ansøgninger. 
- Vi vil have mere fokus på gruppe-inddelingen – AB, EF hhv. regnskab. 
- Vi vil afsætte en dag hver eller hver anden måned, hvor KS og CV arbejder sammen om en opgave. 

 
 

  



 

SJELDANI – Strategiplan 2019-2029 
Side 27 

 

 

 

 
Vision - Mission - Værdier  
 
 

Vision Vi vil skabe et ’hus’, hvor vi kan tage hånd om vore kunders  

  ejendom – fra a til z (boligforeningshus).  
 
 Vi vil skabe en arbejdsplads, hvor medarbejderne trives. 
 

 
Mission Ejendomsadministration er hos os en hjertesag og  

  idealismen går hånd i hånd med visionen, der leder  
  os og giver os mulighed for at skabe tryghed omkring  
  det vigtigste for alle – nemlig hjemmet.  
 

 
Værdier Hos SJELDANI har vi fredag den 21. marts 2016 afholdt et strategiseminar, hvor medarbejderne 

satte ord på vores værdier. Følgende værdier blev besluttet: 
 

Hos SJELDANI lægger vi alle vægt på originalitet. Hos os er der plads til at kunder, 

kollegaer og samarbejdspartnere kan være, som vi er.  
 

Vi vil være førende på udvikling af systemer og forretningsgange, så vi sikrer vore 

kunder den mest tidssvarende løsning.                                                                   
                      

Vi skaber vores forretning i kraft af gode relationer til vores kunder, kollegaer og 

samarbejdspartnere. 
 

Hos os er der frihed til at bøje reglerne, så der i ’systemet’ også er plads til 

’mennesket’. 

 
 

  

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSpa2QnrnOAhXkHJoKHY1DCfAQjRwIBw&url=http://www.piatorp.dk/parterapi/den-svaere-beslutning/&psig=AFQjCNEKyNkfEe3M2JJH_MOA_c2BZ6i1qQ&ust=1471000458804602
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Canvas Business Model 
  Siden Alexander Osterwalder og Yves Pigneur i 2010 publicerede bogen Business Model 

Generation har Osterwalder været talk of the town og modellen Business Model Canvas 
været måden, som man arbejdede med forretningsmodeller på. Især 
uddannelsessystemet har i stort omfang taget Business Model Canvas til deres hjerter. (Jan 
Bendtsen, BENDTSEN start og udvikling - 20/10/2012) 

 
  Hos SJELDANI blev vi første gang præsenteret for modellen af Arbejdernes Landsbank på 

et WIN-netværksmøde – på den måde kan man sige, at modellen beviser sig selv, idet en 
samarbejdspartner således er med til at skabe værdi for vores virksomhed.  

 
  Tidligere i har vi i SJELDANI arbejdet med 

en model, som tog udgangspunkt i 
ejerkredsens personlige vurderinger af 
hvilke, indsatsområder, som var 
væsentlige for selskabets udvikling. 
Denne model har været effektiv for 
selskabet, idet de ønskede mål blev 
opnået. Ulempen har været, at denne 
model tog udgangspunkt i vores egen 
opfattelse, hvorimod Canvas Business 
Modellen tager et overordnet 
udgangspunkt (fugleperspektiv), så også 
områder, som vi ikke selv anser for 
væsentlige, bliver behandlet. 

 
  De områder, som vi tidligere har vægtet og måde hvorpå vi har identificeret dem, er fortsat 

væsentlige for virksomheden. Nu vil de blot blive indarbejdet i Canvas Business Modellen 
og de områder (i Canvas Business Modellen), som vores egen metode ikke har behandlet, 
vil nu også blive behandlet i denne strategiplan. 

 

http://forretningsmodellen.dk/author/admin/
http://forretningsmodellen.dk/author/admin/
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixlLjHlYjVAhWnO5oKHf_eByEQjRwIBw&url=http://peakbalance.dk/produkter/forretningsudvikling/forretningsmodel-til-forretningsudvikling/&psig=AFQjCNEqFzkp9s7buXYM2-mx6Cd-XMEZsQ&ust=1500100882619670
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  De otte indsatsområder (omkostninger og indtægter behandles under ét), som vi tidligere 
har arbejdet med i vores strategiplaner er: it (forretningsmodel og vejen til kunderne), 

økonomi (omkostninger og indtægter), uddannelse / 
kvalitet (ressourcer og forretningsmodel), vækst 
(indtægter), pleje kunder / samarbejdspartnere 
(kunderelationer og partnere), bo pænt (ressourcer), tid 
(ressourcer) og glade medarbejdere (ressourcer). Disse 
fokusområder vil blive behandlet efter Canvas Business 
Modellen under de punkter, som er nævnt i parentes 
efter fokusområder. 
 
 
 

  

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidyaaam4jVAhWEB5oKHfblDRsQjRwIBw&url=https://insero.com/da/nyheder/seneste-nyt/business-model-canvas/&psig=AFQjCNGM1TObo3R-bejDbiMYRrJbOa5eWg&ust=1500102435172877
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I Canvas Business Modellen tager man udgangspunkt i: Hvem er vores vigtigste partnere: Hvem er vores vigtigste 
leverandører? Hvilke Ressourcer køber vi hos vores partnere? Hvilke Aktiviteter udfører vores partnere? Gode grunde til 
partnerskaber: Optimering og økonomi, Begrænse risiko og usikkerhed samt Indkøb af specifikke Ressourcer og Aktiviteter. 
 

Leverandører og partnere 
  For os er relationen til leverandører og samarbejdspartnere væsentlig. 
 
 Dels hjælper vores samarbejdspartner os med at optimere forretningssystemer og dels 

hjælper vores samarbejdspartnere os med at få nye kunder / tillægsydelser. 
 
 Vi besidder ikke selv (alene) hverken de finansielle eller intellektuelle resurser til at udvikle 

vores virksomhed i det omfang, som vi ønsker. Derfor er det vigtigt for os, at samarbejde 
med andre. 

 
  Vores vigtigste leverandører og samarbejdspartnere er: 
 

Vores vigtigste arbejdsredskab er vores administrationssystem 
WeDo, som Vitec leverer. Det er her, vi har alle oplysninger om 
vores kunder og det er dette system, som hjælper om med at løse 

alle basale administrationsopgaver.  
 
Hvis vi i fremtiden skal lykkes med at lave intelligente løsninger, som gør arbejdet for vores 
medarbejdere lettere, må det nødvendigvis være i samarbejde med Vitec. WeDo er det 
system på markedet, som er mest åbent, så overførsel af data går let – det er en absolut 
fordel. 
 
Samarbejdet har været lidt tungt, da de har en lille organisation i Danmark (Vitec er 
Europas største leverandør af administrationssystemer med mange medarbejdere i 
Sverige) og deres resurser har været dedikeret til at udvikle en ny version af systemet. 
 

Leverer vores hjemmesidesystem, som er vigtigt 
markedsføringsmæssigt og som giver vores kunder adgang til 

alle deres dokumenter og regnskabstal (så vi ikke længere behøver at lave 
kvartalsregnskaber). 
 
Dette system er meget dyrt og udviklingen gennemføres med den enkelte beboer, som 
den primære målgruppe – ikke os administratorer, som jo betaler for systemet. 
 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWmPGQoYXcAhWIFZoKHeOeCwAQjRx6BAgBEAU&url=http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary/partners_da&psig=AOvVaw0lnBuDbWhdNZ_JIHE91QWA&ust=1530787251877660
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Vores bank er naturligvis vigtig, for at vi kan 
drive vores virksomhed – særligt de første år, 

var det afgørende for os, at vi havde mulighed for at trække på vores kassekredit. 
 
Banken har desværre svært ved at imødekomme vores kunders behov, men de er inde i en 
meget positiv udvikling på dette område. 
 

Vores revisor har vi samarbejdet med, næsten siden 
selskabet blev stiftet for 25 år siden. Mange af vores 

kunder anvender også dette selskab til revision af deres årsrapporter. 
 
Luni er en meget gammeldags revisor, som bl.a. primært arbejder på papir. Der er 
desværre også samarbejdsproblemer med deres nuværende ejer. 
 

En væsentlig del af vores omsætning kommer fra byggesager, hvor vi 
kan fakturere kunden for byggesagsadministration. 
 
Den tekniske rådgiver, som vi har det tætteste samarbejde med er trio. 

De har samme primære målgruppe, som os. Og kemien i ejerkredsene i de to selskaber er 
meget god – værdierne bag de to selskaber er også næsten enslydende. 
 
Vi har en medarbejder fra Trio siddende på vores kontor og overvejer at stifte et fælles 
selskab, sammen med dem. 
 

Advokatydelser hænger tæt sammen med 
ejendomsadministration. De fleste af vores kunder, har 

ofte behov for advokat og vores medarbejdere har glæde af at kunne sparre med en 
advokat. 
 
Krarup sidder to dage om ugen på vores kontor og samarbejdet fungerer rigtigt godt – dels 
fordi vi arbejder for samme kundegruppe og dels fordi, kemien er meget god. 
 

Vores digitale underskrift system leveres af Penneo – det er et system, 
som har sparet vores medarbejdere for meget tid. 

 
Penneo er en meget visionær virksomhed, som hele tiden arbejder for at skabe nye 
systemer til vores branche. 
 
I dag køber vi deres ydelser igennem Prosedo og betaler derfor en alt for høj pris. Hvis vi 
købte ydelserne gennem Penneo direkte ville vi spare 25-50 % af denne omkostning. 
 

Scheel leverer valuarvurderinger til vores kunder og hjælper 
med at undervise vores medarbejdere på andelsbolig-
området. Det er et meget komplekst område, hvor opdateret 

viden er væsentligt for kvaliteten af vores arbejde. 
 
Der er meget god kemi mellem ejerne af de to virksomheder. 
 

   

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-7_vm7c3dAhUxuaQKHTlmCjgQjRx6BAgBEAU&url=http://20105584.dk/hvad-kan-jeg-finde-paa-los-samarbejdspartnere-hjemmeside/&psig=AOvVaw1xEr8AIZhMo0KUwCufdMXA&ust=1537679799429885
http://www.trioarkitekter.dk/default.aspx
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Andre samarbejdspartnere og leverandører 
 Nedenfor ses en oversigt over andre samarbejdspartnere, som det er vigtigt for os at have 

en god relation til: 
 

Da vi etablerede vores AS anvendte vi Beierholm som 
rådgiver. Beierholm er revisor for en række af vores 

kunder. Desværre fungerede samarbejdet med os ikke så godt, da vi simpelthen ikke taler 
samme sprog. 
 

En del af vores kunder anvender Gaihede som deres 
tekniske rådgiver. Vi har rigtig god kemi med dem, men 
deres værdier er desværre væsentligt anderledes end 

vores. Vi har flere gange oplevet, at de forsøger at sælge projekter til vores kunder, som 
kunderne ikke har behov for. 
 

De fleste af vores kunder anvender Codan, som deres 
forsikringsselskab, det gør vi også hos SJELDANI. Der er (i 

samarbejde med Prosedo) lavet et særligt produkt til en absolut konkurrencedygtig pris til 
vores kunder. Vi tjener selv ikke penge på det, men ser dette som en mulighed for at sætte 
hegn op omkring vores kunder. 
 

Techem leverer forbrugsregnskaber, så de er en væsentlig spiller på vores 
marked. Deres produkt er godt og deres pris er konkurrencedygtig. 

Kemien på ledelsesniveau er meget god. 
 

Nogle af vores kunder anvender TopDahl som deres tekniske 
rådgiver. For nogle år siden, var de en væsentlig leverandør til os 
og vores kunder, men det er de desværre ikke længere – det kan 

de imidlertid udvikle sig til at blive igen. 
 

 
 
 

Mulige samarbejdspartnere og leverandører 
Vi er hele tiden på udkig efter leverandører og samarbejdspartnere, som kan bidrage til 
udviklingen af vores virksomhed. Nedenfor ses en oversigt over nogle af de mulige 
samarbejdspartnere, som vil kunne bidrage til at få vores virksomhed til at vækste: 

 
På Eds administratorkonference i september 2018 mødte vi Valhal 
Connect. Umiddelbart ser det ud til, at de laver et produkt, som kan 

konkurrere med det hjemmeside-system, som vi i dag køber hos Prosedo … det skal 
naturligvis undersøges. 
 

Igennem en årrække har vi samarbejdet med base1 – vi var en overgang 
medejere af selskabet. Mange i vores branche og tilsvarende mange 
ejendomsmæglere tænker, at det må være muligt, at etablere et samarbejde 
mellem administrator og mægler, som er til fordel (kommercielt) for begge 

parter … imidlertid har vi endnu ikke knækket koden og fundet en form, som kan give både 
dem og os nye kunder. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi805Ow7s3dAhWM-KQKHTffCmEQjRx6BAgBEAU&url=https://projectum.dk/om/samarbejdspartnere/&psig=AOvVaw1xEr8AIZhMo0KUwCufdMXA&ust=1537679799429885
https://www.gaihede.dk/
http://www.valhalconnect.dk/
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Estate ejendomsmæglere har kontaktet os i 2018 og vil gerne samarbejde. Vi tager 
naturligvis en samtale med dem – måske er det her, vi finder en løsning. 

 
Det vil også være oplagt, at samarbejde med andre ejendoms-
administratorer. Der er en lang række områder, hvor vi kan have 
direkte økonomisk fordel af et samarbejde – udvikling af it-værktøjer 
et bare et område. Frede Tellefsen er en administrator (og advokat), 
som på mange måder ligner os og dermed oplagt at samarbejde med. 

På Eds administratorkonference i september 2018 mødte vi ham og det viste sig, at han 
har præcist samme udfordringer med Prosedo, som vi har. 
 
Derudover er vi til stadighed på udkig efter opkøbs-muligheder.  
 

 
 
 
Andre samarbejdspartnere og leverandører 
  Der er en meget lang række af leverandører, som henvender sig til samme målgruppe, som 

os. Nedenfor ses en liste over nogle af dem (og typer af leverandører), som vi måske på sigt 
vil kunne finde en forretningsmodel sammen med, som vil tilgodese os begge: 

 
Altaner altan.dk og Minaltan.dk  
Banker og realkredit BRF, Danske Bank og Nordea ¨ 
Elevatorer alevator.dk  
Energimærkning Bang & Beenfeldt A/S  
Vvs Greenpipe A/S  
Forsikringsmæglere Assurance Partner  
Forsikringsselskaber Alka Forsikring A/S og Alm. Brand  
Landskabsarkitekt Niels Lützen Landskabsarkitekter ApS  
Maler Iver Entreprise  
Murere   De blå mænd         
Revisorer   BDO ScanRevision         
Skadesservice   Dansk Industri & Skadeservice   
Internet, dørtelefoner   Fiberby    
Tømrere   De Blå Mænd og Iver Entreprise    
Vicevært og trappevask   Aamann & Wulff ApS og  Byens Ejendomsservice  
VVS   De Blå Mænd og Sydhavns VVS    
Øvrige   Der findes en lang række andre leverandører, som leverer mere 

specielle løsninger til andelsboligforeninger og ejerforeninger. 
Nedenfor ser du et lille udpluk af dem:  

        

  Ovennævnte er taget fra vores hjemmeside, hvor vi har en liste over leverandører, som 
vores kunder kan lade sig inspirere af, når de skal finde en ny leverandør … men reelt vil 
en oversigt over mulige samarbejdspartnere være næsten uudtømmelig. Alene antallet af 
revisorer, som henvender sig til vores målgruppe på over 3.000 virksomheder.  
     

