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Executive Summary 

The main study of this thesis is benchmarking of public tenders in Joint Tender Zealand. To 

complete the analysis, the data used for this is drawn from an analysis system called 

buboINVOICE wich is the joint analysis system used by Joint Tender Zealand which contain 

procurement data from 16 different municipalities. The data that is drawn from the analysis 

system is from the year 2014. The thesis also gives a brief introduction to the procurenment 

and tender market for municipalities in Denmark.   

 

In theoretical part the theory behind Data Envelopment Analysis (DEA) and is way to 

benchmark a DMU (Decision Making Unit). DEA evaluates a DMU by choosing a benchmark, 

and gives the best proportional way of improvement. The DEA model gives an outcome which 

is an efficiciency score between 0 and 1, where 1 indicates that the Dmu is effcient and values 

between 0 and 1 indicates that a DMU is inefficient. This part also provides pitfalls and 

protocols in DEA. 

 

In the thesis I use DEA on 11 sepearate public tender datasets an run these through the DEA 

model to see which of the municipalities that are efficient and inefficient on the diffrenrent 

tenders in Joint Tender Zealand. The last dataset is combined dataset from the 10 separate 

public tender datasets to see which municipalities that effcient if we combine the 10 public 

tenders. This thesis also finds which municipalities which are the most common over the 

public tenders. Then results from the DEA anlyzes are used to reflect if DEA model is useful 

method to benchmark municipalitites both in a joint tender community and in general for 

procurement and tender area in the municipal sector. 
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1. Liste over akronymer og forkortelser 

CCR: Original DEA model af Charnes et al. 

BCC: Udvidede DEA model af Banker et al. 

DEA: Date envelopment analysis 

CRS: Konstant skalaafkast (Constant returns to scale) 

VRS: Variabel skalaafkast (Variable returns to scale) 

DMU: Decision making unit 

 

FUS: Fællesudbud Sjælland 

IN: Indkøbsfællesskab Nordsjælland 

SKI: Statens og Kommunernes Indkøbs Service  
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2. Introduktion 

I dette kapitel vil der blive gjort rede for afhandlingens overordnede områder. Herunder 

formuleres problemstillingen, der ligger til baggrund for den resterende afhandling. Efter 

problemstillingen vil der blive foretaget en afgrænsning og herefter redegøres for 

afhandlingens struktur og opbygning. 

2.1 Indledning 

I gennem de sidste 5 år er der kommet mere og mere fokus på indkøbs- og udbudsområdet i 

de danske kommuner. Dette har medført, at der er opstået 13 indkøbsfællesskaber(1) over 

hele landet på kommunebasis, fx FUS (Fællesudbud Sjælland), IN (Indkøbsfællesskab 

Nordsjælland), SPAR 5, Fællesindkøb Fyn mv. Derudover har staten også oprettet SKI (Statens 

og Kommuners Indkøbs Service), som har til formål at udbyde attraktive rammeaftaler, der 

skaber besparelser og effektiviser offentlige indkøb. SKI udbyder både forpligtende og 

frivillige aftaler. 

 

Disse fællesskaber er opstået da, man ved at pulje sine indkøb på mange standardiseret varer 

(kontorartikler, møbler, sygeplejeartikler osv.) eller tjenesteydelser (vikarydelser, elevator-

service, tolkeservice osv.)  kan opnår større rabatter og lavere priser. Dette er især til gavn for 

de mindre kommuner, hvor deres indkøbsvolumen er noget mindre end i de større 

kommuner, og derved kan drage fordel af dette. 

 

Samtidig har mange kommuner også indenfor de sidste 4 år haft behov for at kunne analysere 

deres indkøb for bedre at kunne få et overblik over, hvilke områder der var udbudt, og hvilke 

områder man fremadrettet kunne udbyde. Derudover har kommunerne også haft behov for at 

kunne analysere om de udbudte aftaler benyttes af de respektive enheder i kommunen. Til at 

kunne håndtere disse analyser har flere virksomheder udviklet analyseværktøjer til netop 

dette behov, fx SAS Indkøbsanalyse og buboINVOICE som er de to største på det danske 

marked. Det især indenfor de sidste par år, at det er blevet en stor del af deres hverdag for 

nogle kommuner at kunne analysere deres indkøbsdata, med henblik på at eftervise, at de 

                                                        
1 http://www.ika.dk/netvaerk/kommunale-indkoebsfaellesskaber/ 
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udbudt aftaler har en effekt – her er der tale om det der er i indkøbs- og udbudsverdenen 

kaldes compliance (hvor meget der indkøbs på aftale/aftaleloyalitet). 

 

Ved hjælpe de udviklede analyse systemer/værktøjer er det blevet enklere og hurtigere at 

komme frem til nøgletal på indkøbsområdet. Her har FUS fx lavet et udbud på et 

analysesystem, som er fælles for de 16 kommuner der med i fællesskabet. Dette giver dem 

mulighed for at sammenligne sig med andre kommuner i fællesskabet, både på fællesudbud 

og egne udbud, fx compliance, priser mv..  I de fællesskaber, hvor man ikke benytter samme 

analysesystem kan det være noget vanskeligere at sammenligne sig indbyrdes, da 

indkøbsdataene sandsynligvis ikke behandles på samme måde i de respektive 

analysesystemer. 

 

Indenfor for indkøbs- og udbudsområdet i den offentlige sektor findes der ikke nogen 

standard metode for, hvordan man sammenligner på tværs af kommuner på fællesudbud eller 

på egne udbud. Det man især kigger på i dag er compliance (aftaleloyalitet), hvilket er en 

procent af, hvor meget der indkøbes på en udbudt varekurve/varesortiment. 

2.2 Problemformulering 

Hovedmålet med denne for denne afhandling er sammenligne compliance for Fællesudbud 

Sjælland (FUS) på fællesudbud blandt de 16 kommuner i indkøbsfællesskabet. Til at sam-

menligne compliance vil jeg benytte mig af benchmarking modellen Data Envelopment 

Analysis (DEA). 

 

På baggrund af indledningen og problemformuleringen, ønskes følgende spørgsmål besvaret 

igennem analysen: 

 Hvilke kommuner er benchmark i de respektive FUS fællesudbud? 

 Hvilke kommuner bruges  hyppigst som benchmark? 

 Er DEA en brugbar model på indkøbs- og udbudsområdet i den kommunale sektor? 

2.3 Afgrænsning 

Afhandlingen er begrænset til kun at inkludere FUS, da man her har det bedste data grundlag 

for at kunne sammenligne kommuner på tværs af hinanden på fællesudbud. Dette grundlag 
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bygger på, at man i FUS anvender samme analysesystem og derved sikrer, at de data der 

trækkes ud af systemet er ens for alle kommuner, og at der ikke er tab af information, som der 

kunne ske, hvis data skulle trækkes fra flere analysesystemer. 

 

Analysen begrænses til at kunne at omfatte data fra 2014, da det er her det bedste 

datagrundlag findes. Det skyldes, at det først er indenfor de sidste par år i FUS, at man er 

begyndt at strukturer data som indlæses i analysesystemet ens. 

 

I analysen kigges der kun på DEA modellen der antager VRS, så der tages højde for størrelsen 

på de enkelt indkøbs- og udbudsafdelinger i FUS. Herved antages det også, at der er testet for 

skalaeffekter. 

 

Til sidst,  antages det at læseren har basal viden om indkøbs- og udbudsområdet i den 

kommunale og offentlige sektor. 

2.4 Afhandlingens struktur 

Afhandlingen er delt op i 4 hovedafsnit: 

 Anvendte teori 

 Beskrivelse af datasættet 

 Analyse af datasættet 

 Diskussion af analysen 

 

Det første afsnit om teori er delt op i 3 afsnit, hvor DEA modellen bliver introduceret. I afsnit-

tet faldgrupper og protokoller præsenteres en række faldgrupper ved DEA og herfter gives 

nogle protokoller for, hvordan disse kan håndteres. Afsnittet ratios i DEA beskriver brugen af 

disse og opstiller en model for brugen af ratios. 

2.5 Videnskabsteoretiske overvejelser 

Der findes to store videnskabelige teorier: positivistisk og hermeneutisk. Den hermeneutiske 

er et realistisk aspekt, som er subjektivt og evaluerende, hvorimod det positivistiske aspekt er 

objektivt og er ofte noget der kan beregnes baseret på logik (Thurén 2007). 
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Afhandlingen vil have en positivistisk tilgang, da DEA anvendes til at løse problemstillingen. 