 

http://altan.dk/
http://minaltan.dk/
http://alevator.dk/
http://www.bangbeen.dk/
http://www.greenpipe.dk/
http://assurancepartner.dk/
http://nl-landskab.dk/
http://www.iver-entreprise.dk/
http://3blaa.dk/
http://www.dis.as/
http://3blaa.dk/
http://www.iver-entreprise.dk/
http://www.aa-w.dk/
http://3blaa.dk/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0i_LH-s3dAhWQ_aQKHWfJA8UQjRx6BAgBEAU&url=https://emotionalbody.dk/?page_id%3D22&psig=AOvVaw1xEr8AIZhMo0KUwCufdMXA&ust=1537679799429885
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjfm-PqgM7dAhWSCewKHenZBBQQjRx6BAgBEAU&url=http://rebild.dk/politik/haandbog-politikere/samarbejdspartnere&psig=AOvVaw1xEr8AIZhMo0KUwCufdMXA&ust=1537679799429885
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Optimering af forretningssystemer  
 Som tidligere nævnt, besidder vi ikke selv (alene) hverken de finansielle eller intellektuelle 

resurser til at udvikle vores virksomhed i det omfang, som vi ønsker.  
 
Udover manglende knowhow og penge, så er medarbejdernes 
evne til at ændre på forretningsgange en udfordring. Det skyldes 
dels at medarbejderne mener, at de er bedst til at løse 
opgaverne, at de er bange for at blive overflødige og magelighed. 
Det er noget, som vi løbende arbejder med. 
 

 Vi ved, hvilke opgaver, som med fordel vil kunne løses af it-systemer, som endnu ikke 
eksisterer – men vi har ikke knowhow til at udvikle dem. Vi har desværre heller ikke penge 
nok til at købe os til den viden. 

 
 Ensartede opgaver, som gentages kan it-systemer løse billigere, hurtigere og i en bedre 

kvalitet end os mennesker. Robotteknologien kombineret med kunstig intelligens gør det 
allerede i dag muligt, at lade computere løse disse opgaver … så det vil på et tidspunkt ske. 

 
 Det er derfor afgørende, at vi kan samarbejde med leverandøren af vores 

administrationssystem og andre systemudviklere, som kan hjælpe os videre. 
 

Eksempler på opgaver, som allerede nu kan lægges helt over til it-systemer at løse er: 
▪ Besvarelse af ejendomsmæglerforespørgsler … når en ejendomsmægler får en 

ejerlejlighed til salg, skal han indhente en række oplysninger og dokumenter, som ligger 
i vores systemer. 

▪ Udarbejdelse af overdragelsesaftaler og afregning af handler … denne opgave er meget 
tidskrævende og handler alene om at finde oplysninger i vores it-systemer og sætte 
dem sammen i et dokument. Derefter afregnes handlen igen i vores it-system. 

▪ Udarbejdelse af årsrapporter … vores administrationssystem kan faktisk allerede i dag 
stille årsrapporter op, det er dog en opgave, som de fleste kunder benytter revisor til. 

▪ Bogføring og afstemning … er oplagte opgaver, at lægge helt over til et it-program. 
 

 
 
 

Øget omsætning – nye kunder og tillægsydelser 

 Ideer til nye produkter (tillægsydelser) og kontakt til nye kundeemner kommer ofte fra 
samarbejdspartnere. Det skal vi være bedre til at udnytte. 
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I Canvas Business Modellen tager man udgangspunkt i: Hvilke aktiviteter kræves af vores: Værdifaktorer? 
Kunderelationer? Vej til kunderne? Indtægtskilder? Eksempler: Produktion (design, fremstilling), Problemløsning 
(konsulentydelser, service) og Platform/netværk (fx eBay eller Apple App Store). 

 
Centrale aktiviteter 
 Der er mange brancher og virksomhedstyper, som henvender sig til samme segmenter som os. 

Ejendomsadministratorens absolutte fordel er, at vi er tættere på beslutningstagerne 
(bestyrelserne) end andre (revisorer, banker, arkitekter, mmf). 

 
 Ejendomsadministration kaster i sig selv ikke det store overskud af sig – benchmark-analyser, som 

vi har deltaget i, viser at det gennemsnitlige afkast ligger på 5-7 %. 
 
 At ejendomsadministration alligevel er interessant for andre brancher, skyldes primært, at vi er 

meget tæt på beslutningstagerne og derfor har let ved at påvirke dem, når en leverandør skal 
vælges. Det er årsagen til, at eksempelvis mange advokater har en egen ejendomsadministration. 
På samme måde ser man også store ejendomsadministrationsselskaber tilbyde bygherrerådgivning, 
advokatbistand, vicevært og tilsvarende. 

 
 

Ejendomsadministration  

  Dette er SJELDANIs kærneydelse - alle vores andre produkter tager deres udgangspunkt i denne 
ydelse og de værktøjer, som vi anvender til at løse denne opgave.  

 
  Den klassiske ejendomsadministration kan inddeles i to hovedarbejdsopgaver er Administration og 

Regnskab. Hos SJELDANI ser vi det også som en kærneydelse, at kunne tilbyde vores kunder en 
hjemmesideløsning. 
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Asset management 
 De seneste år har Asset management været et meget moderne ord i vores branche. Nogle ser dette 

produkt som en overbygning på ejendomsadministration, hvor man i stedet for at tænke som 
administrator (som driver ejendomme) tænker som forretningsmand (som udvikler ejendomme). 
Andre ser det som et andet ord for ejendomsadministration, da det jo netop er 
ejendomsadministratorens opgave, at hjælpe ejendommens ejer med at udvikle ejendommen. 

 
 Uanset hvordan vi vælger at se på det, så ser vi en øget tendens til, at vores kunder forventer at vi 

netop arbejder for at udvikle deres ejendom. 
 
 Denne forventning skal vi være opmærksom på.  
 
 

Advokatvirksomhed  

  En række kunder efterspørger ejendomsadministration kombineret med advokatbistand – og det 
er ret enkelt at lave krydssalg mellem disse to produkter. Derfor ser vi en række advokatfirmaer, 
som også tilbyder ejendomsadministration (CEJ Ejendomsadministration m.fl.) og en række 
administrationsvirksomheder, som også tilbyder advokatbistand (Datea m.fl.). 

 
  Hos SJELDANI arbejder vi tæt sammen en advokat, og får således dækket vore kunders behov for 

advokatbistand. 
 
 

Bygherrerådgivning  

  En række kunder efterspørger rådgivning i forbindelse med gennemførsel af større byggesager eller 
udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner. Disse opgaver giver vi i dag til samarbejdspartnere som Trio 
Arkitekter og Gaihede AS. På sigt vil det være oplagt, selv at varetage disse opgaver, enten i et 
datterselskab, som vi selv etablerer eller ved at købe os ind i et eksisterende selskab. 

 

 
 
  Administrators indflydelse på, hvor bygherrerådgiveropgaver placeres er meget stor og den fordel 

skal vi naturligvis udnytte. 
 
  Flere ejendomsadministratorer har egen bygherrerådgivning – DEAS og Datea har en stor intern 

organisation til at varetage disse opgaver. Administrationshuset, LEA og andre har helt eller delvist 
ejede datterselskabet til at varetage denne funktion. 

 
 

Mæglervirksomhed  

  LEA er ejet af EDC og de to virksomheder arbejder tæt sammen, ligesom Salling Ejendoms-
administration har været delvist er ejet af Colliers International Danmark. SJELDANI ejer en mindre 
aktiepost i mæglervirksomheden base1. 

 
  En række administratorer (Administrationshuset, Vest Administration, Øens 

Ejendomsadministration med flere) er gået samme om at stifte og drive mæglervirksomheden Unik 
Boligsalg. Dog uden den store succes. 
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  Vi har tilsyneladende endnu ikke fundet frem til en udbytterig måde at samarbejde med 

ejendomsmæglere på endnu i branchen. Vi har dog flere oplagte sammenfaldende interesser og et 
samarbejde må kunne give udbytte. 

 
 

Revision Revision er endnu et tæt beslægtet produkt til ejendomsadministration. Og på samme måde som 

bygherrerådgivning, så har vi som administratorer meget stor indflydelse på, hvor vores kunder 
vælger at købe denne opgave. 

 
 Revision er i de seneste år blevet meget dyr. For små kunder koster det næsten lige så meget som 

selve administrationen. Flere af vores kunder efterspørger en billigere løsning. 
 
 Det vil være nærliggende for os at gå ind i dette marked – enten sammen med en samarbejdspartner 

eller ved oprettelse af et datterselskab til formålet. 
 
 

Lånerådgivning - finansieringsrådgivere  

 I de senere år er der opstået en lang række virksomheder, som tilbyder rådgivning om 
realkreditbelåning, særligt rettet mod den private forbruger (private boligejere), eksempelvis Status 
Danmark (Copplestone ejer en andel af dette selskab) og Realkreditkonsulenterne. 

 
 Rådgivning på dette område er typisk meget dyr, men der er også mange penge at tjene for kunden. 
 
 

Facility management  

  Facility management er i voldsom vækst i Danmark, idet flere og flere virksomheder udliciterer 
opgaver i forbindelse med ejendommens drift, herunder kantinedrift, havearbejde, rengøring, 
viceværtfunktion mm. 

  

 
 
  Også her ligger der en forretningsmulighed for SJELDANI, idet vi kan påtage os opgaven som facility 

manager og bruge vores samarbejdspartnere (viceværter, håndværkere m.fl.) til at udføre de 
praktiske opgaver. 
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Ressourcer 
I Canvas Business Modellen tager man udgangspunkt i: Hvilke Ressourcer kræves af vores: Værdifaktorer? 
Kunderelationer? Vej til kunderne? Indtægtskilder? Eksempler: Fysiske (bygninger, butikker, biler, maskiner), Intellektuelle 
(brands, rettigheder, data), Menneskelige og Finansielle. 

 
Ressourcer - medarbejderne 
 Ejendomsadministration er en meget viden-tung branche. Vores produkt er helt afhængigt af den 

kvalitet, som medarbejderen leverer. Medarbejderne er derfor vores vigtigste – og dyreste – 
ressource.  

 
 Der er en stærk sammenhæng mellem lav medarbejderomsætning og kundeloyalitet samt mellem 

lav medarbejderomsætning og høj omsætning pr. medarbejder.  
 
  Ejendomsforeningen Danmark forventer at der indenfor de næste 5-7 år kommer til at mangle ca. 

6.000 medarbejdere i branchen. Det er derfor afgørende for virksomhedens fremtid, at SJELDANI 
fortsat formår at tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere. 

 

   
 
  Vi anser det derfor som meget væsentligt, at vi har glade medarbejdere – se afsnittet ”Lav 

medarbejderomsætning”.  
 
  Vi tager udgangspunkt i værdibaseret ledelse, hvorfor medarbejderne er inddraget i vores interne 

strategiproces. Medarbejderne er således med til at definere vores fokusområder og det er 
medarbejderne laver en SWOT-analyse, som viser ledelsen, hvilke punkter vi skal arbejde med. 

 

Medarbejdernes kompetencer 
 Vores vigtigste produkt er vores medarbejderes kompetencer. De faglige kompetencer er naturligvis 

meget vigtige, men den personlige relation til kunderne vil i de kommende år blive stadigt vigtigere, 
hvorfor også medarbejdernes sociale kompetencer og deres kommunikative kompetencer er 
væsentlige og skal udvikles.  
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Omkostningen til medarbejdere 
 Vores største omkostning er løn til vores medarbejdere. Som bekendt er løn en vedligeholdelses-

faktor, men det skal ikke få os til at lukke øjnene for, at medarbejderne skal have en rimelig løn. For 
at kunne honorere denne rimelige forventning fra medarbejdernes side, er det nødvendigt at øge 
medarbejdernes effektivitet – prisen på administration kommer nok næppe til at stige, så vi må sikre 
os, at vores medarbejdere bliver mere effektive ved anvendelse af it-værktøjer og uddannelse.  

 

Lav medarbejderomsætning 
 Hos SJELDANI vil vi gerne have glade medarbejdere. Vi har fejret to 10 års jubilæer og vi vil meget 

gerne fejre endnu flere. Vi ved, at glade medarbejdere og godt arbejdsmiljø giver lav 
medarbejderomsætning, som igen giver tilfredse kunder og dermed lav kundeomsætning – så 
udover glæden ved at gå på arbejde i en virksomhed, hvor medarbejderne trives, så giver det også 
god økonomi for virksomheden. 

 
  En vigtig forudsætning for at have glade medarbejdere er også, at medarbejderne oplever 

medindflydelse.  
 

 
 

Rekruttering Vores brancheforening (Ejendomsforeningen Danmark) forventer, at der i løbet af de 

næste 5 år vil komme til at mangle ca. 4.000 medarbejdere i branchen. Dette skyldes dels 
at flere kunder vælger en professionel administrator og dels, at gennemsnitsalderen i 
branchen i dag er ret høj. 

 
 Vi ser derfor to vigtige opgaver i denne problematik – dels skal SJELDANI sikre sig, at vi til 

enhver tid har tilstrækkeligt mange kvalificerede medarbejdere og vi skal sikre os, at der 
uddannes så mange nye medarbejdere som muligt. 

 
Der skal uddannes 4.250 ejendomsadministratorer de næste ti år, hvis udviklingen i branchen 
fortsætter. Der er behov for ejendomsadministratorer til både private, almene og offentlige 
ejendomme.  
 

Behov for ejendomsadministratorer stiger med 50 
procent i de kommende år 
 
Beregninger foretaget af Ejendomsforeningen Danmark viser, at der i løbet af de kommende 10 år 
er brug for at blive ansat 50 procent flere ejendomsadministratorer, end der på nuværende 
tidspunkt er ansat. Antallet af beskæftiget ejendomsadministratorer i Danmark, i 2016, skønnes at 
være på 8.864 og hen over de kommende 10 år, skal der dermed uddannes 4.250 ekstra 
ejendomsadministratorer. Ejendomsforeningen Danmark håber, at flere i fremtiden vil vælge 
erhvervet som ejendomsadministrator frem for, eksempelvis, bank- og forsikringsverdenen og de 
gør deres bedste for at tiltrække sig opmærksomhed. 
 