 

Desuden findes der to fremgangsmåder inden for teori: induktiv og deduktiv. Den deduktive 

fremgangsmåde er baseret på kendte teorier og tests, mens den induktive fremgangsmåde 

udvikler nye teorier på baggrund af den indsamlet data (Thurén 2007). 

 

Her benyttes en deduktiv tilgang, da jeg på baggrund af teorien vil sige noget om det anvendte 

datasæt. 
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3 Teori 

Dette kapitel vil komme omkring den teoretiske beskrivelse af analysemodellen DEA.  I den 

første del præsentes DEA modellen. Her efter vil der blive gennemgået faldgrupper og 

protokoller ved anvendelse af DEA. Til sidste sluttes kapitlet af med en nærmere gennemgang 

af benyttelse af ratios i DEA. 

3.1 DEA modellen 

I dette afsnit beskrives DEA modellen og der vil fremkomme eksempler som understøtter og 

forklarer DEA. Den primære kilde til dette afsnit er Thanassoulis (2001). 

 

DEA (Data Envelopment Analysis) er en metode til at bestemme de relative effektiviteter for 

en gruppe af organisatoriske enheder som fx skoler eller bank filialer. DEA blev udviklet af 

Charnes, Cooper og Rhodes i 1978 i deres skelskættende artikel Charnes et al. (1978) og 

senere forbedret i 1984 af Banker et al. 

 

DEA er en lineær programmerings teknik, som benyttes til at måle de relative effektiviteter 

for en gruppe af homogene beslutningsenheder ( kaldet DMU – Decision Making Units) 

baseret på andre DMU’er. DEA modellen konstruerer en grænse baseret på observationer af 

”best pratice”. Den efficiente grænse består kun af relative efficeinte DMU’er  og omkranser de 

relative inefficiente DMU’er. Med andre ord, er DEA en data orienteret metode til at måle 

effektivitet (Cooper et al. 2001). 

 

Fordelen ved DEA er, at man får en reel score for en DMU’s effektivitet (Pachkova 2005), men 

den specificerer ikke, hvor DMU’en er effektiv og ineffektiv. En af forcerne ved at benytte 

denne model er, at den er i stand til at håndtere mange outputs og mange inputs. 

 

En DEA model kan både være output eller input orienteret. Med andre ord vil output-

orienteret modeller maksimere output med det givne input, mens input-orienteret modeller 

vil minimere input med det givne output. En tommelfingerregel er, at antallet af observationer 

(DMU’er) mindst skal være to gange højere end antallet af inputs og outputs. 
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Antagelser for DEA modellen er: 

1. Fri bortskaffelse 

2. ”No free lunch” 

3. Konveksitet 

4. Skalaafkast 

Den første antagelse er, at flere input altid kan producere minimum samme output. Heraf må 

også gælde, at det altid er muligt at producere mindre output med samme input. Den anden 

antagelse er, at der ikke kan produceres noget output, uden at der bruges noget input. Den 

tredje antagelse er, at hvis der findes 2 forskellige efficiente produktionsplaner, er det også 

muligt at lave alle mulige konvekse kombinationer (”vægtede gennemsnit”) af de 2 

produktioner. Med andre ord antallet af brugbare produktionsmuligheder er konveks. Den 

sidste antagelse er skalafkast, hvilket er forholdet mellem inputs og produktions output. De 2 

mest almindelige skalaafkast antagelser er: 

 Konstant skalaafkast (CRS – Constant returns to scale) 

 Variable skalaafkast (VRS – Variable returns to scale) 

For mere dybdegående information se afsnit 3.1.1 

3.1.1 Skalaafkast i DEA 

Som tidligere nævnt omhandler dette afsnit skalaafkast antagelser, da antagelsen af 

skalaafkast har indflydelse på resultatet af DEA. Skalaafkast benyttes i mange sammenhænge, 

men i denne afhandling er skalaafkast benyttet i forhold til DEA, da det er en integreret del  af 

DEA. 

 

Skalaafkast kan beskrives som, hvis en DMU tilføres en enhed til alle dets input proportionalt, 

vil dets output ligeledes stige proportionalt, det vil sige stige med en større mængde, falde 

med en mindre mængde osv.  Her er der tale om: 

 Faldende skalaafkast (DRS – Decreasing returns to scale) 

 Stigende skalaafkast (IRS – Increasing returns to scale) 

Som nævnt tidligere har den valgte skala en indflydelse på resultatet. Den valgte skala 

bestemmer formen på grænsen og derfor også efficiensscoren for DMU’en. Figur 3.1.1 viser 

DEA grænserne for de 4 nævnte skalaafkast i et single-input og single-output eksempel: 
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Figur 3.1.1: Skalaafkast graf 

 

Kilde: Bogetoft 2012, side 74 

 

Generelt set er CRS set for at være den mest restriktive grænse og dette ses også i figur 3.1.1 i 

øverste venstre hjørne.  Her ses den største afstand fra punkterne til grænsen. Under CRS er 

det rimeligt at antage, at output fordobles, hvis input fordobles, hvilket også stemmer overens 

med grafen for CRS. CRS er ideel når der er tale om fuld konkurrence, da det ikke giver 

mening at belønne DMU’er for ikke at operer i den optimale størrelse, som det ville være 

tilfældet under VRS. Med andre ord, vil en CRS model under fuld konkurrence tvinge alle 

DMU’er til at have det rette forhold mellem input og output. Efficiensscoren vil vise, hvis en 

DMU ikke operer under det rette forhold. 

 

Antagelsen af CRS er ikke altid den rette, hvis man skal se det i sammenhæng på nogle 

områder. Under VRS kan den efficeinte grænse opererer ved konstant, stigende eller faldende 

niveauer ved forskellige punkter. Derfor er VRS den mindst restriktive, da den i modsætning 

til CRS ikke er nogen tvungen skalering.  Under VRS sammenlignes DMU’er under lignende 
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skala og sikre, at de sammenlignes med andre DMU’er af samme størrelse. Dette gør at 

efficiensscoren under VRS er højere end under CRS. 

3.2 Faldgrupper og protokoller i DEA 

I dette afsnit beskrives der faldgrupper og protokoller  i DEA. Her vil der blive fremhævet  

nogle faldgrupper og forslag til protokoller til at håndtere disse faldgrupper. Den primære 

kilde til dette afsnit er R.G. Dyson, R. Allen, A.S. Camanho, V.V. Podinovski, C.S. Sarrico, E.A. 

Shale (2001). 

 

Fremadrettet benyttes følgende standard notation. Overvej en gruppe af DMU’er   

         . For DMU    , betegn Xj og Yj som vektor kolonner af dets m inputs og s outputs. 

Definer X som     matrix med kolonner Xj, og Y som     matrix med kolonner Yj,    . 

 

Betegn      som vektor kolonnen af output vægte og      som vektor kolonnen af input 

vægte. Det totale reelle input for DMU j er defineret som      og det totale reelle output er 

    , hvor T betyder transponering. 

 

”The ratio DEA model” også bedre kendt som CCR modellen (Charnes et. Al, 1978), måler 

efficeinsen for DMU j0 som et maksimum af forholdet mellem dets totale output og totale 

input: 

          
     

     
 (1) 

hvor maksimum under betingelsen          ikke overstiger 1 for enhver enhed     og alle 

input og output vægte er strengt positive: 

                 

under betingelse     (2) 

               

        

 

I model (2) og fremadrette betyder vektor uligheder at den specificeret ulighed er overholdt 

for hver komponent, fx,     betyder at                      . 
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Model (2) har to former som bliver lineære programmerings modeller, hvis betingelserne 

        er lempet af        . Matematisk maksimeres det første reelle output for 

DMU j0 ved at sætte det totale reelle input til 1: 

                 

under betingelse    (3) 

        

          

        

 

Fra et ledelsesmæssigt synspunkt leverer denne model vurderinger og mål, som er orienteret 

mod minimering af inputs. Dette kan også ses fra det ”dual envelopment formulation” 

(Boussofiane et al., 1991) 

 

Den anden lineære model minimerer det totale reelle input for DMU j0 ved at normalisere dets 

totale reelle output til 1: 

 

                 

under betingelse    (4) 

        

          

        

 

I model (4), fås effektiviteten    for DMU j0 som den inverse af den optimale værdi i objekt 

funktionen. Operationelt, svarer dette til output maksimering evaluering og mål. Den første 

bibetingelse i beskrivelsen af mulige regioner i modellerne (3) og (4) refereres til som 

”normalising equation”. 