”Vi skal som branche blive langt mere synlige og vise, hvor attraktive vi er som arbejdsplads, både 
over for de nyuddannede men også over for erfarne kræfter i andre brancher. Vi er i hård 
konkurrence med mange andre gode og spændende arbejdspladser om den kvalificerede 
arbejdskraft, og her har vi rent faktisk rigtig meget at byde på som branche. Det skal vi blive bedre 
til at fortælle om. (…) Uddanner man sig til ejendomsadministrator, kan man derfor se frem til en 
høj grad af jobsikkerhed”, siger formanden for Ejendomsforeningen Danmarks administratorsektion 
og administrerende direktør i DEAS, Henrik Dahl Jeppesen. 

 
28.10.2016 Byensejendom.dk, Tommy Blindkilde 
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Ressourcer - it  
  Næst efter medarbejderne er vores it-systemer afgørende for vores succes. 
 
 Dels er omkostningerne til medarbejdere meget store og dels forventer vores kunder, at 

medarbejderne bruger deres til på at rådgive kunderne, så det er vigtigt at vi får flyttet 
flere og flere arbejdsopgaver over i vores it-systemer, så de sparer medarbejdernes tid. 

 

   
 
  Vi kommer til at bruge flere ressourcerne på at få det optimale ud af vores it-systemer og 

på at udvikle nye, som bedre løser vores behov. 
 
 Desværre er det en udfordring at samarbejde med WeDo (administrationssystemet) og 

Prosedo (hjemmeside-systemet), da ingen af dem lytter til vores behov. Dette problem skal 
der arbejdes med i denne strategiperiode. 

 
 

Ressourcer - finansiering 
 De sidste par år har vi målrettet arbejdet på, ikke at være afhængige af en bank. Vi er nu 

så langt, at vi ikke længere trækker på vores kassekredit, så vores daglige drift finansierer 
vi nu helt selv. 

 
 Anderledes ser det ud, hvis vi skal opkøbe en administrationsportefølje. De to gange, hvor 

vi har haft mulighed for at byde på en administrationsportefølje, har vores bank vist sig 
meget imødekommende … men det kan vi ikke regne med, at de også vil være i fremtiden. 
Vi vil derfor arbejde på, at oparbejde en opsparing, som vil kunne anvendes til hel eller 
delvis finansiering af et opkøb. 

 
 

Ressourcer - lokaler  
 Vi er heldige, at vores lokaler ligger meget synligt og relativt centralt. Lokalerne er billige 

og det har stor værdi for os. 
 
 Lokalerne skal imidlertid også være imødekommende overfor medarbejderne og 

kunderne. Vi har derfor i 2016 og 2018 investeret i istandsættelse og indkøb af nye møbler. 
Vi er imidlertid ikke færdige, så vi regner med også i 2019 at bruge penge på renovering af 
lokalerne. 

 
 Lokalerne er store nok til os i denne strategiperiode. 
 
 Nogle fremtidsforskere mener, at kun de medarbejdere, som er blevet til overs, vil sidde 

ved deres skrivebord på deres arbejdsplads (som de fleste gør det i dag). Alle andre 
arbejder andre steder – hjemme, på en café, sammen med netværk udenfor den 
virksomhed de arbejder i m.v. 
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Kontorhotellet SoHo, har lavet et nyt 
produkt til personer, som ikke ønsker 
en fast arbejdsplads, men som har 
behov for at sidde forskellige steder i 
byen med deres arbejdsopgaver. 
 
Læs mere på: 
https://www.sohonomads.dk/ 
 
For os er det lidt svært at forstå, da vi 
mener, at  det er vigtigt både for det 
sociale fællesskab og for at udveksle 
erfaringer, at have et kontor. 
 
For at komme tættere på denne 
udvikling, vil direktionen i selskabet 
selv afprøve denne måde at arbejde 
på, både ved afholdelse af møder, 

arbejdsmøder og løsning af individuelle arbejdsopgaver. 
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Værdifaktorer 
I Canvas Business Modellen tager man udgangspunkt i de forskellige måder produktet eller ydelse opfylder behov og løser 
problemer på kaldes værdifaktorer. Hvilke værdier skaber vi for kunderne? Hvilke af kundernes problemer løser vi? Hvilke 
af vores kunder opfylder vi?  Skaber værdi i relation til: Produktet/ydelsen er innovativ, Performance, Kundetilpasset, Den 
opgave Jeres produkt udfører, Design, Brand/status, Pris, Reducere kunders omkostninger, Reducere kunders risici og 
Brugervenlighed 

 

Værdifaktorer 
  I bund og grund ønsker de fleste af vores kunder, at deres månedlige udgift til bolig 

(fællesudgifter og boligafgift) er så lav som muligt og at deres bolig stiger i værdi … men 
det er ikke alt, vi oplever også, at kunderne efterspørger individuelle løsninger, så som 
altaner, særlige husordensbestemmelser mm. 

 
 Den basale ejendomsadministration (opkrævninger, rykkere, bogføring mv.) tillægger 

kunder ikke den store betydning. Det ses som en forudsætning, som alle administratorer 
kan klare. 

 
  Vore s problem er, at vi bruger voldsomt meget tid på den basale ejendomsadministration, 

men det er den personlige rådgivning og evnen til at omsætte kundernes ønsker til 
virkelighed, som vi bliver vurderet på. 

 

  
 

Vi skal derfor arbejde for, at basale administrationsopgaver løses af vores it-systemer med 
mindst mulig arbejdstid. Fokus for medarbejderne skal være den personlige rådgivning.  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiutYm5hYPcAhUGVywKHSkSA_AQjRx6BAgBEAU&url=https://financer.com/dk/privatoekonomi/inflation/&psig=AOvVaw0YD7ujCvvr5ABptAE5osTM&ust=1530711087529190
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I Canvas Business Modellen tager man udgangspunkt i: Hvad er relationen mellem kunderne og os? Hvilke relationer 
foretrækker vores kunder? Hvilke kunderelationer gavner forretningen bedst? Hvordan skaber vi, og vedligeholder vi 
relationer? Hvordan påvirker vi kunderelationer værdifaktorer?  
Eksempler på overvejelser: Personlig betjening face to face, Web-baseret e-handel, Web-baseret Socialt netværk, 
Automatiseret service og Community af brugere/kunder 
 

Kunderelationer 
 Hvis vi vil have en tæt relation til vores kunder, er det vigtigt at have en markant profil – 

det mener vi at have. Ingen andre administrationsselskaber drives efter samme mission 
som os … ’Ejendomsadministration er hos os en hjertesag og idealismen går hånd i hånd 
med visionen, der leder os og giver os mulighed for at skabe tryghed omkring det vigtigste 
for alle – nemlig hjemmet.  

 
 Det samme gælder vores værdier … originalitet, udvikling, relationer og frihed. 
 

Fokusområde: Vi vil gerne være bedre til at kommunikere vores mission og værdier i det 
daglige samarbejde med kunderne. 

 
 Når vi møder kundeemner, overvejer de så godt som altid at skifte administrator, fordi 

deres nuværende administrator ikke svarer på deres mails samt fordi administratoren ikke 
sætter sig ind i deres problemer og hjælper med at løse dem. Dette skal vores kunder ikke 
opleve hos os. 

 
Fokusområde: Vores kunder skal opleve at vi svarer på deres henvendelser – både telefon 
og mail. 

 
Fokusområde: Vores kunder skal opleve, at vi lytter til dem i et ægte forsøg på at forstå 
dem og hjælpe dem med deres problemer. 
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I Canvas Business Modellen tager man udgangspunkt i: Via hvilke kanaler foretrækker vores kundesegmenter vi når dem? 
- Hvordan når vi kunderne i dag? Hvordan hænger de forskellige veje sammen? Hvilke veje fungerer bedst? Hvilke veje er 
de mest kost-effektive? Checkpoints på vejen: Opmærksomhed - Hvordan skaber vi opmærksomhed om vores produkter -
og servises? Hvordan bliver vi bedømt?  Hvordan hjælper vi kunderne med at bedømme vores værdifaktorer? Købet - 
Hvordan gør vi det muligt, og nemt, for kunderne at købe vores produkt? Levering - Hvordan leverer vi de enkelte 
værdifaktorer til kunden? After sales - Hvordan kan kunderne få service og support efter købet? 
 

Vejen til kunderne  
  Hvis vi vil være kendt i branchen (også blandt kundeemner) er det vigtigt at have en 

markant profil – det mener vi at have. Ingen andre administrationsselskaber drives efter 
samme mission som os, det samme gælder vores værdier. 

 
Markedsføring Derudover skal vi være mere synlige overfor mulige kundeemner. Hvis du eksempelvis 

laver en Google-søgning på ’sjeldani’, kommer boAdm.dk op som første resultat. 
 
 Internettet Søger du på ’ejendomsadministration’, får du følgende resultat (ca. 815.000 resultater): 
 

boligexperten.dk 
vopa.dk 
ageras.dk 
azets.dk 
Salling Ejendomsadministration 

Vopa Ejendomsadministration ApS 
DEAS Ejendomsadministration 
cej.dk 
stenohus.dk 
vibo.dk 
Taurus Ejendomsadministration 
kbhadm.dk 
NORD Ejendomsadministration ApS 
toftadm.dk 
adminova.dk/ 
Vopa Ejendomsadministration  
Administrea ApS 
advodan.dk › Erhverv 
NY C. Ejendomsadministration 
Homann Advokater 
 ejendomswatch.dk 
Domhusgaarden | Ejendomsadministration 
Arentoft Ejendomsadministration 
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http://cej.dk/
http://cej.dk/
https://www.stenohus.dk/ejendomsadministration.aspx
https://www.stenohus.dk/ejendomsadministration.aspx
http://www.vibo.dk/soeger-bolig/godt-at-vide/info/ejendomsadministration-koebenhavn-og-sjaelland/
http://www.vibo.dk/soeger-bolig/godt-at-vide/info/ejendomsadministration-koebenhavn-og-sjaelland/
http://www.kbhadm.dk/
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http://www.nord-ejd.dk/
https://toftadm.dk/administration-af-ejerforeninger/
https://toftadm.dk/administration-af-ejerforeninger/
http://adminova.dk/property-asset-management/
http://adminova.dk/property-asset-management/
http://vopa.dk/forside/indholdssider/ejendomsadministrator/
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https://www.ny-c.dk/
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ejendomsadministration.nu 
advice-adm.dk 
Cobblestone | Bolig & Ejendomsadministration 
… efter tre sider med søgeresultater er SJELDANI endnu ikke kommet frem. 
 

   
 
Google er naturligvis ikke det eneste sted på internettet, hvor vi kan komme i kontakt med 
kundeemner … vores muligheder for digital markedsføring skal afdækkes. 
 
Hvis vi ønsker en fortsat organisk vækst, skal vi gøre noget ved dette problem. Vi vil 
udarbejde en markedsføringsplan, som skal behandles på et kommende bestyrelsesmøde, 
Markedsføringsplanen skal dæmme op for dette problem. 
 
Fokusområde: Vi vil være mere synlige på internettet. 

 
Trykte medier Indtil nu, har SJELDANI udelukkende annonceret i HusForbi, Out&About og en enkelt gang i 

magasinet MinBoligForening. Dette har ikke givet noget mærkbart resultat. Men for HusForbi og 
Out&About’s vedkommende, har annoncerne også mest båret præg af at være sponsorstøtte. 

 
Relationer Vi har fået en del kunder gennem relationer – samarbejdspartnere har henvist kunder til os. Dette 

vil vi fortsat arbejde for – ligesom vi gerne henviser kunder til vores samarbejdspartnere. 
 
 
  

file://///SJD-PROD-RDS01/KundeData/data/fælles/Arkiv/Arkiv%20internt/001%20Sjeldani%20AS/0%20-%20Selskaber/Strategi/Arentoft%20Ejendomsadministration%0bhttps:/www.ejendomsadministration.nu/
file://///SJD-PROD-RDS01/KundeData/data/fælles/Arkiv/Arkiv%20internt/001%20Sjeldani%20AS/0%20-%20Selskaber/Strategi/Arentoft%20Ejendomsadministration%0bhttps:/www.ejendomsadministration.nu/
https://www.advice-adm.dk/udlejning.aspx
https://www.advice-adm.dk/udlejning.aspx
https://cobblestone.dk/ejendomsadministration
https://cobblestone.dk/ejendomsadministration
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I Canvas Business Modellen tager man udgangspunkt i: Hvem skaber vi succes for? Hvem er vores vigtigste kunder? Hvad 
er vores kundesegmenter? Eksempler: Massemarked, Niche marked, Kundesegmenter og Kundepersona (Fiktiv beskrivelse 
af kunde). 

 
Kunder  Hos SJELDANI Boligadministration beskæftiger vi os i dag udelukkende med administration af 

foreninger. Vi har igennem virksomhedens mere end 25 års levetid opbygget en solid ekspertise 
med håndtering af disse segmenter. Nævnt i rækkefølge efter størrelse administrer vi 
andelsboligforeninger, ejerforeninger, haveforeninger, gårdlav og ApS/AS ejendomme. 

 
 I andelsboligforeningerne er der enkelte boliglejemål og erhvervslejemål, som vi administrerer, da 

det er en del af kundeforholdet til Andelsboligforeningen. 
 
 Det essentielle i relationen til disse kundesegmenter er kundeservice – altså at vi løbende har en 

tæt dialog med kunden, at vi holder hvad vi lover og at vi stiller den nødvendige it (primært 
hjemmesideløsning, digital regningsgodkendelse og digital underskrift) til deres rådighed. 

 
 I dag ser SJELDANIs kundesammensætning således ud: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andelsboligforeninger 
 Andelsboligforeninger har fra virksomhedens start været en vigtig kundegruppe for SJELDANI. Vi har 

deltaget i stiftelse af mange andelsboligforeninger og har et indgående kendskab til dette særlige 
segment. 

 
 
 
 
 
 

   
  
 

Antal enheder i dette segment på landsplan: 

Andelslejligheder i Danmark … Kilde: Danmarks Statistik 2016  203.561 enheder 
Andelslejligheder i Hovedstaden … Kilde: Danmarks Statistik 2016  137.130 enheder 
 
SJELDANIs andel af markedet i Danmark … 0,6300 % 1.292 enheder 
SJELDANIs andel af markedet i Hovedstaden … 0,9400 % 1.292 enheder 
 

Svarende til 38 % af SJELDANIs kundeportoføje 

Antal enheder fordelt efter kundesegment: 2013 2017 

Andelslejligheder …  1.316 enheder 47 % 1.292 enheder 38 % 
Ejerlejligheder … 939 enheder 33 %  1.111 enheder 33 % 
Haveforenings lodder … 392 enheder 14 %  750 enheder 22 % 
Boliglejemål … 38 enheder 1 %  68 enheder 2 % 
Erhvervslejemål … 43 enheder 1 %  45 enheder 1 % 
Antal medlemmer af gårdlav … 76 enheder 3 %  69 enheder 2 % 
ApS- og AS-lejligheder samt garager, p-pladser mm … 14 enheder 1 %  64 enheder  2 % 

Samlet antal enheder i administration … 2.818 enheder 100 % 3.399 enheder 100 % 
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 Ejerforeninger 
 Ejerforeninger har altid været et meget vigtigt segment for SJELDANI. Virksomheden startede med 

én ejerforening i Sydhavnen som kunde. 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 

   
 

Haveforeninger - fritidshuse 
  SJELDANI administrerer også haveforeninger. Haveforeninger minder på mange måder om 

ejerforeninger. Haveforeninger er særlige idet der er tale om ejendomme (ejer) på lejet jord. Mange 
haveforeninger er selvadministrerende. 