3.2.1 Homogenitet antagelse 

DEA foretager en række af homogenitets antagelser for de DMU’er der undersøges. Generelt 

anses DMU’erne for at være ens på flere forskellige punkter. Første antagelse er, at DMU’er 

forudsættes at have lignende aktiviteter og producere sammenlignelige produkter eller 

services, så et fælles output kan defineres. En antagelse kan også være, at de benytter en 
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fælles teknologi, men kan udnyttes på forskellige måder, og derfor kan denne metode 

benyttes til at sammenligne teknologier (Charnes et. Al 1981). 

 

En anden antagelse kunne være at en række tilsvarende ressourcer er til rådighed for alle 

DMU’er. Dette kunne dække over personale, råmaterialer og udstyr. Et eksempel kunne være, 

hvis der anvendes forskelligt udstyr som kan prissættes, kan man stadig sammenligne 

DMU’er, hvis man laver en fælles nævner som omkostninger – i dette scenarie er der tale om 

udstyr. 

 

Den sidste er en uskreven antagelse, at DMU’er opererer i lignende miljøer, da det ydre miljø 

generelt har en indflydelse på den overordnede præstation for DMU’erne. Dog, kan denne 

antagelse sjældent antages med sikkerhed og derfor tages miljø variable med i en analyse som 

supplement til input/output sættet. 

3.2.1.1 Ikke homogene DMU’er 

En simpel faldgruppe i DEA er, hvis man prøver at sammenligne ikke homogene DMU’er. Fx 

indenfor den videregående uddannelses sektor er der studier der sammenligner fysik 

afdelinger i England, men der er også studier der prøver at sammenligne forskellige fakulteter 

indenfor det samme universitet. Faldgruppen her er fx at videnskabs afdelingen sikkert har 

højere udgifter til deres kurser end humaniora afdelingen. Behovet for laboratorier, udstyr og 

andre materialer indenfor videnskab betyder, at under en analyse der involverer udgifter, vil 

denne systematisk pege på at videnskabs afdelingen er mindre effektiv end humaniora 

afdelingen. Et andet eksempel kunne være indenfor det offentlige, hvis man prøvede at 

sammenligene forskellige enheder, også her ville der være forskellige udgifter for de 

forskellige enheder. 

Protokol 

Hvis man ønsker at sammenligne nøgletal mellem forskellige afdelinger indenfor den samme 

organisation, er en mulig metode at søge efter sammenlignelige enheder udenfor 

organisationen, og herefter lave en sammenligning med de interne enheder indenfor deres 

områder. 
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En anden tilgang kunne være at klynge enheder sammen til homogene sæt. Fx indenfor 

værtshus branchen i England, kan et bryggeri klynge værtshuse i sæt af ”lokale” og ”udenbys”, 

som kunne være placeret i en anden by eller ved en motorvej (Athanassopoulos and 

Thanassoulis, 1995). 

 

Hvis det ikke er muligt at lave klynger eller finde sammenlignelige enheder udenfor 

organisationen, så må analytikeren sætte spørgsmålstegn ved validiteten for analysen. 

3.2.1.2 Uhomogene miljøer 

Det er næsten uundgåeligt at miljøet for nogle enheder vil være uhomogene. Fx indenfor 

skoleområdet kan nøgletal for skolen blive påvirket af den sociale status som en elev kommer 

fra eller tankstationer kan blive placeret i mere eller mindre attraktive områder og derved 

have indflydelse på deres evne til at generer indtægter. Disse variationer ville have direkte 

indflydelse på nøgletal for enheden, så hvis de miljømæssige variationer bliver ignoreret vil 

nøgletals målene være skæve. 

Protokol 

Dette problem kan løses ved at inddrage de miljømæssige variabler i analysen. Dette kunne 

relatere til måling af social afsavn, konkurrence i lokalområdet, eller generelt den støtte 

enheden får fra oplandet. Det skal dog anerkendes, at det kan være svært for mange 

organisationer at identificere deres ”opland” . Ved at inddrage miljømæssige variable, skabes 

der yderligere et sæt af faldgrupper når det kommer til at definere og måle disse variable. 

Disse vil vi se på yderligere i afsnit 3.2.3.1. 

3.2.1.3 Skalaafkast 

En anden kilde til ikke-homogenitet er den potentielle mulighed for skalaafkast eller 

stordriftsulemper. En enhed kan være så lille, at den ikke kan operere ved den optimale 

effektivitet eller så stor, at den kan være svær at styre. De grundlæggende DEA modeller (2)-

(4) antager CRS og tillader derfor ikke sådanne muligheder. En VRS model er blevet udviklet 

specifikt til at håndtere disse skala effekter i analyser (Banker et. al 1984). Ved at benytte VRS 

kan i sig selv føre til en faldgruppe. 
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Figur 3.2.1.3: CRS og VRS graf 

 

Kilde: Pitfalls and Protocols in DEA; European Journal of Operational Research (2001) side 248 

 

Figur 3.2.1.3 viser ”The efficient frontiers” under CRS og VRS. Her ses det tydeligt at VRS vil 

omkranse dataene tættere end i CRS modellen uanset om der eksisterer variable skalaafkast. 

Derfor følger det, at hvis VRS modellen benyttes, hvor der ikke er indbygget skala effekter vil 

små og store enheder blive overvurderet i effektivitets analysen. 

Protokol 

Det foreslås at teste data separat for skalaeffekter og kun benytte VRS når der skalaeffekter. 

Test af skalaafkast er et område der forskes aktivt i.  Når det ikke er givet på forhånd at 

produktions teknologien udviser CRS eller VRS foreslår Banker (1996) brugen af ”hypothesis 

tests for scale effects”. 

3.2.2 Input/output sæt 

Der er fire nøgle antagelser med hensyn til de valgte input/output sæt: 

 De dækker over alle de ressourcer er bruges, 

 Fanger alle aktivitets niveauer og nøgletals mål, 

 Sættet af faktorer er kendt for alle enheder 

 Miljømæssige variationer er blevet vurderet og medtaget hvis nødvendigt 

3.2.2.1 Antal af input og output 

Den første faldgruppe ved valg af inputs og outputs er at omfatte vilkårlige faktorer. Da DEA 

tillader fleksibilitet i valget af vægte på inputs og outputs, vil antallet af faktorer der 

inkluderes have indflydelse på niveauet af diskriminationen – jo højere antal faktorer des 

lavere diskrimination. For enhver enhed, hvor dets forhold af inputs til outputs er et 
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maksimum over hele sættet, vil der ved et fornuftigt valg af vægte, synes effektiv.  Antages det 

at sådanne forhold er spredt over hele sættet, vil der være en efficeint enhed for hvert forhold. 

Fx, i et tilfælde med fire input og fire output, vil der være i størrelsesordenen af 16 efficeinte 

enheder. Som en tommelfingerregel, kan det antages at for, at der opnås et fornuftigt niveau af 

diskrimination, skal antallet af enheder mindst være     , hvor     er produktet af 

antallet af inputs og outputs. 

Protokol 

Diskrimination kan øges ved at være påholdende i antallet af faktorer. På input siden, hvis der 

er inputs der kan prissættes, så kan de fleksible vægte erstattes af faste priser, og derved 

reducere antallet af input. På output siden, kan diskrimination forøges ved at fjerne ethvert 

nøgletals mål der ikke er stærkt relateret til målsætningerne i organisationen. Dette kan 

måske opnås ved nøje overvejelse af kontinuiteten af missionen, målsætningerne og nøgletals 

målene. Diskrimination kan også forøges ved at begrænse antallet af tilladte vægte anvendt på 

inputs og outputs. 

3.2.2.2 Korrelateret faktorer 

Delmængder af input og output er ofte korreleret og her er det fristende at undlade sådanne 

korreleret variable for at øge diskriminationen. Dette har generelt ikke nogen stor indflydelse, 

da der som ved højt korreleret variable, kan vægte ofte flyttes fra en faktor til en anden uden 

at have en signifikant indvirkning på efficiensscoren. Derimod, hvis en højt korreleret variabel 

ikke medtages, kan det sommetider føre til signifikante ændringer i efficiensscoren. 