 
 Det er nu muligt at optage realkreditlån eller realkreditlignende lån for den enkelte ejer af en 

havelod. Dette stiller større krav til administrationen og vi har da også i den seneste tid fået en del 
forespørgsler fra netop haveforeninger – enkelte er blevet kunder hos SJELDANI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gårdlav Gårdlav er en foreningstype, som ikke mange ejendomsadministrationsselskaber prioriterer særligt 

højt. Dels er arbejdet (aktivitetsniveauet) i de fleste gårdlav lavt og administrationshonoraret er 
typisk også meget lavt. Imidlertid er det lave aktivitetsniveau i gårdlavet også ensbetydende med et 
relativt lavt arbejdspres for administrator, hvilket kan gøre gårdlav interessante og dels er 
medlemmerne i gårdlavene ofte foreningsejendomme, som er interessante kundeemner. 

 
  SJELDANI Boligadministration har ikke mange kunder i dette segment, men det er absolut 

interessant. 
 
 

 
 
 
 

Antal enheder i dette segment på landsplan: 

Ejerlejligheder i Danmark … Kilde: Danmarks Statistik 2016  171.641 enheder 
Ejerlejligheder i Hovedstaden … Kilde: Danmarks Statistik 2016  155.685 enheder 
 
SJELDANIs andel af markedet i Danmark … 0,6500 % 1.111 enheder 
SJELDANIs andel af markedet i Hovedstaden … 0,7100 % 1.111 enheder 
 

Svarende til 33 % af SJELDANIs kundeportoføje 

 
 

Antal enheder i dette segment på landsplan: 

Fritidshuse i Danmark … Kilde: Danmarks Statistik 2016  236.579 enheder 
Fritidshuse i Hovedstaden … Kilde: Danmarks Statistik 2016  51.908 enheder 
 
SJELDANIs andel af markedet i Danmark … 0,3200 % 750 enheder 
SJELDANIs andel af markedet i Hovedstaden … 1,4400 % 750 enheder 
 

Svarende til 22 % af SJELDANIs kundeportoføje 

 
 

Antal enheder i dette segment på landsplan: 

Der findes ingen opgørelse over antal gårdlav i Danmark hhv. Hovedstaden. 
 
SJELDANIs andel af markedet … x % 69 enheder 
 

Svarende til 2 % af SJELDANIs kundeportoføje 
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AS- og ApS-ejendomme 
 Dette segment omfatter anpartslejligheder, aktielejligheder og andre tilsvarende foreninger med 

en lidt anderledes ejerstruktur. Fælles for dem alle er dog, at de som udgangspunkt er en forening 
med en demokratisk beslutningsproces. 

 
 Der er ikke mange ejendomsadministratorer, som har kendskab til denne type ejendomme på et 

professionelt niveau – men det har SJELDANI. Vi vil derfor fortsat forsøge at tiltrække denne type 
kunder. Segmentet er ikke stort, så vores markedsføringsindsats vil dog være tilsvarende 
begrænset. 

 
 

Almene boligselskaber 
 Almene boliger er den mest udbredte boligform i storbyerne i Danmark.  
 
 
 
 

 
 
 
 
  Almene boliger bliver administreret efter en særligt lov og er på væsentlige områder (eksempelvis 

beregning af huslejen og beboerdemokratiet) forskellige fra andre udlejningsboliger og foreninger. 
 
  Desværre er det ikke et segment, som vi har erfaring med og kompetencer indenfor. 
 
  Det er ret sandsynligt, at der vil komme en lovændring, som vil gøre det muligt for 

administrationsselskaber som os, at varetage administrationen af sådanne ejendomme. Det kan 
således på sigt blive et meget interessant segment, men lige nu satser vi ikke på det. 

 

   
 

 
 

Boliglejemål SJELDANI administrerer i dag nogle boliglejemål, men det har ikke været en primær målgruppe for 

os. Oftest er der tale om restlejligheder i andelsboligforeninger, som naturligt følger med, når vi 
overtager administrationen af en andelsboligforening. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 De fleste pensionskasser ejer ejendomme som en del af deres investeringsstrategi. Også andre ejer 

sådanne invisteringsejendomme. Typisk for denne type investorer er, at de er meget professionelle 
i deres tilgang til ejendommene og deres behov for administration er mere omfattende end andre 
kundetyper – eksempelvis i forbindelse med rapportering. 

 

Antal enheder i dette segment på landsplan: 

Boliglejemål i Danmark … Kilde: Danmarks Statistik 2016  248.405 enheder 
Boliglejemål i Hovedstaden … Kilde: Danmarks Statistik 2016  83.322 enheder 
 
SJELDANIs andel af markedet i Danmark … 0,0300 % 68 enheder 
SJELDANIs andel af markedet i Hovedstaden … 0,0816 % 68 enheder 
 

Svarende til 2 % af SJELDANIs kundeportoføje 
 

Antal enheder i dette segment på landsplan: 

Almene boliglejemål i Danmark … Kilde: Danmarks Statistik 2016  543.003 enheder 
 
SJELDANIs andel af markedet i Danmark … 0,0000 % 0 enheder 
SJELDANIs andel af markedet i Hovedstaden … 0,0000 % 0 enheder 
 

Svarende til 0 % af SJELDANIs kundeportoføje 
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Erhvervslejemål 
  SJELDANI administrerer i dag nogle få erhvervslejemål, men det har ikke været en primær 

målgruppe for os. Oftest er der tale om enkeltstående erhvervslejemål i andelsboligforeninger eller 
ejerforeninger, som vi administrere. Vi har ingen erhvervsudlejningsejendomme i administration. 

 
 Erhvervslejemål er omfattet af Erhvervslejeloven, som på væsentlige områder adskiller sig fra 

Lejeloven. Hos SJELDANI har vi ikke tilstrækkelig stor ekspertise på dette område til at kunne 
tiltrække denne kundegruppe på nuværende tidspunkt. 

 
 De fleste pensionskasser ejer ejendomme som en del af deres investeringsstrategi. Også andre ejer 

sådanne invisteringsejendomme. Typisk for denne type investorer er, at de er meget professionelle 
i deres tilgang til ejendommene og deres behov for administration er mere omfattende end andre 
kundetyper – eksempelvis i forbindelse med rapportering. 

 
 

Butikscentre 
 Butikscentre er underlagt Erhvervslejeloven – som vi ikke har den store erfaring med eller 

kompetence i. Derudover er der særlige forhold omkring fælles markedsføring for lejerne i 
butikscentrene, som vi ikke har kendskab til og erfaring med. Dette segment er derfor ikke 
målgruppe for os. 

 

   
 

Virksomheder 
 På samme måde som ”andre foreninger” vil det for os være nærliggende at tilbyde administration 

til dette segment – særligt små virksomheder vil kunne have gavn af vores ekspertise på dette 
område. Særligt hvis vi kan tilbyde en kombination af administration og revision, ville det give rigtig 
god mening. Det er dog ikke et segment, som vi beskæftiger os med i dag. 

 
 

KS’er Der findes i Danmark rigtigt mange kommanditselskaber (KS’er) som ejer ejendomme både i 

Danmark og i udlandet – særligt mange ejer ejendomme i Tyskland. KS’erne er demokratiske 
foreninger og de der beskæftiger sig med ejendomme, kunne være oplagte kundeemner for os. 
Imidlertid er de fleste KS’er oprettet af skattespekulative hensyn, hvilket ligger meget langt fra 
SJELDANI’s holdning til, hvordan ansvarlige virksomheder og personer agerer i samfundet. Alene af 
den årsag, vil det ikke være et segment, som vi forfølger på nuværende tidspunkt. 

 
 

 
 

Andre foreninger 
 Det er oplagt for os, at administrere foreninger, som ikke beskæftiger sig med ejendomme – det 

kunne være sportsforeninger, vandværker og andre interesse-foreninger som alle er kendetegnet 
ved at være demokratiske og have behov for økonomistyring. Vi administrere allerede i dag 
foreningen Rainbow Business Denmark. 
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SJELDANI – Strategiplan 2019-2029 
Side 50 

 

Andre Vi vil løbende udvikle vores forretning og vil være opmærksomme på nye forretningsmuligheder. 

 
 

Ikke interessante segmenter 
 Som tidligere nævnt ser vi umiddelbart KS’er og butikscentre som segmenter, som ikke er 

interessante for os på nuværende tidspunkt. 

 
Geografi 
 Hos SJELDANI vil vi gerne signalere nærvær – vi vil gerne være tilgængelige. Det har vi formuleret i 

følgende sætning, som vi ofte anvender i intern og ekstern markedsføring: 
 
 
 
  
  Det har været vores politik, at vi gerne vil have flere lokale afdelinger. Årsagen til denne politik er: 

- Vi vil gerne bevare vores kontor i Sydhavnen, der hvor det hele startede. 
- Det er billigere, at have flere små kontorer, end at skulle flytte efterhånden som vores behov for 

blads ændrer sig. 
- Den lokale chef skal have indflydelse på hverdagen og gerne have del i overskuddet, som skabes 

lokalt. 
- Vi vil gerne være synlige i gadebilledet. 
- Vi vil gerne skabe små organisatoriske enheder, hvor medarbejderne kender hinanden og 

kunderne godt. 
 
  Denne politik er ikke en del af vores værdisæt, men har vist sig meget praktisk og i 

overensstemmelse med, hvad vi i øvrigt ønsker at opnå i vores virksomhed. 
 
Kunder Vores kunder er koncentreret i Københavnsområdet. Der er en overvægt af kunder i Sydhavnen, 

Valby, på Vesterbro og Nørrebro, men vi har også mange kunder i andre områder i København. 
 
 

Udlandet Vi driver vores virksomhed i Danmark. Vi vil gerne udvide, så vi også har kontorer i andre byer end i 

København, men tanken om at udvide udover landets grænser ligger os fjernt … men det er 
naturligvis en tanke, som er med til at forme vores forhåbninger til fremtiden.  
  

Du skal kunne gå til din administrator 
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I Canvas Business Modellen tager man udgangspunkt i Omkostninger: Hvor er de vigtigste omkostninger i 
forretningsmodellen? Hvilke Ressourcer er mest omkostningstunge? Hvilke Aktiviteter er mest omkostningstunge? 
Indtægter: Hvilke værdifaktorer vil kunderne virkelig gerne betale for? Hvor meget er kunderne villige til at betale? Hvilke 
forskellige indtægtskilder er der? Hvordan foretrækker kunderne at betale? Hvor meget bidrager hver indtægtskilde til den 
totale omsætning? 
 

Omkostninger og indtægter 
 
 

Udgangspunkt 2013 
  En af de to forudsætninger, for at lave denne strategiplan er, at virksomheden skal være 

økonomisk levedygtig – også efter, at Kirsten Sjeldan og Carsten Volden ikke længere 
arbejder i virksomheden. Hvis dette mål skal nås, er det afgørende, at omsætningen og 
indtjeningen stiger. Derudover er det vigtigt at have økonomiske styreværktøjer.  

 
Resultat 

i 1.000 kr. 
 Res. 

2012 
Budget 

2013 
Res. 

2013 
Budget 

2014 
Res. 

2014 
Budget 

2015 
Res. 

2015 
Budget 

2016 
Res. 

2016 
Budget 

2017 
Res. 

2017 

             
Omsætning  3.639 3.985 4.643 4.621 5.279 5.281 6.661 5.941 6.241 6.601 6.656 
Omkostninger  -3.639 -4.166 -4.643 -4.311 -5.179 -4.961 -6.645 -5.052 -6.964 -5.342 -6.755 
Regulering  - -181 - -210 - -120 - -489 - -659 - 

Overskud  0 0 0 100 100 200 16 400 -723 600 -99 
             
Medarbejdere  8 8 8 8 9 9 10 9 11 10 11 
             
Omsætning pr. 
medarbejder 

  
455 

 
499 

 
580 

 
577 

 
586 

 
588 

 
666 

 
660 

 
567 

 
660 

 
605 

 

  Der afskrives årligt (over 6 år) ca. 275.000 kr. årligt på goodwill i forbindelse med etablering 
af SJELDANI Boligadministration AS i 2014. Det reelle driftsoverskud (likviditetsmæssige) i 
2017 var derfor ca. 175.000 kr. 

 
 Afskrivningerne på goodwill fortsætter til og med årsrapporten for 2019. 
 
  I 2013 indførtes en række tillægsydelser, som selskabet ikke havde opkrævet tidligere, 

årsagen til denne ændring var, at branchen generelt opkrævede langt flere tillægsydelser 
end SJELDANI. Vi kom omsætningsmæssigt ret godt fra start i 2014 og fik næsten fordoblet 
selskabets omsætning med udgangen af 2015 – dels på grund af kundetilgang generelt og 
større indtægter på tillægsydelser. 
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 Af tabellen nedenfor fremgår det tydeligt, at de faste honorarer er steget lidt år for år. 
 

Faste honorarer  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

1000 Honorarer  2.366.749  2.533.107  2.230.244  3.064.884  3.143.451  3.507.694 

1001 Hon  -  -  -430.481  -  -  - 

Faste honorarer i alt …  2.366.749  2.533.107  2.660.725  3.064.884  3.143.451  3.507.694 

              
              

Variable honorarer  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

1210 Honorar adkomst  -  13.000  104.470  121.488  118.480  138.071 

1215 Bank Gebyr  -  -  147.208  55.655  63.940  210.954 

1220 Honorar ejerskifter  56.000  74.200  162.793  237.860  259.400  363.000 

1225 Gebyr fælleslån  -  -  53.280  9.680  59.680  93.440 

1230 Gebyr køb andele  165.365  596.690  781.858  1.007.739  936.252  649.644 

1240 Gebyr alle  686.783  321.065  30.868  3.713  83  45.000 

1241 Salg af hjemmeside  14.576  40.212  63.903  49.132  10.180  15.948 

1245 Ventelistegebyrer  -  -  -  9.900  500  24.880 

1250 Skemaer ejendomsmæglere  272.120  343.318  335.280  381.600  301.360  342.240 

1252 Nøgletalsskeamer AB  -  -  -  -  -  39.600 

1255 Udarbj. af vedtægter  -  -  -  300.000  64.160  27.672 

1260 Honorar Skøde  -  51.860  127.500  92.548  123.112  20.796 

1265 Regnskabsopstilling  -  -  -  -  -  13.200 

1270 Fordelingsregnskaber  -  5.800  2.800  12.000  10.840  26.400 

1275 Hvidvaskning  -  -  -  4.000  -  77.056 

1278 Banking Gebyr  -  -  -  -  -  66.061 

1280 Inkasso  -  4.840  65.122  15.496  35.235  - 

1285 Digitale postkasser  -  -  38.480  40.066  47.492  94.888 

1290 Øvrige indtægter  -  174.263  365.104  487.718  330.822  198.452 

1295 Tinglysning vedtægter m.m.  -  -  -  -  7.200  19.100 

1298 Udlejning kontorplads  -  -  -  30.000  25.000  6.000 

1300 Byggesagshonorar  57.377  461.767  385.779  624.333  593.360  628.681 

1305 Honorar omprioritering  4.000  2.444  15.960  113.353  110.911  47.100 

1310 Digitalisering pantebreve  8.000  -  -  -  -  - 

1400 Vand- & varmeregnskab  -  10.800  -  -  -  - 

Variable indtægter i alt …  1.264.221  2.100.259  2.618.668  3.596.280  3.098.007  3.148.183 

              

   3.630.970  4.633.366  5.279.393  6.661.164  6.241.458  6.655.877 

              

Tillægsydelser i % af faste honorarer …  53  83  98  117  99  90 

 

  Bemærkninger til de forskellige konti: 
1001  Anvendes ikke længere. 
1215  Banking-gebyret blev indført i 2014, da selskabet manglede likvider. I 2014 blev der 

opkrævet banking-gebyr for både 2014 og 2013. Banking-gebyret dækker de 
omkostninger, som selskabet har til drift af netbanker mm, da vores omkostninger / 
udlæg i henhold til administrationsaftalen skal betales af kunden. 

1240  Er reelt en konto til øvrige indtægter. Indtægterne på denne konto bliver typisk 
flyttet, når der oprettes en ny konto. 

1255  Den store indtægt på 300.000 kr. i 2015 skyldes, at vi stiftede en andelsboligforening. 
1275  Skiftede i 2017 navn fra ’Opstilling regnskaber’ til ’Hvidvaskning’. 
1290  Indtægterne på denne konto bliver typisk flyttet, når der oprettes en ny konto. 
1298  Vi udlejer ikke kontorpladser for tiden. 
1400  Denne konto er erstattet af konto 1270. 
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 Da vi i 2013 udarbejdede denne strategiplan var vores omsætningsmål pr år således: 
 

Omsætning 
i 1.000 kr. 

Realiseret 
2012 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Budget 
2015 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

             
Fast honorar 2.362 2.428 2.800 3.200 3.600 4.000 4.400 4.800 5.200 5.600 6.000 7.000 
Tillægsydelser 1.276 1.556 1.820 2.080 2.340 2.600 2.860 3.120 3.380 3.640 3.900 4.550 
Diverse 1 1 1 1 1 1 10 10 10 10 10 10 

Omsætning 3.639 3.985 4.621 5.281 5.941 6.601 7.270 7.930 8.590 9.250 9.910 11.560 
             
Omsætning pr. 
medarbejder 

 
455 

 
499 

 
577 

 
588 

 
660 

 
660 

 
727 

 
721 

 
781 

 
770 

 
826 

 
890 

 

  Tilsvarende forventede vi, at omkostningerne ville udvikle sig således:  

 
Omkostninger 

i 1.000 kr. 
Realiseret 

2012 
Budget 
2013 

Budget 
2014 

Budget 
2015 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

             
Løn 2.757 3.189 3.250 3.820 3.950 4.600 4.750 5.350 5.510 6.125 6.310 6.950 
- Helbredsfor. 
- Frokost 
Uddannelse 

 
 

57 

1 
120 

22 

1 
120 

50 

1 
120 

50 

2 
130 

50 

2 
130 

50 

2 
130 

60 

3 
130 

60 

3 
140 

60 

3 
140 

70 

3 
140 

70 

4 
140 

80 
Pers.omk. 62 28 60 60 60 60 100 100 100 100 100 100 
Lokaler 
- Vedligehold 

279 260 
60 

270 
0 

280 
60 

290 
0 

300 
60 

310 
0 

320 
60 

330 
0 

340 
60 

600 
0 

610 
60 

Markedsføring 124 130 150 150 150 150 200 200 200 200 200 200 
It mv. 146 206 210 220 220 240 250 270 280 300 320 350 
Øvrige omk. 214 150 200 200 200 200 300 300 300 400 400 400 

Omkostninger 3.639 4.166 4.311 4.961 5.052 5.792 6.102 6.793 6.923 7.738 8.143 8.894 
             
Medarbejdere 8 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 

 

 Det er altså omkostningerne, som vi ikke har haft tilstrækkeligt styr på. Idet 
forventningerne til vores årlige resultat, så således ud: 

 
Resultat 

i 1.000 kr. 
Realiseret 

2012 
Budget 
2013 

Budget 
2014 

Budget 
2015 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

             
Omsætning 3.639 3.985 4.621 5.281 5.941 6.601 7.270 7.930 8.590 9.250 9.910 11.560 
Omkostninger 3.639 4.166 4.311 4.961 5.052 5.342 6.102 6.793 6.923 7.738 8.143 8.894 
Regulering - - - - - - - - - - - - 

 (0) (-181) (310) (320) (889) (1.259) (1.168) (1.137) (1.667) (1.512) (1.767) (2.666) 
Overskud 0 0 100 200 400 600 750 1.000 1.300 1.500 1.800 2.000 
             
Medarbejdere 8 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 
             
Omsætning pr. 
medarbejder 

 
455 

 
499 

 
577 

 
588 

 
660 

 
660 

 
727 

 
721 

 
781 

 
770 

 
826 

 
890 
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Udgangspunkt 2018 
  Vores udgangspunkt her i 2018 er væsentligt bedre end i 2013.  Særligt udviklingen på 

tillægsydelser, har været meget tilfredsstillende. 
 
 I beregningen nedenfor er der taget udgangspunkt i organisk vækst alene (3 % prisstigning 

på eksisterende kunder + 300.000 kr. fra nye kunder). Tilsvarende er der lagt 5 % ind til 
omkostningsstigninger samt udvidelse af antal medarbejdere med én i 2022 og endnu én 
i 2026. 

 
Resultat 

i 1.000 kr. 
Realiseret 

2012 
Budget 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

Budget 
2024 

Budget 
2025 

Budget 
2026 

Budget 
2027 

Budget 
2028 

             
Omsætning 3.639 7.270 7.788 8.322 8.871 9.438 10.021 10.621 11.240 11.877 12.533 13.209 
Omkostninger 3.639 6.102 6.407 6.878 7.222 7.900 8.295 8.710 9.146 9.950 10.450 10.975 

Overskud 0 1.168 1.381 1.444 1.649 1.538 1.726 1.911 2.094 1.927 2.083 2.234 
Overskud - mål 0 750 1.000 1.200 1.400 1.500 1.600 1.700 1.800 1.800 1.900 2.000 
             
Medarbejdere 8 11 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 
             
Omsætning pr. 
medarbejder 

 
455 

 
660 

 
778 

 
832 

 
887 

 
858 

 
911 

 
966 

 
1.022 

 
990 

 
1.044 

 
1.101 

 

 Hvis vi fokuserer på, at få omsætningen pr. medarbejder op på 1.000.000 kr. 
(gennemsnittet i branchen er 776.433 kr.), inden vi ansætter endnu en medarbejder, vil 
det naturligvis påvirke bundlinjen markant. 

 
 Hvis vi vælger at øve toplinjen eksempelvis ved opkøb (forøger ikke bundlinjen i %, men 

gør både top- og bundlinje større) eller markedsføring (accelerere planen ovenfor), vil det 
have samme effekt på bundlinjen. 

 

Fokusområde: Der skal i denne strategiperiode udarbejdes løbende (månedlige) 
regnskaber, så vi kan følge indtægter og omkostninger tæt.  

 

 I 2018 ser vores kundemasse således ud, fordelt på segmenter: 
 Kunder Andel Enheder Andel 
Andelsboligforeninger … 46 41,4 % 1.494 41,7% 
Ejerforeninger … 35 31,5 % 1.149 32,1 % 
Havebyer … 7 6,3 % 756 21,1 % 
Gårdlav … 11 9,9 % 70 2,0 % 
Boligudlejningsejendomme … 3 2,7 % 45 1,3 % 
Erhvervsudlejningsejendomme … 0 0,0 % 0 0,0 % 
Andre ejendomstyper / foreninger … 9 8,1 % 65 1,8 % 
I alt … 111 100,0 % 3.579 100,0 % 
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Proces - metode 
 For at sikre, at strategien bliver en succes, er det afgørende at involvere kollegaerne. 
 
   Strategien er blevet til, idet selskabets indehavere Kirsten Sjeldan og Carsten Volden satte ord på 

vision og mission. Ledergruppen blev derefter involveret i beskrivelsen af de vigtigste områder for 
selskabets succes og beskrivelse af værdier. Endeligt er alle medarbejdere involveret i udarbejdelse 
af SWOT-analyse og endelig beskrivelse af virksomhedens værdier. 

 
  Tidsplanen har set således du: 

▪ Selskabets første strategiplan bliver færdig og præsenteret for medarbejderne til det første 
strategimøde for medarbejdere den 25. juni 2013. 
 

▪ Den 1. december 2014 bliver den første fælles strategiplan for selskabet med to ejere færdig. 
 

▪ Igennem ovennævnte proces, har der løbende været afholdt møder for bestyrelse, ledergruppe 
og medarbejderne om strategien. 

 

    
Denne strategiplan er en videreudvikling af ovennævnte strategi. Strategien forventes færdig i 
november 2018. Der er aftalt følgende møder om strategi i 2018. 

 
▪ 25. juni 2018 besluttes det på et bestyrelsesmøde, at strategiarbejdet skal genoptages og en 

opdateret udgave af strategien skal udarbejde. 
  

▪ 28.-29. juni 2018 blev strategien gennemgået på et direktionsmøde, hvor det også blev 
besluttet, hvor fokus i det kommende strategiarbejde skal ligge.  

 
▪ 7. september 2018 holdes der et strategimøde for medarbejderne, hvor strategien bliver 

gennemgået og hvor der dels udarbejdes en swot-analyse, dels sættes ord på hvordan kunderne 
kan komme til at mærke vores værdier mere tydeligt og endeligt, hvordan vi kan tiltrække flere 
kunder. 

 
▪ 28.-29. september 2018 holdes der et strategimøde for bestyrelsen, hvor strategien skal 

’syretestes’ og det skal besluttes, om strategien skal anvendes. 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjLm9bznbnOAhVCJJoKHcz7Ad8QjRwIBw&url=http://magasinet.f5.dk/dumme-ansatte-faar-kollegaerne-til-at-traeffe-daarlige-beslutninger/&psig=AFQjCNEKyNkfEe3M2JJH_MOA_c2BZ6i1qQ&ust=1471000458804602


Bilag 3 – medarbejder A 
 

E: Jamen lad os starte sådan her. A du har jo arbejdet i SJELDANI næsten 8 år. 

A: Ja, tror jeg, lige om lidt. 

E: Arbejder med ejerforeninger, og har mulighed for at godkende regninger i banken 

A: Ja, korrekt 

E: Har du modtaget nogen undervisning eller oplæring i hvordan det skulle foregå? 

A: Undervisning vil jeg nok ikke kalde det, men selvfølgelig er jeg blev lært det. Hvordan man går ind og gør 

det, men dybere undervisning har jeg ikke fået i det. Jeg har fået at vide hvor jeg skal trykke henne for at 

godkende det er nok det jeg har fået. 

E: Vi har for nyligt besluttet at når i som administrator modtaget fakturaer fra bestyrelserne skal i selv ligge 

dem op til godkendelse. Hvordan synes du det går? 

A. Jamen jeg synes det går meget godt, det eneste problem jeg synes der er, det er når vi nu modtaget 

spørgsmål til en faktura, så kan jeg aldrig finde fakturaen eller finde svaret, så skal jeg altid op til Emil i 

regnskab for at spørge om hjælp. For den hedder ikke det som fakturaen, men det bare et fakturanummer, 

det tager en krig at finde frem til fakturaen igen, hvis der nogen der stiller spørgsmål til fakturaen. 

Men det at ligge den op i systemet er dejligt nemt, ingen tvivl. 

E: så noget med at bogføre fakturaer og ligge dem til betaling i banken, hvad synes du om det? 

A: Jeg er ikke så god til at bogføre, så der går jeg også til Emil i regnskab, jeg har aldrig prøvet og bogføre en 

regning. Jeg har aldrig betalt en regning, jeg bogfører, handler men ikke regninger/faktura som sådan har 

jeg ikke bogført før 

E: har du noget indtryk af om ledelsen har nogen ide om hvordan processen i forbindelse med betaling af 

fakturaer foregår? 

A: Det håber jeg da 

E: Er det sådan at de kommentarer det, og kommer med indspark til hvordan det kunne gøres bedre? 

A: CV kommer tit med nogen input på hvordan det kan gøres bedre, men der er da ikke nogen tvivl om at 

det er dem der sidder med det, som har forstand på det kan komme med de bedste indslag, det er jeg da 

ikke i tvivl om. Sådan en som Emil, som sidder med det, og en som Helle kommer også med nogen indslag 

en gang imellem, men der er ikke sket meget på det sidste med det her bogførsel.  

E: Oplever du at dit arbejde bliver tjekket for fejl eller tjekket om det er rigtigt? 

A: Nej, det gør jeg ikke. Det er jo alene kun når der bliver stemt banker af, og når der skal laves årsrapporter 

at det bliver tjekket om jeg har lavet noget forkert, men ellers ikke. Jeg håber da at i opdager min fejl hvis 

det er, jeg har lavet nogen. Men det er ikke sådan at jeg føler at der er nogen som tjekker om jeg nu har 

bogført denne handel korrekt. Det er jo så kun mig selv der kan svare på det forhåbentlig. 

E: Har du tænkt over hvordan de andre arbejder ift. Handler og bogføring? 



A: Ja, det har jeg da, jeg synes det er langhåret at bogføre i handler og når vi snakker om 

overdragelsesaftaler. Jeg synes det er lidt langhåret og jeg har sagen oppe flere gange, og det har CV også 

været inde over, at vi har sagen oppe 10 gange, hvor det helt sikkert kunne optimeres på en eller anden 

måde. Men hvordan det ved jeg simpelthen ikke, det er jeg slet ikke stræk nok i bogførsel til.  

E: Hvilken uddannelse har du? 

A: Advokatsektrær, og er i gang med EA-uddannelsen 

E: Kan du beskrive den proces i har omkring håndtering af faktura, du modtager den, hvad sker der så 

bagefter? 