Protokol 

Udelukkelse af variable som kun er baseret på baggrund af korrelation, skal undgås. I disse 

situationer er det afgørende, hvilke variable man vælger at fastholde, da resultatet af de valgte 

variable kan føre til signifikante afvigelser i efficiensscoren. Korrelation kan have værdi ved at 

teste om inputs faktisk er positivt korreleret med outputs. Mere specifikt, hvis to input 

(output) er perfekt korreleret og den ene er et multiplum af den anden, så ved at undlade den 

ene for analysen vil dette ikke ændre på efficiensscoren. Hvis to inputs (outputs) er højt 

positivt korreleret, og et input undlades kan det fører til at efficeinsscoren reduceres for nogle 

DMU’er. Bemærk, at hvis variablerne har en korrelations koefficientscore på 1, men ikke er 

multipla af hinanden, så kan resultat af DEA analysen afvige signifikant. 



Benchmarking Fællesudbud Sjælland 

 19 

3.2.2.3 Blanding af indeks og volumen mål 

Den sidste faldgruppe under dette afsnit er at blande indekser, som ofte forbindes med 

nøgletals mål, med aktivitets niveauer, som er volumen mål. I et studie af britiske lokale 

myndigheder, blev social afsavn anset som en vigtig miljømæssig faktor, hvor det var et 

indeks mål, som var indarbejdet i en model med volumen mål (Thanassoulis et al. 1987). 

Farerne ved at benytte denne metode kan ses i det følgende eksempel. 

 

Eksempel 1 

Tabel 3.2.2.3: Brug af indeks i DEA 

 

Kilde: Pitfalls and Protocols in DEA; European Journal of Operational Research (2001),  side 249 

 

Tabel 3.2.2.3 viser to DMU’er, en som er dobbelt så stor som den anden set på input og output 

1 og 2. Hver enhed opererer under de samme miljømæssige betingelser i dette tilfælde output 

3. Ved at bruge den traditionelle DEA tilgang, ser det ud til at Unit 1 er mere effektiv end Unit 

2, da den producerer det samme niveau af output 3, men med det halve input. Da output 3 er 

et indeks bør enhederne anses som lige effektiv. 

Protokol 

En passende sammenligning kunne laves, hvis output 3 blev skaleret i forhold til niveauet af 

input. I tilfælde af flere input vil denne metode være problematisk. Et alternativ kunne være 

at benytte sig af erstatningsmål i stedet for indeksmål. Fx, i ovenstående tilfælde med de 

britiske lokale myndigheder kunne man i stedet benytte antallet af stævninger og  ”distress 

warrants” udstedt til genstridige betalere af skatter, i stedet for indekset af social afsavn, som 

var et volumen mål. 

3.2.3 Faktor måling 

Den oprindelige antagelse på målingsskalaen for inputs og outputs er, at de skal stemme 

overens med forholdsskalaen, dvs. de skal have et ”meaningful zero” og lige intervaller for 
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skalaen skal have lige værdier (Banker et al., 1984; Shephard, 1970). Dette er måske en 

unødvendigt stærk antagelse, men bestemt en inertval skala, som ikke kræver et absolut nul 

og denne antagelse er gældende for mange DEA modeller. Der en antagelse at inputs og 

outputs er isotonisk,  dvs. stigende input reducerer effektiviteten, mens stigende output øger 

effektiviteten. 

3.2.3.1 Procenter og andre normaliseret data 

En faldgruppe som blev nævnt tidligere opstår når man ønsker at indarbejde indekser, 

forhold og procenter i et input/output sæt. Dette er acceptabelt, hvis alle input og output er af 

denne art. Risikoen opstår når man forsøger at blande dem med volumen mål, som beskrevet i 

eksempel 1. 

Protokol 

Her findes der flere muligheder for at undgå denne faldgruppe. En af dem er ved at benytte 

stedfortræder mål, som beskrevet tidligere. En anden åbenlys metode er at skalaer indeks 

procenter med et volumen mål, så det bliver sammenligneligt med andre volumen mål. Dette 

er ikke lige til, da det ikke altid er tydeligt, hvilket volumen mål der skal benyttes. Dette er et 

generelt problem ved bestemmelse af skalaen for enheden, når der er flere inputs og outputs. 

 

Hvis skalaen tænkes på som en fysisk størrelse af en enhed, så er det hensigtsmæssigt at 

skalere efter input. I tilfælde, hvor der er flere tilgængelige mål såsom, personale og fysisk 

størrelse af enheden, så skal en af disse mål benyttes som den førende indikator for størrelse. 

Der kan også være tilfælde, hvor forskellige input mål anvendes til at skaleres forskellige 

outputs. Fx, ved at vurdere britiske universiteter, kunne et forsknings indeks skaler antallet af 

forskere. Kigger man derimod på et undervisning kvalitet indeks, kunne dette skaleres med 

antallet af undervisere. 

 

En anden passende metode til at indarbejde forhold eller procenter kunne være at skille 

tæller og nævner, hvor tæller inkluderes som et input og nævner som et output. Fx, i en 

analyse af fødeafdelinger (Thanassoulis et al., 1995) blev spædbørns dødelighed opfattet som 

et nøgletals mål. Metoden her var at anvende babyer i risiko som nævner og overlevende som 

tæller. 
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3.2.3.2 Kvalitative data 

Behovet eller ønsket for at indarbejde kvalitative variabler i en analyse udgør en betydelige 

udfordring. To områder, hvor man regelmæssigt kvantificerer kvalitative begreber er 

indenfor marketing og HR, hvor de kigger på forbruger opfattelse og forventninger på 

marketingsområdet, mens HR ønsker at udforske og beskrive medarbejderes kompetencer. 

Forsøg på at måle faktorer såsom kunders opfattelse af service kvalitet er problematisk i en 

DEA model på to forskellige måder. Disse kvasi-kvantitative mål behandles eller analyseres 

ofte i overensstemmelse med konventionelle forhold eller interval skalaer, men i mange 

tilfælde er det svært at påstå at frembringelsen og kvantificerings teknikkerne giver andet 

end ordinal data. Desuden er målingen af kvalitative faktorer ofte meget subjektive, som 

værdiskalaerne af de involverede i ratings, fx kan managers eller kunder variere fra DMU til 

DMU. Fx, har kunder i bankfilialer beliggende i velhavende områder ofte højere forventninger 

til service kvaliteten end kunder i andre områder. Ved brug af data fra spørgeundersøgelser,  

forsøger man ofte at karakteriser kvalitative variabler, og dette kan føre til en unfair 

evaluering af DEA modellen. Dette skyldes, at den underliggende skala afhænger af kundernes 

forventninger og vil derfor ikke være ens for alle DMU’er. Således, at den samme kunde 

tilfredsundersøgelser i forskellige filialer kan korrespondere til forskellige niveauer af service 

kvalitet. 

Protokol 

Siden disse faktorer sandsynligt ikke er det reelle forhold eller interval, kan det forsøges at 

transformere dataene skønsmæssigt. Dette er nødvendigvis kontekstafhængig og tilbøjelig for 

kritik. Det tilrådes at benyttelse af spørgeundersøgelser bruges med omhu, da man her 

forsøger at undersøge et stort antal af respondenter med en model der er designet til at 

reducere effekterne af subjektivitet på målingsprocessen. En alternativ metode kunne være at 

anvende kategoriske eller ordinal variabler, hvor der findes en række model udvidelser 

indenfro dette (Cook et al., 1993; Banker and Morey, 1986). tAnvendelsen af disse udvidelser 

rejser andre spørgsmål. For nogle af disse modeller som er, afhængig af data kan det 

diskuteres om sættet af enheder er stort nok til at blive opdelt som påkrævet for at opnå 

tilstrækkelig sammenlignelighed for diskrimination. I andre tilfælde kan det være nødvendigt 

at tilføje yderligere betingelser eller variable, men dette er beregningsmæssigt vanskeligt. 
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3.2.3.3 Uønsket inputs og outputs 

Håndtering af anit-isotoniske data rejser et andet problem ved brug af DEA. Eksempler på 

anti-isotoniske faktorer inkludere outputs, såsom udledning af et forurenende stof eller, 

hindrende inputs, såsom antallet af konkurrenter som har indvirkning på en forretnings 

enhed. 