A: Jeg ligger den op i systemet til godkendelse hos kundens bestyrelse, og system generer en mail ud til 

dem, at de skal godkende denne regning, også godkender de den forhåbentlig. Så får vi den tilbage ind i 

huset, så bliver den betalt og bogført, tænker jeg. Så når den bliver betalt, så hentes der en fil eller du 

henter en fil ned til banken, også skal vi være 2 der godkender denne, det er ofte dig (Emil) også en anden 

selvfølgelig. Så ja, det er dig (Emil) der sidder med det hele, du laver filerne og laver første godkendelse, og 

den anden godkendelse bliver så lavet af en af os andre. Jeg ved faktisk ikke hvor mange der kan godkende 

regningerne i banken. Også sidder man jo der, man godkender en masse penge, men gå jo ikke ind og 

tjekker hver enkelt faktura, jeg tjekker beløbet, stemmer i overens med den liste jeg får fra dig (Emil). Også 

kigger jeg jo selvfølgelig lige om der er noget der ser underligt ud, men hvordan jeg skal gennemskue at det 

er underligt, medmindre at der står ekstra løn til Emil, det ved jeg simpelthen ikke. Det har jeg ikke oplæring 

i, jeg har ikke fået at vide hvordan man skal gøre, jeg godkender det bare. Det er der ikke nogen tvivl om, så 

om det stikker det ved jeg ikke, vi burde måske få noget oplæring i det, så vi ikke laver en Britta Nielsen. 

E: Lad os starte med det første du siger om at vi sender det ud til bestyrelsens godkendelse, oplever du at 

bestyrelserne bare godkender, og giver et flueben, uden at have tjekket efter? 

A: Nogen gør helt sikkert, det er jeg sikker på. Der er sikkert nogen der ikke kigger det igennem, men det er 

jo deres ansvar kan man sige. Det tror jeg, jeg ved det ikke. Der er tit en i bestyrelsen, som sidder og har 

styringen og har bestilt noget arbejde, og den anden der ikke helt ved noget om den, men siger/tænker den 

står jo til os (kunden) så må den være til os også godkender de den. Det er jo forskelligt hvor aktive folk er i 

bestyrelsen. 

E: nu har vi forskellige systemer vi arbejder i, er der noget i dem som sikre mod fejl og hjælper dig til at 

undgå det? 

A: Det er der i WeDo når man betaler en regning, at hvis man har betalt den før, så kommer der en obs på 

at man ikke skal betale den igen. Det ved jeg den kan. Mere ved jeg ikke. 

E: du nævnte at det er dem, der sidder med opgaverne der bedst har forstand på hvordan der skal 

optimeres, men nu sidder du selv med handler og hvis man skal sige noget om handler så er det, at det er 

den der sidder med, handler der står for den største transaktion i penge mængder. Har du nogen tanker om 

hvordan du kan sikre dig bedst, eller hvordan vi kan sikre os bedst mod dig? 

A: Jeg tror at hvis man skal gøre det sådan helt reelt så skal man have en mere til at kigge det igennem at 

jeg overfører en kæmpe købesum. Det er jo oftest 1 eller 2 mio. jeg overfører, ikke, så hvis man skal være 

helt reel, så ville jeg tænke at der var en anden som også skulle kigge på det. Men den ville jo hvis vi havde 

uddannelse nok måske, under bank godkendelse blive tjekket der, for der overfører vi den jo via banken, og 

det er jo der vi bare trykker godkend, og hvor vi ikke går dybere ind i det. Jeg tror ikke der er nogen af os, 



der tjekker det ordentligt igennem i bankerne at der går 1-2 mio. ud altså på overdragelserne, det tror jeg 

ikke. Så det tror jeg godt man kunne optimere. 

E: Jeg har illustreret processen på dette diagram, hvordan vi modtager og håndtere faktura. Kan du komme 

med nogen rettelser eller tilføjelser til den?  

A: Nej, det ser ud til at være fuldstændig som sådan vi gør det. Tænker du på om der kan optimeres på 

den? 

E: Hvis muligt. 

A: Jeg tænker at hvis man skulle gøre noget, så skulle det være at den der ligger betalingerne i bankerne, 

ikke også er den som godkender, for som det er nu ligger du dem op i banken til betaling, samt godkender, 

så skulle det måske mere være 2 andre medarbejder der godkender så du ikke godkender, du ligger det op i 

banken og 2 andre godkender. Det er den eneste ting jeg kan se, men det bliver jo en langhåret proces, 

altså det hele bunder lidt på tillid, det gør det. 

E: Og når du mener langhåret, så mener du? 

A: Jamen jeg mener at så er den ene har ikke også er den anden her ikke, og hvordan får vi så nogensinde 

godkendt de banker. For det kræver tid også er der også tit nogen af os, der arbejder hjemme og ikke er 

her, så skal vi have bankerne med hjem. Så kan man diskutere om det ikke bliver for langhåret. 

E: Vi skal lige tilbage til det med at godkende banker, du har været inde på det, men du tjekker bare 

overordnet, og om tallene stemmer overens med listen.  

A: Ja, der står en kreditor og en ejer som skal have pengene, men i travle situationer så sidder jeg altså ikke 

og kigger hver enkelt ting igennem, det gør jeg virkelig ikke. Og det kan godt være man skal det, men det 

har vi ikke fået oplæring i. Jeg har ikke fået oplæring i hvordan man, jeg har bare fået at vide at man skal 

godkende det der står på sedlen. 

E: Er SJELDANI sikret mod økonomisk svindel? Det kan både være indefra og udefra. 

A: Nej i realiteten er vi nok ikke, til en hvis del vil jeg sige.  

E: Det er ikke noget du tænker over i hverdagen? 

A: Nej, altså jeg sad og tænkt da jeg ikke godkender så mange banker lige pt. Det er mest en anden, også 

sad jeg bare og tænkt over, fordi der har været alle de her svindelsager i pressen. Også sad jeg bare og 

tænkte om vi overhovedet, altså hvad fanden ved vi om hvad der går ud, vi godkender bare de her banker. 

Så på den måde tænker jeg at der selvfølgelig godt kan det jo opstå svindel. Men det er jo tillid i 

virksomheden, at vi tænker det er der ikke nogen der gør, men det ved man jo ikke. 

E: Når vi nu snakker om tillid, så er der jo også det at vi deler adgang til hinandens mailbakker. Hvor mange 

mailbakker har du adgang til og hvor mange har adgang til din? 

A: Jeg har adgang til 2 personers mail og en fællesmail udover min egen, også tror jeg at KS har adgang til 

min. 

E: Det har CV også. 

A: Når, det vidste jeg ikke, så han går måske ind og tjekker om jeg overhovedet laver noget. 



E: Det er jo så et spørgsmål. Nu hvor du ved at ledelsen har adgang til din mail, tænker du så over det 

dagligt at de har adgang til din mail og kan overvåge dig? 

A: Nej, det var mest i forbindelse med ferie og syge dage at de fik adgang, for at kunne tjekke om der var 

noget der brændte på. Men nej, jeg føler mig ikke overvåget, men det kan da godt være at der er nogen af 

de andre der føler det, for jeg går jo ind i dem nogle gange. Men nej jeg føler mig ikke overvåget. Altså KS 

fik adgang til den, da jeg gik på barsel, ellers havde hun jo ikke adgang til den før. Jeg vidste faktisk ikke at 

CV havde adgang til min. 

E: Sidste spørgsmål er om du synes der er mange sociale arrangementer i virksomheden. Vi har jo noget 

fælles frokost og noget fælles morgenmad. Synes du virksomheden er meget social? 

A: Det synes jeg, det synes jeg helt klart. Selvfølgelig kan man jo altid være mere sociale, man burde måske 

lave noget udenom arbejdet, men i bund og grund synes jeg vi er ret så sociale. 

E: Men sociale mest i arbejdstiden 

A: Ja, mest i arbejdstiden, vi har jo selvfølgelig vores sommerfest og vores julefest og nogle få 

arrangementer udenfor det. Men nej, vi er ikke ligeså sociale som min veninde der arbejder over i Falk, 

hvor er alle er unge medarbejder, og drikker øl hver fredag, på den måde er vi ikke sociale. Jeg synes vi 

mødes når vi kan, mange vi jo også gerne hjem i weekenderne, fordi aldersgruppen jo bare er ældre. Alt 

kan jo blive bedre, vi kan altid mødes mere udenfor arbejde. Men jeg synes vi egentlig gøre det meget godt. 

E: også med det fælles frokoster. 

A: Ja, de er gode. Dem er jeg glad for, det er jeg virkelig for der er virkelig mange arbejdspladser hvor det 

gør man ikke, så spiser man i hold eller, altså min veninde fortalt forledende om at hun ikke havde nogen at 

spise frokost med, fordi hun blev nærmest holdt ude. På den måde er det godt at man sidder her i en halv 

time, og lige kan snakke om andet end arbejde. Helt klart.  

 



Bilag 4 – medarbejder B 
E: Du er jo den menige medarbejder der har højest anciennitet her i virksomheden.  

B: Ja. 

E: 13 år, nej det kan ikke gøre det, det nærmere 14. 

B: Det er 13. 

E: Og du kan godkende sammen med en anden i banken. 

B: Det er 14, det er sgu 14 år. 

E: Og du kan godkende sammen med en anden i banken. 

B: Det er korrekt. 

E: Har du modtaget nogen oplæring i hvordan det skulle foregå 

B: Det er jo mange år siden at det her kom på banen, så nogen egentlig oplæring det tror jeg ikke, det er 

sådan komme lidt ind med tiden hvordan man gør det, godkende. Det er jo mest godkende, i gamle dag var 

det jo direkte fra banken, direkte pengeoverførsler fra konto til konto. Så det er nyt med WeDo og filer. 

E: I realiteten er det samme, vi bogfører det bare samtidig og får derefter en fil. 

B: lige præcis, det er blevet nemmere med årene. 

E: Hvordan godkender du i banken. 

B: Altså jeg får en betalingsfil med et samlet beløb, måske et stort beløb på flere millioner, det kan det være 

hvis der er handler i blandt. Og det er jo vigtigt at se at handlerne udgør en stor andel af det beløb, og man 

har kendskab til at der er lavet handler. De små beløb har man jo som sådan ikke nogen chance for at 

vurdere om er korrekte, man kan se lidt på betegnelsen om hvad det drejer sig om, men om det er den 

rigtige forening der betaler ved man ikke. Det sidder man ikke og tjekker. Det kunne jo være en anden 

forenings konto det blev trukket fra. Men der stoler man jo på sin regnskabsafdeling, ellers kunne man jo 

ikke gøre andet end at tjek op. 

E: Ja, det ville være meget tidskrævende at tjekke hver eneste betaling. 

B: Ja, det ville det nok være. 

E: For nylig blev det sådan, at når i administratorer modtager en faktura, så skal i selv håndtere den ved at 

sende den ud til godkendelse i stedet for at sende den til regnskab. 

B: Ja, det er jo en nem arbejdsgang, bare at ligge den op til godkendelse. Så tjekker regnskab op på at den 

bliver underskrevet eller afvist. 

E: i forhold til godkendelse af banker og i forhold til, hvordan vi godkender fakturaer, og ligger dem i 

bilagsmapperne, har du så indtryk af at ledelsen er 100% klar over hvordan processen fungerer?  

B: Nej, det tror jeg ikke, det må jeg indrømme. Det tror jeg ikke er det arbejde de gør sig mest i og har mest 

kendskab til. 



E: Oplever du, at dit arbejde med fakturaer bliver tjekket for fejl, f.eks. du sidder jo også og bogfører 

handler. 

B: Ja, handler er jo som sådan noget andet end fakturaer kan man sige, handler er jo typiske en købesum 

der går ind også tjekker man selvfølgelig at beløbet er korrekt også bogfører man det og udbetaler pengene 

på den aftalte dag. Der kan jo selvfølgelig være fejl på kontonummeret, men så må man tjekke op på det. 

Fakturaerne sidder jeg ikke og tjekker ud, der går jeg ud fra at foreningen ligesom gør deres arbejde, når de 

får bilaget til godkendelse, det er jo dem der har forstand på det og har kendskab til hvad der foregår i 

foreningen i det daglig.  

E: Har du så nogensinde oplevet at en bestyrelse ikke har styr på hvilke faktura der bliver sendt til 

godkendelse 

B: Nogen har mere styr på det end andre og nogen vil have mere dokumentation for arbejdets udførsel, 

f.eks. hvis der kommer en kloak mand og bare renser kloak, det har bestyrelsen ingen kendskab til eller 

gjort, så de vil gerne varsels og det må de så aftale med leverandøren, så nogen bestyrelser tjekker mere 

hvad de betaler for end andre. 

E: Jamen så er det vel nok nemmest at vi viser dig den tegning vi har, vi har illustreret processen når vi 

modtager fakturaen. Der er mange trin i denne proces, kan man sige, er der nogen fejlsikring i nogen af de 

her trin. 

B: Man tjekker om det overhovedet er en foreningen vi har i administration, ellers ved vi jo ikke om hvor vi 

skal placere den, og så må kreditor have sin faktura tilbage, så er det jo svært for os og vurdere om arbejdet 

er udført, det må være den, godkendelsen må ligge hos kunde, også må den blive afvist, også må man om 

igen, men ellers ved jeg ikke rigtigt, du spurgte til fejl. Så kan man jo selvfølgelig også komme til at taste et 

forkert beløb ind, det har jeg jo ikke nogen mulighed for at sidde og tjekke, for jeg sidder jo ikke og holder 

fakturaen op mod betalinger, det fremgår af betalingsfilen så ville det være et control arbejde må jeg sige, 

så jeg går ud fra at tallene er rigtige 

E: Vi snakket meget med A omkring hvordan man kan optimere processen, har du nogen forslag hvordan 

det kunne optimeres eller tilrettelægges på en anden måde. 

B: Det ved jeg sørme ikke, i forhold til da jeg startet her der er det fandme optimeret i høj grad. Jeg ved ikke 

om man springer et led over andre steder det tror jeg ikke, for det skal jo altså godkendes. Man kan sige at 

måske her leddet fra sendt faktura til sjeldani i stedet for til kunden, men der har vi jo problemet med 

adresserne, der så ændres hele tiden, fordi formanden f.eks flytter fra foreningen. Så bliver det noget 

kludder, der er det altså nemmere at sende fakturaen til administrator, for administrator ændrer sig jo ikke 

i lige så høj grad som en formand eller et medlem af bestyrelsen, så har vi den der bogføring, der er i jo 

begyndt på det her WeDo plus, hvor den selv gør det, som jeg forstår det. 

E: Ja, det er i hvert fald betalingsservice. 

B: Men det er de store fakturaer, sådan nogen leverandør fakturaer det forgår jo næppe med WeDo plus.  

E: Ja, WeDo plus eller bs-plus er jo betalingsservice. 

B: Det har jeg ingen begreb om. 

E: Jamen så til et helt andet emne, A kom med en meget fin quote om at alt bunder i tillid, så mener du at 

sjeldani er sikret mod økonomisk svindel. 