Protokol 

En metode som ses ofte er at vende den anti-isotoniske faktor, men dette ødelægger forholdet 

eller interval skalaen for dataene og de resulterende data har derfor yderligere behov for at 

blive transformeret. En anden mulighed er at trække de uønsket faktorer fra et stort tal, 

hvilket giver et isotonisk resultat. En tredje mulighed kunne være at flytte outputtet til input 

siden af modellen, eller omvendt. 

3.2.3.4 Eksogene og begrænset data 

Nogle input og output kan være eksogene for DMU’erne. Eksempler på dette kan være 

miljømæssige forhold, geografiske eller lovgivningsmæssige faktorer, som DMU’erne ikke har 

kontrol over. Andre faktorer kan kontrolleres af DMU’erne, men er begrænset af forholdet på 

den benyttede skala, såsom procenter eller ved fysiske grænser, såsom størrelsen på et 

område eller markedsefterspørgslen. Hvis disse faktorer behandles som normale inputs og 

outputs, kan disse blive tildelt umulige værdier i modellen ved bestemmelse af effektive mål. 

Protokol 

Hvis de eksogene faktorer benyttes som variable i en standard DEA model, så er der to 

muligheder for at nøgletals evalueringen giver mulige mål. Den første mulighed er at medtage 

alle de eksogene faktorer som inputs og bruge dem i en output orienteret DEA model (4), eller 

den anden mulighed er medtage alle de eksogene faktorer på output siden og bruge dem i en 

input orienteret DEA model (3). En anden mulighed kunne være at benytte DEA modeller der 

eksplicit tager højde for eksistensen af eksogene og/eller begrænset faktorer. Her er der to 

typer problemer, dvs. non-discretionary faktorer og eksterne standarder, som generelt bliver 

modelleret forskelligt. Overordnet set er litteraturen meget begrænset på dette område givet 

vigtigheden af emnet (Ruggiero, 1998; Storbeck and Waring, 1999). 
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DEA giver en række fælder for de uforsigtige. I det foregående er der blevet udpeget en række 

af de mest almindelige faldgrupper. Nogen af dem kan nemt undgås, mens andre forbliver 

problematiske. 

3.3 Brug af ratios i DEA 

I dette afsnit beskrives brugen af ratios i DEA, da anvendelse af standard CCR modellen ikke 

er tilstrækkelig. Den primære kilde for dette er afsnit er B. Hollingsworth and P. Smith (2003). 

 

Brugere af DEA benytter ofte ratios i stedet for tal som indikatorer for outputs og inputs. Når 

ratios benyttes introduceres der nogle vigtige overvejelser som behøver omhyggelig 

behandling. 

 

Først, benyttelse af ratios i DEA fører til tab af information med hensyn til størrelse af 

enheden og implicit antages CRS for de enheder der indgår i analysen. Andet, i praksis bruger 

mange applikationer ikke samme fælles nævner for alle ratios. De skaber en række af 

nøgletals indikatorer på baggrund af forskellige nævnere, som har et fortin for at være 

uafhængige af størrelsen på enheden og derfor gør sammenligningen mellem enheder lettere.  

Tredje, selvom dette støder nogle purister, vil ratio metoden ikke føre til nogen større 

vanskeligheder i praksis, forudsat DEA vægtene holdes under tæt kontrol. De skal fortsætte 

med at repræsentere værdien for en enhedsstigning  i en ratio, set i forhold til en 

enhedsstigning i en anden. Til sidst, hvis ratio benyttes i DEA så er det vigtigt at specificere 

BCC formen i DEA modellen. Denne specificering sikre at alle sammenligningerne mellem 

enhederne sker via interpolation, og at ekstrapolering af adfærd til umulig præstation 

udelukkes. 

3.3.1 Specificering af BCC model 

Den tekniske begrundelse for at bruge BCC modellen er følgende: Antag at nøgletals ratio 

(output r)     for enhed j er beregnet fra tælleren     og nævneren     så: 

    
   

   
 

Ved at kombinere nøgletals ratio for n enheder bør principielt ske ved at beregne det vægtede 

gennemsnit: 
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hvor wj indikerer den vægt der lægges på j i at skabe det vægtede gennemsnit. Det vil sige ved 

beregningen af den sammensatte ratio, er vægten wj fast gjort til hver kraft anvendt til både 

tæller og nævner. 

 

I modsætning til den lineær formulering af DEA’s bibetingelser, kombineres ratios for n 

enheder gennem den sammensatte ratio: 

  
     

   

    
 

For   
  og   

  er ækvivalent, skal koefficienterne for     i hver version af den kombinerede 

ratio være lig hinanden. Det er: 

  

       
 

  

   
             

Dette kræver følgende ligesom i BCC formuleringen: 

     
 

 

Det er temmelig uheldig at BBC modellen ofte er refereret som en VRS model, da brugen af 

ratios tydeligt antager CRS. Henvisning til VRS er misledende, når ratio formulering af DEA 

benyttes. 

 

Når man benytter ratios skal man udvise forsigtighed. Nogle gange kan man ikke undgå at 

bruge ratios og i disse tilfælde bør man anvende BCC formen i DEA. Hvis ikke denne form 

benyttes vil man få urimelige og tekniske ukorrekte resultater. Som altid skal den 

underliggende model følges nøje i praksis så resultatet reflekterer den underliggende models 

produktion. 
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4. Databeskrivelse 

Dette kapitel kigger nærmere på det datasæt der ligger til baggrund for denne afhandling. I 

det første afsnit kommer jeg ind på, hvor dataene er hentet fra. Herefter følger afsnit om, 

hvilken tidsperiode og hvilke kommuner der indgår i analysen. Afsnittet afsluttes med at 

beskrive, hvilke variable der er medtaget i analysen. 

4.1 Datasættet 

Den foreliggende analyse er baseret på data, som er indhentet i analysesystemet 

buboINVOICE. Dette er et fælles analysesystem som alle kommuner i FUS benytter til at kunne 

analysere på deres indkøbsdata. buboINVOICE bygger på faktura data fra kommunernes ERP 

systemer (økonomisystem). Data indlæses af de enkelte kommuner til systemet enten 

månedsvis, kvartalvis eller halvårligt alt efter, hvilket interval den enkelte kommune har 

valgt. Datagrundlaget for den foreliggende analyse bygger på fælles indgået aftaler 

(fællesudbud) i FUS og her er proceduren, at der sidder en controllergruppe og sørger for at 

uploade aftalesnitflader til buboINVOICE og derved sikre en ens datastruktur på fælles 

indgået aftaler. Herved sikres det, at FUS kommunerne får ens analyseudtræk på fælles 

indgået aftaler i analysesystemet. 

 

Mere specifikt er det compliance data (aftaleloyalitet) der trækkes ud af buboINVOICE og 

benyttes i de foreliggende analyser. Her har controllergruppen lavet nogle 

rapporter/skabeloner til disse compliance udtræk og det er dem der benyttes i de 

foreliggende analyser.  

 

Dataene består er 11 separate datasæt, som hver især er et datasæt for 10 udvalgte 

fællesudbud i FUS og et samlet datasæt for compliance over de 10 udvalgte udbud. Det er kun 

de udbud, hvor der er tilknyttet en varekurve der er medtaget, da man her måler compliance 

på vareniveau. Der findes i FUS udbud, som er tilknyttet på leverandør niveau, dvs. at alt hvad 

der indkøbes hos leverandøren vil i analysesystemet blive vist som indkøb på aftale og derved 

vil der være 100% compliance hos alle kommuner der køber ind hos den given aftale 

leverandør. Derfor medtages disse udbud ikke i analyserne, da alle kommuner vil have en 

compliance på 100%. Til sidst er der som nævnt tidligere et datasæt, som består af et 
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aggregeret/samlet volumen over de 10 separate datasæt. Dette datasæt er ligeledes trukket 

fra buboINVOICE fra samme skabelon/rapport lavet af controllergruppen i FUS. 

 

De separate datasæt er baseret på nogle prædefineret kategorier i analysesystemet og nogle 

af dem på UNSPSC-hierarkiet. I analysesystemet buboINVOICE findes der følgende 

hovedkategorier som, der kan laves udtræk på: 

 Ikke kategoriseret 

 Byggeri og håndværksydelser 

 Energi, forsyning o.l. 