B: Altså vi er 2 der skal godkende banker, men de 2 kan jo sagtens enten sidde og sove, den ene tager 

måsen på den anden, eller de kan være i ledtog med hinanden, nu er det ikke de store beløb, det er jo ikke 

hende der Britta, men det er jo altid muligt at snyde, men jeg synes at man også bør bygge sin 

arbejdsrutine på at have tillid til sine kollegaer, og jeg må da sige at jeg har tillid til dig (Emil), så hvis der lige 

pludselig viser sig at der er flygtet ind på din konto fra noget andet, så bliver jeg sgu skuffet.  

E: Det var jo også det hele Britta sagen gik ud på at det var mange år, at hun havde skubbet forholdsvis små 

beløb ud i mange år, og som var blevet godkendt af andre. 

B: Men det vil vel også vise sig, ved bogføring hos foreningerne men hvem tjekker så det, ja det gør revisor 

og foreningen selv. 

E: Men det kan jo godt lade sig gøre, hvis medarbejderen sidder inden med den interne vide omkring en 

forenings bestyrelse, for der er jo nogen steder hvor man ligefrem skal tvinge regnskabet igennem, da de 

ikke reagere. 

B: ja, det er rigtigt. De er nemme at snyde 

E: Vi havde en lærer på skolen, som sagde i skal jo forstille jer det, at sidder med et bogholderi i 12 

måneder, hvor revisor sidder med det i 14 dage, så i kan spinde historie i har lyst til at fortælle. 

E: Jamen så er vi ved at nærmere os enden også vil vi ikke forstyrre dig. I den her tillidsbaseret virksomhed, 

så kører vi også det med at vi dele vores adgang til vores mail. Du har haft adgang til andre, og der er nogen 

som har adgang til din mail. Hvor mange mail har du adgang til? 

B: Jeg har kun adgang til en fællesmail, da de medarbejder jeg engang havde adgang til er stoppet i 

virksomheden og derfor er slettet. Det er jo ikke noget jeg sidder og snager i, hvis jeg havde adgang til, det 

har jeg selv for mange mails til og til at tage mig af. Men brænder det på så er det jo smart at have adgang 

til, og mister man medarbejder er det klart en fordel at man kan søge hjælp i de mails, det er jo ikke for at 

snage og som regel er det ikke private mails det ligesom drejer sig om, det er kunde relateret mails. 

E: har du et overblik over hvem der har adgang til dine mails 

B: ja, jeg tror Emil har adgang for han kan bare få adgang, og så har KS det. 

E: Carsten har jo faktisk også adgang til den.  

B: så har Carsten også adgang til den, men det har han ikke tid til at sidde og kigge i. 

E: det ligger op til et spørgsmål, om du nu hvor du ved hvem der har adgang til din mail, om du føler dig 

overvåget. 

B: Nej, det gør jeg ikke, men det er simpelthen tillid til virksomheden, hvis jeg føler mig dårligt behandlet 

eller på anden måde utilpas med det ville jeg sige det. Jeg har jo heller ikke nogen hemmeligheder i den 

mail, altså hvis jeg nu havde det så var det nok noget andet. Jeg får tit at vide at jeg gemmer for meget, og 

vi skal have et nyt mailsystem og det gælder vi os meget til, så vi kan sidde og kigge i alle de slettet mails. 

E: Sidste spørgsmål, nu har vi snakket om processerne i vores kontrolsystem, nu må vi spørge kulturen i 

virksomheden. Mener du at sjeldani er social og har mange tiltag til sociale arrangementer. 

B: ja, det synes jeg faktisk vi har, vi har sundhedsordning, vi har madordning, vi får fødselsdagsgaver, vi kan 

gå og komme som det passer så, så længe vi passer vores arbejde det skal selvfølgelig tilrettelægges nogle 

gange, når man nu spontant gerne vil gå tidligt om fredagen, nogen har måske nemmere ved at fise ud ad 



døren end andre. Men man skal kunne tåle ånden eller tonen i virksomheden man skal sgu opføre sig 

ordentligt. Men det skal man jo alle steder ellers forsvinder man jo i mængden af medarbejder. 

E: Jeg spørger omkring kulturen for det jo underbygger tilliden i virksomheden, og man har derfor ikke så 

stor lyst til at tage fra kassen, da man jo bare kommer for at hygge sig og arbejde. 

B: Ja præcis. Men det ville jo også være en direkte ud. 

 



Bilag 5 – medarbejder C 
E: Har du modtaget undervisning i hvordan du skal håndtere fakturaer 

C: Jeg har modtaget mundtlig undervisning. 

E: Af en kollega eller en chef. 

C: Af en kollega 

E: Som selv sad og lavet opgaver 

C: Ja 

E: Hvordan var din oplæring 

C: Min oplæring var kort, over en lang periode, mente som i at sådan udføres opgaven, sådan her gør du 

det rigtigt, og sådan gør du det også rigtigt, så er der også denne måde, og opgaven bliver løst men ikke 

helt rigtigt, her i ment at man kan betale regningerne uden at de er godkendt. 

E: Så du fik forklaret flere forskellige måde og løse opgaven på. 

C: Forklaret og selv fundet ud af. 

E: Har du indtryk af at ledelsen er klar over processen, eller kender til hvordan man udfører fakturaer. 

C: Tror de har den teoriske forståelse, men ikke så meget den praktiske 

E: Så hvis alle jer der kan blev syge, så vil ledelse kende teorien men være lidt på bare bund. 

C: Ja 

E: Det er heller ikke skrevet ned nogen steder 

C: Nej, ledelsen kan ikke finde ud af at betale fakturaer via. Systemet, så den praktiske del kan de ikke finde 

ud af. 

E: Oplever du at det bliver tjekket det du laver når du arbejder med fakturaer og håndtering af dem. 

C: Nej, der er som så vidt ikke nogen kontrol over hvordan jeg bogfører eller håndtere fakturaer efter 

virksomhedens ideer.  

E: Gælder det kun for fakturaer eller gælder det for alt arbejde 

C: Det kommer meget i bølger, det er kun hvis ledelsen bliver opmærksom på en fejl eller bliver bekymret 

for at opgaven ikke bliver løst ordentligt, at de undersøge eller i det tilfælde stiller spørgsmål til løsning af 

opgaven. Så umiddelbart nej, så tjekker ledelsen ikke medarbejdernes arbejde. 

E: Har du tænkt over din kollegaers måde at arbejde på 

C: Ja, jeg synes de arbejder sløvt og ineffektivt, da de ikke kender systemet grundigt nok, og dermed er 

meget lang tid om opgaver, systemet kan klare for dem.  

E: Er de bange for at lærer programmet bedre at kende, er de bange for at lave fejl. 

C: Bange for at lave fejl og bange for at forsøge med programmet for at lære det bedre at kende 



E: For at vende tilbage til fakturaerne, vil du så beskrive processen omkring håndtering af fakturarer, 

hvordan i arbejder 

C: altså med udgangspunkt i at vi modtager fakturaerne, bliver de sendt via. Systemet ud til bestyrelserne 

som vi har oprettet, i udsendelsen få alle bestyrelsesmedlemmerne en mail og i den mail er der et link som 

føre dem til bilag som de så kan godkende eller afvise, de har også mulighed for at skrive en kommentar. 

E: Er det uanset om det er et bestyrelsesmedlem, der skal godkende, altså får alle bestyrelsesmedlemmer 

en mail. 

C: Alle af de bestyrelsesmedlemmer vi har oprettet, får en mail med mulighed for at godkende, og når 

tegningsreglen er opfyldt, bliver bilaget inaktivt, da kravene er opfyldt og bilaget kan betales. 

E: Så hvis der er en bestyrelse med 5 medlemmer og tegningsreglen er formand samt et 

bestyrelsesmedlem, og de godkender, kan de 3 andre medlemmer så stadig nå og afvise bilaget 

C: Nej, bilaget er blevet inaktivt og sendt til os da det er godkendt og kan betales. 

E: Så de ville være nødt til at kontakte jer direkte. 

C: Ja, men det er sjældent, da det som regel er de aktive bestyrelsesmedlemmer der godkender, og som har 

styr på daglige dagen, der finder fejlene. 

E: Når i så får den retur og indlæser den i WeDo, sker det så automatisk eller skal den tastes manuelt. 

C: Indlæsningen sker ved at vi får en godkendt pdf tilbage, og den bliver indlæst i WeDo og derefter bogført 

manuelt og alt tastes manuelt. 

E: er der nogen kontrol af om beløbet stemmer mod PDF’en 

C: Nej, WeDo kan ikke læse teksten i PDF’en og kan derfor ikke kontroller beløbet. WeDo kan kontroller at 

hvis der er en difference fejl ift. Debiteringen og krediteringen, og vil derfor ikke tillade at kladden bliver 

opdateret. Derudover kan der ikke betales samme fakturanummer på samme kreditor, det vil WeDo også 

kontroller og afvise. 

E: Har du forslag til ændringer omkring hvordan man kan tilrettelægge processen anderledes eller optimere 

den. 

C: Automatisk bilag bogføring, systemet burde selv kunne indlæse bogføringen af bilagene og dermed selv 

kunne klare det meste af håndteringen selv. Det vil jo formindske fejlene med at der bliver betalt 

regningerne på de forkerte foreninger. 

E: Sker det ofte at i får betalt regninger på de forkerte foreninger. 

C: Nej, men det sker. Altså i 2018 har jeg kendskab til at det er sket 4 gange på over 100 foreninger med 

årligt 7000 regninger. Så det er en lav fejlprocent, men stadig irriterende at det sker og irriterende at rette. 

E: Vi har valgt at illustrere processen på den her måde, på det her simple diagram, kan du kommentere på 

den med rettelser og ændringer. 

C: Det passer med det vi gør. 

E: Når du godkender i banken, hvad tjekker du så og hvad forholder dig til 



C: Meget lidt, så i forhold til betalinger, forholder jeg mig ikke særligt meget til det. Det vil tage en halv dag 

at tjekke betalingerne en til en med regningerne, da der gennemsnitligt er omkring 30 regninger, som man 

skal kigge igennem og muligvis også kontakte kreditor for at få bekræftet fakturaen, og det har man ikke 

rigtig tid til, da regningerne ligges til godkendelse i bankerne som regel omkring kl. 15, altså ca. en time før 

”fyraften”. 

E: Mener du at sjeldani er sikret mod økonomisk svindel 

C: Jeg ved vi er forsikret imod ved en ansvarsforsikring, jeg mener ikke vi er sikret mod det systemmæssigt, 

altså en form for genkendelse, hvis vores økonomisystem kendte vores medarbejders kontonummer og 

derefter råd vagt i gevær i det tilfælde der var nogen der prøvet og lave manuale overfører til en selv 

E: Er de mails der kører frem og tilbage mellem jer og bestyrelserne sikre. 

C: Nej, vi bruger ikke mail kryptering eller hjemmeside kryptering. 

E: Har andre end dig adgang til at se mails 

C: I min afdeling er det min makker, og de 2 direktører der har adgang til min mail. 

E: Har du så adgang til en fællesmail eller 

C: Så har jeg adgang til min makker, og 3 fællesmail, hovedmailen, regningermail og en til løn. 

E: Tænker du over til daglig at andre har adgang til din mail 

C: Næ 

E: Det er ikke noget der påvirker dit daglige arbejde eller den måde du benytter din mail 

C: Næ 

E: Kunne du finde på at sende en privat mail 

C: Det har jeg gjort før. 

E: Fik du ballade for det 

C: Næ, det er ikke blevet opdaget, Hele ideen med det er jo at i tilfælde af sygdom, at enes kollegaer har 

mulighed for at finde hjælpe i det tilfælde en kunde ringer og svaret ligger i ens makkers mail, så kan man 

tilgå den for at hjælpe kunden. Det er også for at ens makker kan holde øje med mailen imens man er på 

ferie og dermed ikke kommer tilbage til en mail der er sprunget i luften imens. 

E: Har i mange sociale arrangementer 

C: Nej, vi har 2 årlige arrangementer, og en fælles frokost. 

E: Er det obligatorisk at deltage i frokosten 

C: Ja, den er firmabetalt, og kontoret lukker ned i tidsrummet. 

E: Bruger i frokosten til at snakke fagligt eller er det også privat 

C: Primært privat 

E: Er der fredagsøl eller sådan noget 



C: Nej 

E: Så der er 2 årlige arrangementer 

C: Ja, også er der 2 dage hvor vi snakker om virksomheden og strategi/fremtidsplaner 

E: Snakker i så om processer og hvordan i udfører arbejdet til dagligt 

C: Nej, men det er der jo plads til, vi har fast møde hver tirsdag morgen til at vi kan snakke om sådan noget, 

eller foreslå noget nyt eller bedre. 

E: Hvis man har fødselsdag eller skal på ferie 

C: Det sker, det afhænger af personen. Virksomheden giver blomster på fødselsdag. 

  



Bilag 6 – leder KS 
E: Jamen Kirsten du er den stiftende direktør af sjeldani. 

KS: Ja, det er korrekt, det er sgu en flot title. 

E: Vi har kigget på sjeldani, fordi det er meget interessant og oppe i tiden med tillidsbaseret kontrol og 

kontrol generelt. 

E: Kan du beskrive jeres tanker omkring kontroller i sjeldani, vi tænker jo lidt at det er socialt og værdi 

baseret altså systemet. 

KS: Vi har 2 godkender ligesom andre steder, det eneste der måske ligger udenfor rammen er egentlig os 

to, vores interne kontrol ligger ude hos vores personale, men det ville det vel også gøre i en hvilken som 

helst anden virksomhed, i en offentlig virksomhed sidder direktøren vel ikke og kigger på regninger, kun 

nogen af dem. Altså vi sidder ikke med 136 kunder vi nu har og tjekker om, du kunne sådan set godt indgå 

en aftale med Lene om at nu systematisk tømmer vi foreningernes konto og så rejste i til Honolulu , det 

kunne i princippet godt gøre, du har været best friends med din sidekammerat og i kunne have lavet det 

sammen cirkus, så man kan sige at den der er farlig for os er måske at de 2 der sidder derinde overfor 

hinanden, kan sende noget ud af huset sammen, man skal måske sætte nogen andre grænser op for at det 

kun var dig plus 1 blandt administratorerne i stedet for kun i regnskab. Jeg tror også i 2 har mulighed for det 

ikke, så kan man sige at der har vi måske baseret vores virksomhed på tillid, vild tillid ikke. 

Det kan måske godt være man skulle stramme grebet af betragtning af Britta sagen, men vi synes selv vi har 

en meget god føling af vores personale. Det begrunder måske også i at vi er så små hvor en Britta måske 

bedre kan blive væk i en institution, end man bliver væk her, så man skal være lavet af et godt stykke stål 

hvis man skal snyde os hver dag og kigge os i øjnene, så kan man måske bedre blive væk et andet sted. Der 

kunne da måske godt være nogen ting hvor vi kunne stramme grebet hvis vi følte os truet ikke. Nu har vi jo 

også den mulighed af den ting at alle foreningernes regnskaber bliver tjekket hvert år, så der sidder jo også 

nogen og kigger ind i foreningens økonomi, så i ville formodentligt blive stoppet hver år d. 31.12 ikke, hvis i 

snød måske. Eller hvis jeg opdaget at dukket særdeles mange rykker op eller et eller andet, men nej vi har 

ikke bedre kontrol end det.  

E: Men er det i forbindelse med tillid til medarbejder er det også derfor du har besluttet at være fælles 

frokost og ekstra gaver. 

KS: Jeg tror CV og min holdning er at frokost altid har været en institution hos mig, det startet med min 

tidligere makker, frokost den var hellig, vi lukket ned mellem 12 og 13, det var ikke sikret vi spiste hele 

timen, men altså der spiste vi frokost sammen og talte om alt muligt andet, fordi hverdagen bliver oftest 

sådan, det er jo ikke sådan som nede i Brugsen så kan du høre en der siger nu skifter du og går til pause, 

altså vi går sgu ikke til pauser, altså det går vi jo ikke vel, så vi har den der time, hvor der er lidt loose også 

kan det da også godt være at vi en gang og imellem har lyst til at gå ud i gården fordi solen skinner, så 

sætter vi os derude og ryger en smøg og bare sidder og sluddere, ellers er pause jo ikke sådan Integrated på 

den måde i vores virksomhed, så den hygge stund vi har der, og så om torsdagen får vi kage også går alle 

rundt og griner. 

E: Men har du tænkt over at det øger tilliden eller gør det nemmere og sikre dig, og nemmere og lærer 

medarbejderne bedre at kende. 



KS: nej, jeg tror aldrig jeg har værdsat det som noget som skulle give mig større tillid til mine medarbejdere, 

jeg har bare i min bund og grund, min grund er min menneskelighed tillid og så må man bare sige at bliver 

jeg skuffet, så er det bare ærgerligt, jeg kan ikke baserer mit regime på den måde med dyb kontrol eller 

mistro det fungerer bare ikke for mig, jeg bliver nød til at have tillid til at folk opføre sig ordentligt og gør 

deres ting, og nogen gang flipper jeg lidt ud hvis de ikke gøre deres ting, det ved Emil, så kan jeg flipper ud. 

Altså jeg tror på mine medarbejder. 

E: Vi kigger på fakturaerne for sjeldanis kunder, da det er jo vejen for pengene ud af huset, i den proces fra 

vi modtager fakturaer til betaling af fakturaen, er der nogen steder du ser behovet for en kontrol. 

KS: Det ved jeg ikke om jeg kan svarer på, hvis der er nogen der ved mindste om processen så er det jo mig 

ikke. Det er jo forfærdeligt ikke, jeg ved vi får en faktura også ved jeg vi ligger den til godkendelse hos 

bestyrelsen, så rammer den en eller anden som så betaler den, også tænker du at i løbet af det forløb skal 

der være en der tjekker om det er rigtigt, om hvad er rigtigt. Ved en faktura der er fusket med, min største 

gælde er jo at den kommer ud til bestyrelsen for at blive godkendt, fordi alle de andre fakturaer vi har er jo 

ting der er kontraktbaseret eller offentligbaseret, alle de ting der kan laves sjov med skal bestyrelsen 

godkende, og de ville jo så ikke godkende den, meget ofte, skal man til at forklare hvorfor der lige pludselig 

sendes 3000 til en mand der har leveret sten, men aldrig har leveret nogen sten eller et eller andet. 

E: Men der er vel også de bestyrelsesmedlemmer, som overhovedet ikke har noget begreb om hvad der 

foregår. 

KS: Ja, og det er jo den risiko der er, hvis jeg skulle kontroller, hvordan skulle jeg bære mig an med det. Det 

vi har talt meget om at de bilag der ser lidt sjove ud eller underlig, der skulle vi tjekke cvr-registret, men jeg 

ville ikke ane hvem jeg skulle sætte til det arbejde, altså problemet med kontrol, er jo at dem der kontroller 

kontrollanten de kan også være besvigende, altså så skulle jeg have en kontrollant der kontroller en 

kontrollant der kontroller en kontrollant, også ham der sidder og kontrollant de var enige om at det var en 

skide god ide at tømme foreningens kasse, altså hvad fanden skal jeg gøre, så skulle jeg have 40 ansatte, 

som ikke kan nå og snakke sammen, om hvem der skal snyde hvem, jeg vil ikke kunne rendyrke en tanke, 

der gjorde at jeg var risiko fri, jeg ville ikke ane hvordan jeg skulle gøre det, andet end jeg selv skulle gøre 

det, da jeg kun stoler på mig selv og CV, så kan jeg og CV sidder og lave regning, men det gør vi jo ikke, fordi 

jeg ved at vi ikke kunne finde på at stjæle fra vores virksomhed for så mister vi vores kunder også mister vi 

tillid også mister vi profil også mister vi virksomheden, så mister vi det hele. Men så ville vi jo aldrig flyt 

forretningen, tænker jeg hvis jeg skulle tjekke bilag hverdag, så jeg er simpelthen meget nødt til at sige at 

uanset hvordan vinden blæser så gør vi det ud fra de bedste betragtninger om, altså det ene sted man kun 

sige jeg skulle sikker mig var at i 2 ikke kunne skrive under på regningerne sammen eller sådan noget, men 

jeg kan ikke sikker mig mod at du sender regningerne igennem på bordtennis bolde til forskellige 

foreninger. 

E: Jeg har et spørgsmål omkring om WeDo logger ændringer til kreditor oplysninger, der er lavet af 

medarbejder, f.eks må man jo ikke ændre kontonummer på en kreditor, medmindre det er oplyst af 

kreditor, det ville derfor give et flag til andre på at der er lavet noget. 

KS: Hold da op hvor interessant, så hvis man ændrer bankkonto på en kreditor, kunne vi lave noget på det, 

for så kunne jeg da sidde og hygge mig med det. Jeg ved det ikke, for det giver jo mere arbejde, og jeg ved 

det ikke, måske er tilliden for stor. Hvis jeg kigger rundt på mit personale nu, så ville jeg sige at den der 

tømte kassen hverdag uden at have ondt i ørene, ham ville jeg ikke ane hvem var her hos os. Altså jeg tror 

den person dem vi er, dem er der ikke en forbryder i mellem, altså de har ikke profilen, men det kunne man 



jo også sige om Britta, men hun sad jo heller ikke til bords med chefen hverdag og sludder med chefen, for 

så kunne det måske være det var svært at holde gejsten op. 

E: Har du tænkt over det med tillid, hvis sjeldani vokset eller der kom flere medarbejder 

KS: Næ, men det kommer jeg til når jeg får den her rapport kan jeg hører, fordi det kan da godt være hvis vi 

vil være større hvilket vi godt vil, så kan det jo godt være at vores regnskab en dag sidder for enden af en 

gange og hvad ved jeg, som kun gøre at vi måske skulle tænke anderledes, hvad vi nok blev nød til. Men lige 

nu tænker vi slet ikke på det, det er kun fordi du spørg ind til 

E: Jeg spurgte dig jo også på et tidspunkt om hvordan der kom nye medarbejder ind i sjeldani, og om i 

tjekket referencer. 

KS: Nej, altså nej, vi tjekker ikke dem ikke, jeg kigger på mennesket og ser om jeg kan finde tillid til 

personen, måske har min forrentning altid være så lille og vi tænker ikke på det, det kan være vi er forkert 

på den, og skule tænke mere på den kriminelle veje, men nej det gør vi ikke. 

E: nu har virksomheden eksisteret i +25 år og du har kun oplevet at blive svindlet en gang, også var det ikke 

dig men din makker. 

KS: ja, og men nej jeg har oplevet dengang der var kontanter at en pige tog mig for 20-30.000 kr, det var 

fordi dengang kom folk og lagde kontanter, også lod hun bare vær med at registrere dem, men puttet dem i 

lommen i stedet for, så det har jeg oplevet. Så jeg har prøvet nogen ting, men det blev opdaget og så bed 

jeg i det sur æble og betalt det selv, sådan er det.  

E: Er sjeldani så sikret mod svindel udefra og indefra 

KS: Næ, det tror jeg ikke, vel Emil?  

E: Du skal da ikke spørge mig. 

KS: Det gør jeg da, altså det eneste, udefra indefra, altså vi ikke er ikke sikret så godt indefra, når i sidder og 

underholder mig med de spørgsmål som i har, altså det kan du selv hører, der er absolut nogen ting vi kan 

gøre, bare at skærpe det en lille smule for at skabe noget mere sikkerhed, udefra har vi hele dataverden 

ikke, og der har vi noget netværksforsikring, der skal du snakke med den administrerende direktør om vi 

har noget af alle de ting der gør at folk ikke kan gøre os noget, der må jeg melde pas. Men nej, vi kunne 

sikkert gøre det bedre indefra, men udefra ved jeg ikke nok. Vi taler jo rigtigt meget sammen i 

virksomheden, så når medarbejderne får phishing mails udefra, så ved de at det lugter langt væk af svindel, 

da de kender os og ved at vi ikke snakker sådan som de skriver. Altså du ved at jeg har det størst hjerte på 

kloden, jeg har tillid til gud og hvermand, og det har båret mig mange skuffelser i mit liv, men jeg har aldrig 

mistet mit livssyn på mennesker, jeg mener i bund og grund at mennesker bare er dejlige. Jeg ved da godt 

at man nogle gange bliver taget for næsen og jeg er blevet taget for næsen, jeg har haft medarbejder der 

har lavet gruelige fejl, som jeg selv har betalt af egen lomme, men det har ikke ændret mit syn.  



Bilag 7 – interview 
 

Interview af medarbejderne – spørgsmål til hjælp til at holde fokus og til at hjælpe medarbejderen videre.  

Indledning til interviewet: 

Vi er i gang med vores afsluttende projekt på HD, hvor vi har valgt at skrive om SJELDANI og se på jeres 

proces omkring håndteringen af købsfakturaer. Har du modtaget undervisning/oplæring i hvordan du skal 

håndtere købsfakturaer? Hvilken slags? 

o Modtage fakturaer, bogføre fakturaer, godkende betalinger i banken? 

- Har du indtryk af at ledelsen er klar over processen, har de f.eks. kommentarer den? 

- Oplever du at dit arbejde bliver tjekket for fejl, når du arbejder med fakturaer? 

- Har du tænkt over dine kollegaers måde at arbejde på? Hvad synes du? 

- Kan du beskrive jeres proces omkring behandling af købsfakturaer?  

- Hvordan sikres der mod fejl i de forskellige trin i processen? 

o Er der ting i systemerne, der hjælper med sikring mod fejl? 

- Har du forslag til en anden måde man kan tilrettelægge processen? 

- Her vises diagrammet – Vi har illustreret processen på denne måde – kom gerne med rettelser og 

tilføjelser. 

- Hvad tjekkes der for, når der godkendes i banken af den anden kollega? 

- Mener du, at I er sikret mod økonomisk svindel? – Uddyb 

- Har andre end dig adgang til at se dine mails, hvem?  

o Tænker du til dagligt over, at ledelsen og nogle af dine kolleger kan se alle dine mails.  

o Føler du dig overvåget? 

- Er der mange sociale arrangementer og tiltag i virksomheden? 

o Fælles frokost, fælles morgenmad tirsdag, fester, fødselsdage…. 

 

Interview af ledelsen – spørgsmål til hjælp til at holde fokus og hjælpe dem videre, hvis de går i stå. 

Indledning til interviewet: 

VI er i gang med vores afsluttende projekt på HD, hvor vi har valgt at skrive om kontrolsystemet hos 

SJELDANI. Vi har valgt at tage udgangspunkt i processen omkring behandling af købsfakturaer. 

- Kan du beskrive jeres tanker omkring hvordan jeres kontroller er hos SJELDANI? 

o Socialt/værdibaseret eller systembaseret? Hvilke kontroller og baggrunden for jeres valg? 

- Ved du hvordan fakturaer håndteres, fra modtagelse til betaling?  

o Hvilke steder i processen omkring behandling af købsfakturaer synes du, at det er 

nødvendigt med en kontrol/fejlsikring? 

- Logger jeres systemer når en medarbejder ændrer betalingsoplysninger på en kreditor? og er det 

noget alle medarbejderne må og kan? 

- Hvordan ansætter I nye i SJELDANI? Bliver der tjekket referencer, straffeattester.   

- Mener du at I er sikrede mod økonomisk kriminalitet, både indefra og udefra? Hvordan? 

- Har du gjort dig nogle tanker omkring at fortsætte med tillidsbaseret ledelse, hvis I bliver væsentligt 

flere medarbejdere? 



 

Man kan vise ledelsen en forsimplet udgave af tegningen, hvor kontroller ikke fremgår (fx fremgår det ikke, 

at der er 2 medarbejdere der skal godkende i banken). Ønsker at sammenholde de tanker ledelsen har 

omkring hvor i processen der skal kontrolleres for hvad (og er der overhovedet nogle steder de mener der 

skal være kontroller) med de kontroller der rent faktisk er, baseret på det medarbejderne siger. 



Bilag 8 – Performance management systems – 12 spørgsmål. 
 

1. What is the vision and mission of the organization and how is this brought to the attention of managers 

and employees? What mechanisms, processes, and networks are used to convey the organization’s 

overarching purposes and objectives to its members? 

2. What are the key factors that are believed to be central to the organization’s overall future success and 

how are they brought to the attention of managers and employees? 

3. What is the organization structure and what impact does it have on the design and use of performance 

management systems (PMSs)? How does it influence and how is it influenced by the strategic management 

process? 

4. What strategies and plans has the organization adopted and what are the processes and activities that it 

has decided will be required for it to ensure its success? How are strategies and plans adapted, generated 

and communicated to managers and employees? 

5. What are the organization’s key performance measures deriving from its objectives, key success factors, 

and strategies and plans? How are these specified and communicated and what role do they play in 

performance evaluation? Are there significant omissions? 

6. What level of performance does the organization need to achieve for each of its key performance 

measures (identified in the above question), how does it go about setting appropriate performance targets 

for them, and how challenging are those performance targets? 

7. What processes, if any, does the organization follow for evaluating individual, group, and organizational 

performance? Are performance evaluations primarily objective, subjective or mixed and how important are 

formal and informal information and controls in these processes? 

8. What rewards — financial and/or non-financial — will managers and other employees gain by achieving 

performance targets or other assessed aspects of performance (or, conversely, what penalties will they 

suffer by failing to achieve them)? 

9. What specific information flows — feedback and feedforward —, systems and networks has the 

organization in place to support the operation of its PMSs? 

10. What type of use is made of information and of the various control mechanisms in place? Can these 

uses be characterised in terms of various typologies in the literature? How do controls and their uses differ 

at different hierarchical levels? 

11. How have the PMSs altered in the light of the change dynamics of the organization and its 

environment? Have the changes in PMSs design or use been made in a proactive or reactive manner? 

12. Howstrong and coherent are the links between the components of PMSs and the ways in which they 

are used (as denoted by the above 11 questions)? 