 Fast ejendom 

 Finans 

 Foreninger, organisationer, kontingenter 

 IT og tele 

 Medier, annoncer og printede produkter 

 Offentlige myndigheder 

 Skoler, Institutioner og Opholdssteder 

 Tjenesteydelser 

 Transport 

 Varer 

Under disser hovedkategorier findes der yderligere underkategorier, så man kan lave mere 

udspecificeret udtræk. Fx Facility management er en underkategori til Tjenesteydelser og 

under denne kategori finder man rengøringsfirmaer mv., mens Hardware og software er en 

underkategori til IT og tele og her finder firmaer som Atea, Konica, Dell osv. UNSPSC-

hierarkiet bruges til at kategorisere de fakturalinjer der indlæses i analysesystemet, hvis 

leverandøren har angivet en ellers prøver analysesystemet at finde en passende UNSPSC-kode 

til fakturalinjen, fx fakturalinjen Café Noir vil blive placeret under følgende UNSPSC-koder i 

UNSPSC-hierarkiet: 

 50201700     Kaffe og te 

 50201700     Kaffe og te 

 50201706     Kaffe 

 50201707     Kaffeerstatninger 
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 50201708     Kaffedrikke 

Et andet eksempel på UNSPSC kategorisering kunne fx være på bleområdet, hvor følgende 

ville gøre sig gældende, ved enten at leverandøren har prædefineret UNSPSC-koden for 

varelinjen eller ved at motoren i analysesystemet læser varelinjen og placerer varelinjen 

under en af nedenstående UNSPSC-koder: 

 53000000 – Apparel and Luggage and Personal Care Products 

 53100000 - Tøj 

 53102300 - Undertøj 

 53102305 – Bleer til småbørn 

 53102306 – Bleer til voksne 

 

Ved disse kategoriseringer er der risiko for fejl placeringer i de forkerte kategori og derved 

kan der være en fejl margin i de separate datasæt, disse antages at have en indflydelse på de 

mål der vedrører område compliance, dette vil blive nærmere beskrevet i afsnit 4.4.2 Outputs. 

 

Der er også indhentet omkostningsdata for de enkeltes kommuners indkøbs- og 

udbudsafdelinger. Her har det ikke været muligt at indhente omkostningsdata for alle 

kommuner i FUS og i afsnit 4.4.1 er det nærmere beskrevet, hvad der er foretaget for de 

kommuner som ikke har indrapporteret deres omkostninger. 

4.2 Tidsperiode 

Den valgte tidperiode for datasættet er 2014. Det skyldes, at det først var i 2014, at der i FUS 

blevet dannet en controllergruppe, der skulle sørge for at sikre en ens datastruktur 

(aftalesnitflader) på fælles indgået aftaler i analysesystemet. Så datastrukturen før 2014 i FUS 

er ikke ens og ville derfor ikke kunne give et ligeså retvisende resultat i analysen på de fælles 

indgået aftaler i FUS. Derudover benyttede man i FUS heller ikke samme analysesystem før 

2013, hvor det derfor ikke ville give mening at benytte data før 2013, der ville være for mange 

usikkerheder og manglende data. 

4.3 Kommuner 

Her er de kommuner som er med i FUS: 

 Faxe 
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 Greve 

 Guldborgsund 

 Holbæk 

 Kalundborg 

 Køge 

 Lejre 

 Næstved 

 Odsherred 

 Ringsted/Sorø (Fungerer som en fælles enhed) 

 Roskilde 

 Slagelse 

 Solrød 

 Stevns 

 Vordingborg 

4.4 Variable 

Ud fra det valgte datasæt er der i alt 3 variable, hvor det ene er et input og de resterende to 

variabler er output. Input variablen afspejler omkostningerne for de enkelte kommuners 

indkøbs- og udbudsafdelinger. Output variablene repræsenterer compliance indenfor aftale 

leverandøren og på selve aftaleområdet. I de næste to afsnit er input og output variablerne 

listet med en lille forklaring på, hvad de beskriver. 

4.4.1 Input 

Her forklares, hvad der ligger til baggrund for input variablen. 

Omkostning indkøbs- og udbudsafdeling 

Omkostningerne for de enkelte FUS kommuners indkøbs- og udbudsafdelinger er angivet i 

kroner. Nogle af kommunernes omkostninger er beregnet på baggrund af indhentet 

omkostningsdata for andre kommuner, da de ikke selv har indrapporteret nogle 

omkostninger. Disse omkostninger er beregnet på den måde, at der er fundet en gennemsnit 

omkostning pr. medarbejder i de FUS kommuner, hvor der er blevet indrapporteret 

omkostningsdata. Denne gennemsnits omkostning er så blevet ganget med antallet af 
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medarbejdere i den enkelte kommunes indkøbs- og udbudsafdeling, hvor der ikke er 

indrapporteret nogle omkostningsdata.  

Nedenstående kommuner er der, hvor deres omkostninger er blevet beregnet: 

 Ringsted/Sorø 

 Odsherred 

 Greve 

 Kalundborg 

4.4.2. Outputs 

Her forklares, hvad der ligger til baggrund for de to output variabler. 

Leverandør compliance 

Som nævnt tidligere er leverandør compliance angivet i procent, og er de indkøb der foretages 

på den aftalte varekurve/varesortiment hos en aftale leverandør. Dette output viser 

aftaleloyaliteten hos aftale leverandøren. Dette output viser kun aftaleloyaliteteten i forhold 

det udbudte varesortiment på det pågældende udbud, dvs. hvis en kommune har lavet en 

tillægsaftale på et andet varesortiment vil det figurere som indkøb udenfor aftale, men vil 

under område compliance figurere som indkøb indefor aftale. Med andre ord dette output 

måler kun aftaleloyaliteten på det varesortiment FUS har udbudt på det pågældende udbud. 

Grunden til dette er, at det er sådan controllergruppen har bygget FUS fælles 

compliancerapport/skabelon op ders analysesystyem. 

Område compliance 

Område compliance angives i procent og er det der indkøbes på aftale på det udbudte område, 

fx på kaffeområdet kan der indkøbes hos aftale leverandøren, men i dette output medtages 

også de indkøb der foretages udenfor aftale leverandøren. Dette output viser aftaleloyaliteten 

på hele det udbudte område og ikke kun hos aftale leverandøren, som ved leverandør 

compliance. Her måles der på, hvis der købt tilsvarende eller sammenlignelige vare hos andre 

leverandører end hos aftale leverandøren fx hvis der er købt kopipair hos Staples, men aftale 

leverandøren er Lyreco, så er der købt udenfor aftale og vil medvirke til en lavere compliance. 

Under denne kategori vil egen aftale også figurer som indkøb på aftale, hvilket i nogle tilfælde 

vi give en højere compliance i denne kategori end i kategorien leverandør compliance. 
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5. Resultater 

I dette kapitel vil jeg præsentere resultaterne af DEA analyserne for de 11 datasæt. Alle 

resultater er fundet via RStudio ved brug af pakken Benchmarking. Som før, så består dataene 

af 11 separate datasæt, hvor de alle bliver behandlet i RStudio og de næste afsnit vil 

resultaterne for hvert datasæt blive præsenteret. Disse datasæt er behandlet under antagelse 

af VRS, som nævnt tidligere. Dette ses som en fair antagelse, da man under CRS ikke tager 

højde for de forskellige kommuners indkøbs- og udbudsafdelingers størrelse, så denne 

antagelse kan give urealistiske resultater, hvilket kan være argumentet for ikke at benytte 

CRS. 

 

I de resterende afsnit i dette kapital indeholder den første tabel, hvilke kommuner som er 

med på aftalen, omkostninger (input), compliance (out) og efficicensscoren. Den anden tabel i 

afsnittene indeholder de givne lambda værdier for de kommuner som er med på den 

pågældende aftale. Graferne er 2-dimensionelle, da pakken Benchmarking i Rstudio ikke kan 

lave 3-dimensionelle grafer.  

5.1 Bleer 

Dette afsnit omhandler FUS udbuddet på bleer og resultaterne af DEA analysen. Her vil der 

både blive kigget på efficiensscoren og lambda værdierne for de kommuner som var med i 

udbuddet.  

Tabel 5.1.1: Bleer efficiensscore 

Kommuner Omkostninger ComplianceL Compliance0 Efficiensscore 

Guldborgsund 1.500.000,00 kr. 0,996 0,951 1,0000 

Slagelse 2.340.000,00 kr. 0,940 0,879 0,9405 

Roskilde 2.966.926,45 kr. 1,000 0,944 1,0000 

Vordingborg 1.977.950,96 kr. 0,945 0,919 0,9510 

Næstved 2.785.250,00 kr. 0,994 0,969 1,0000 

Holbæk 5.424.719,00 kr. 0,942 0,882 0,9420 

Køge 1.977.950,96 kr. 0,993 0,861 0,9950 

Fakse 1.350.000,00 kr. 0,965 0,922 0,9703 
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Greve 2.472.438,70 kr. 1,000 0,960 1,0000 

Ringsted/Sorø 3.955.901,93 kr. 0,935 0,922 0,9515 

Stevns 1.000.000,00 kr. 0,950 0,926 0,9586 

Lejre 1.483.463,22 kr. 0,953 0,859 0,9570 

Solrød 988.975,48 kr. 0,991 0,966 1,0000 

Kilde: Egne tilblivelse i RStudio ud fra Ble datasæt 

Tabel 5.1.2: Bleer lambda 

Kommuner Lambda 1 Lambda 3 Lambda 5 Lambda 9 Lambda 13 Lambda 

Guldborgsund 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

Slagelse 0,1362 0,0000 0,0000 0,8638 0,0000 1,0000 

Roskilde 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

Vordingborg 0,0000 0,0000 0,4218 0,1559 0,4223 1,0000 

Næstved 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

Holbæk 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 1,0000 

Køge 0,5085 0,0000 0,0000 0,4915 0,0000 1,0000 

Fakse 0,7065 0,0000 0,0000 0,0000 0,2935 1,0000 

Greve 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 1,0000 

Ringsted/Sorø 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

Stevns 0,0000 0,0000 0,0041 0,0024 0,9934 1,0000 

Lejre 0,9676 0,0000 0,0000 0,0000 0,0324 1,0000 

Solrød 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 

Kilde: Egne tilblivelse i RStudio ud fra Ble datasæt 

 

Fra Tabel 5.1.1 fremgår det, at der er 5 efficiente kommuner og disse er Guldborgsund, 

Roskilde, Greve, Næstved og Solrød, mens Slagelse er den kommune med den laveste 

efficiensscore på 0,9405. Generelt er efficiensscoren høj for de kommuner som er inefficiente i 

analysen, da alle har en efficiensscore over 0,94. Fra dette kan det tolkes at de inefficiente 

kommuner operer tæt på de efficiente kommuner og dette fremgår også fra Graf 5.1.1.  

 

I Tabel 5.1.2 fremgår de fundne lambda værdier som viser, hvilke efficiente kommuner den 

ineffektive kommune skal benchmarke sig med for at rykke op på ”the efficient frontier”. Ser 
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vi på Slagelse som havde den laveste efficiensscore fremgår det af Tabel 5.1.2, at hvis Slagelse 

skal rykke sig op på ”the efficient frontier” skal det ske ved en kombination af Guldborgsund 

og Greve med vægtene 13,62% og 86,38%. Ser vi på Ringsted/Sorø som havde en 

efficiensscore på 0,9515, fremgår det af Tabel 5.1.2 at deres benchmark er Næstved og ikke en 

kombination af som det var i tilfældet med Slagelse. Kigger vi på Vordingborg fremgår det af 

lambda værdierne, at de skal benchmarke sig mod Næstved, Greve og Solrød med vægtene 

42,18%, 15,59% og 42,23% for at rykke op på ”the efficient frontier”. Her har vi kigget på tre 

forskellige benchmark scenarier, hvor benchmark er en kombination af en enkelt, 2 eller 3 

kommuner for en given inefficient kommune. 

 

Graf 5.1.1 viser ”the efficient frontier” for ble udbuddet og her ses det også som det fremgik af 

Tabel 5.1.2 fra lambda værdierne, at for at Slagelse kan rykke op på ”the efficient frontier” 

skal de kigge mod Guldborgsund og Greve. Af Graf 5.1.1 fremgår det, at Roskilde som er en af 

de effciente kommuner ikke ligger på ”the efficient frontier”, men er tæt på og dette skyldes at 

grafen er 2-dimensionel, mens DEA analysen bygger på 3 variable og derfor ville fremstå 

anderledes i en 3-dimensionel graf. 

Graf 5.1.1: Bleer VRS 

Kilde: Egne tilblivelse i RStudio ud fra Ble datasæt 
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Kigger vi samlet på ble udbuddet med DEA analysen og compliance outputne, kan det 

konkluderes, at dette udbud fungere stort set optimalt, da de inefficiente kommuner alle har 

efficiensscore over de 94%. Dette kan sammenholdes med compliance målene, som for 

complianceL ligger over de 94% som efficiensscorerne, mens complianceO ligger fra 85% og 

opefter. Set ud fra dette er der udbudt den rigtige varekurve og de kommuner som er med på 

aftalen indkøber en lille del udenfor den udbudte varekurve og dette skyldes, at der kan 

forekomme tilfælde, hvor den udbudte varekurve ikke dækker et bestemt behovi den enkelte 

kommune. 

5.2 Diabetes 

I dette afsnit vil vi kigge på FUS udbuddet for Diabetes produkter og resultaterne af DEA 

analysen. Her vi kigge på efficiensscoren og lambda værdierne for de respektive kommuner i 

udbuddet.  

Tabel 5.2.1: Diabetes efficiensscore 

Kommuner Omkostninger ComplianceL Compliance0 Efficiensscore 

Kalundborg  1.483.463,22 kr.  1,0000 0,6960 1,0000 

Odsherred  1.483.463,22 kr.  1,0000 0,4940 1,0000 

Greve  2.472.438,71 kr.  1,0000 0,8330 1,0000 

Holbæk  5.424.719,00 kr.  1,0000 0,6560 1,0000 

Næstved  2.785.250,00 kr.  0,9990 0,6510 0,9990 

Ringsted/Sorø  3.955.901,93 kr.  0,9980 0,6470 0,9980 

Roskilde  2.966.926,45 kr.  0,9990 0,7410 0,9990 

Køge  1.977.950,96 kr.  0,9990 0,6010 0,9990 

Slagelse  2.340.000,00 kr.  0,9990 0,6010 0,9990 

Guldborgsund  1.500.000,00 kr.  0,9990 0,6220 0,9990 

Solrød  988.975,48 kr.  0,9990 0,5880 1,0000 

Lejre  1.483.463,22 kr.  0,9990 0,5420 0,9990 

Stevns  1.000.000,00 kr.  0,9980 0,4450 0,9990 

Vordingborg  1.977.950,96 kr.  0,9980 0,5820 0,9980 

Fakse  1.350.000,00 kr.  0,9950 0,6570 0,9953 

Kilde: Egne tilblivelse i RStudio ud fra Diabetes datasæt 
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Tabel 5.2.2: Diabetes lambda værdier 

Kommuner Lambda 1 Lambda 2 Lambda 3 Lambda 4 Lambda 11 Lambda 

Kalundborg 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

Odsherred 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

Greve 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

Holbæk 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 1,0000 

Næstved 0,0000 0,5350 0,4650 0,0000 0,0000 1,0000 

Ringsted/Sorø 0,0000 0,5448 0,4552 0,0000 0,0000 1,0000 

Roskilde 0,0000 0,2692 0,7308 0,0000 0,0000 1,0000 

Køge 0,0000 0,6826 0,3174 0,0000 0,0000 1,0000 

Slagelse 0,0000 0,6826 0,3174 0,0000 0,0000 1,0000 

Guldborgsund 0,6087 0,3746 0,0167 0,0000 0,0000 1,0000 

Solrød 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 

Lejre 0,2403 0,7597 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

Stevns 0,0000 0,0223 0,0000 0,0000 0,9777 1,0000 

Vordingborg 0,4414 0,5586 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

Fakse 0,6968 0,0333 0,0000 0,0000 0,2699 1,0000 

Kilde: Egne tilblivelse i RStudio ud fra Diabetes datasæt 

 
Fra Tabel 5.2.1 fremgår det, at der er 5 efficiente kommuner og disse er Kalundborg, 

Odsherred, Greve, Holbæk og Solrød, mens Fakse har den laveste efficiensscore på 0,9953, 

hvilket svarer til en effektivitets score på 99,53%. Da de resterende kommuner ligger med 

efficiensscore højere er disse ligesom Fakse meget tæt på at være efficiente. Så her er der tale 

om en aftale der fungerer godt baseret på baggrund af efficiensscorerne og compliance tallene 

i Tabel 5.2.1. 

 

Af Tabel 5.2.2 fremgår de fundne lambda værdier og kigger vi på Fakse som havde den laveste 

efficiensscore, fremgår det af Tabel 5.2.2 at for at Fakse kan rykke op på ”the efficient frontier” 

skal de benchmarke sig mod Kalundborg, Odsherred og Solrød med en vægt kombination på 

henholdsvis 69,68%, 3,33% 0g 26,99%.  Dette stemmer også overens med, hvad man kan se af 
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Graf 5.2.1. Modsat forrige afsnit, hvor der var 3 forskellige scenarier af benchmark fremgår 

det af Tabel 5.2.2, at der benchmarkes enten mellem 2 eller 3 kommuner som i tilfældet før 

med Fakse. 

 

Graf 5.2.1 viser ”the effcient frontier” og ses at Holbæk som har en efficiensscore på 1 ikke 

ligger på ”the efficient frontier”. Dette skyldes som nævnt i afsnit 5.1 at  DEA analysen er lavet 

baseret på 3 variable, mens Graf 5.2.1 er 2-dimensionel og grafen ville derfor se anderledes ud 

i et 3-dimensioner. Dette gør sig også gældende for de graferne i de resterende afsnit i dette 

kapitel.  

 

Graf 5.2.1: Diabetes VRS 

 

Kilde: Egne tilblivelse i RStudio ud fra Diabetes datasæt 

 
Ser vi samlet på diabetes udbuddet både med hensyn til efficiensscorerne og compliance 

målene, så udfra efficiensscorerne så operer de kommuner som er med på aftalen stort set 

optimalt, hvor  1/3 del af kommuner er efficiente, mens de sidste 2/3 dele operer med en 

effektivitet på 99% og opefter. Kigger vi på compliance målene ses det, at complianceL målene 
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for alle kommuner på aftalen ligger på 99% og opefter, det vil sige at stort set alt, hvad der 

købes hos aftale leverandøren købes på den udbudte varekurve. ComplianceO målene ligger 

noget lavere og går fra 44% og opefter. Den lavere compliance i complianceO skyldes, at den 

UNSPSC-kategori som aftale leverandøreren har givet sine produkter er på en af de mere 

overordnet UNSPSC-grupperinger, hvilket betyder, at der her er også er andre produkter end 

diabetes produkter. Generelt er artikler til sundhedsområdet svært at kategoriser fordi der er 

mange forskellige produkter som kan ligger under de samme UNSPSC-kategorier. Set på 

baggrund af efficiensscorerne og complianceL operer kommunerne stort set optimalt og man 

har udbudt det korrekte varesortiment, da stort set alle produkter købes på det udbudte 

varesortiment. 

5.3 Forbrugsartikler 

Dette afsnit handler om FUS udbuddet på Forbrugsartikler og resultaterne af DEA analysen på 

det givne datasæt. Her vi kigge på efficiensscoren og lambda værdierne for de respektive 

kommuner i udbuddet. 

Tabel 5.3.1: Forbrugsartikler efficiensscore 

Kommuner Omkostninger ComplianceL Compliance0 Efficiensscore 

Kalundborg  1.483.463,22 kr.  0,2092 0,696 1,0000 

Odsherred  1.483.463,22 kr.  0,2505 0,494 0,8311 

Greve  2.472.438,71 kr.  0,0043 0,833 1,0000 

Holbæk  5.424.719,00 kr.  0,197 0,656 0,8501 

Næstved  2.785.250,00 kr.  0,2035 0,651 0,8481 

Ringsted/Sorø  3.955.901,93 kr.  0,0997 0,647 0,8079 

Roskilde  2.966.926,45 kr.  0,3453 0,741 1,0000 

Køge  1.977.950,96 kr.  0,0000 0,601 0,7861 

Slagelse  2.340.000,00 kr.  0,1612 0,601 0,7981 

Guldborgsund  1.500.000,00 kr.  0,3023 0,622 1,0000 

Solrød  988.975,48 kr.  0,2742 0,588 1,0000 

Lejre  1.483.463,22 kr.  0,1485 0,542 0,7787 

Stevns  1.000.000,00 kr.  0,1869 0,445 0,7537 
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Vordingborg  1.977.950,96 kr.  0,1888 0,582 0,8097 

Fakse  1.350.000,00 kr.  0,1039 0,657 0,9852 

Kilde: Egne tilblivelse i RStudio ud fra Forbrugsartikler datasæt 

Tabel 5.3.2 Forbrugsartikler lambda værdier 

Kommuner Lambda 1 Lambda 3 Lambda 7 Lambda 10 Lambda 11 Lambda 

Kalundborg 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

Odsherred 0,0000 0,0000 0,0000 0,9676 0,0324 1,0000 

Greve 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

Holbæk 0,0000 0,3331 0,6669 0,0000 0,0000 1,0000 

Næstved 0,0225 0,3000 0,6775 0,0000 0,0000 1,0000 

Ringsted/Sorø 0,0000 0,6507 0,3493 0,0000 0,0000 1,0000 

Roskilde 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

Køge 0,5000 0,5000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

Slagelse 0,3259 0,2902 0,3839 0,0000 0,0000 1,0000 

Guldborgsund 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 1,0000 

Solrød 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 

Lejre 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

Stevns 0,0223 0,0000 0,0000 0,0000 0,9777 1,0000 

Vordingborg 0,6425 0,0724 0,2851 0,0000 0,0000 1,0000 

Fakse 0,7301 0,0000 0,0000 0,0000 0,2699 1,0000 

Kilde: Egne tilblivelse i RStudio ud fra Forbrugsartikler datasæt 

 
Fra Tabel 5.3.1 fremgår det, at der er i analysen er 5 efficiente kommuner og dette er 

Kalundborg, Greve, Roskilde, Guldborgsund og Solrød. Stevns er den kommune med den 

lavest efficiensscore på 0,7537. I modsætning til de to forrige afsnit, hvor efficiensscorne lå 

over  0,90 er der her et større spænd mellem de inefficiente kommuner, hvor der her som 

nævnt før er den laveste efficiensscore på 0,7537 og op til en efficiensscore på 0,9852 for 

Fakse. Det større spænd i efficiensscorene skyldes, at der også er større variationer i 

compliance målene for kommunerne i dette udbud set i forhold til afsnit 5.1 Bleer og 5.2 

Diabetes. 
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Fra tabel 5.3.2 kan vi se, at Stevns som havde den laveste efficiensscore skal benchmarke sig 

mod Kalundborg og Solrød, hvor Solrød vægter højest med 97,77%. Ser vi på Fakse som 

havde den højeste efficiensscore (0,9852) uden at værre effcient fremgår det af Tabel 5.3.2, at 

de skal benchmarke sig med Kalundborg og Solrød med vægtene 73,01% og 26,99%. Fra 

Tabel 5.3.2 fremgår det, at Lejre er den eneste kommune, som kun har et benchmark og det er 

Kalundborg . 

 

Graf 5.3.1 viser ”the effcient frontier” og her ses det at Guldborgsund, Solrød og Roskilde 

ligger på ”the efficient frontier”, mens Greve og Kalundborg som også var efficiente ikke ligger 

på ”the efficient frontier” og dette skyldes som nævnt i tidligere i dette kapittal at grafen er 2-

dimensionel. 

Graf 5.3.1 Forbrugsartikler VRS 

 
Kilde: Egne tilblivelse i RStudio ud fra Forbrugsartikler datasæt 

 
Kigger vi samlet på udbuddet af på forbrugsartikler både med hensyn til efficiensscoerne og 

compliance målene, kan det konkluderes, at der her er et større spænd i efficiensscorerne, 

hvor der er ¼ del af kommunerne der operer med en effektivit mellem 75-80%, mens 2/4 

dele operer med en effektivitet mellem 80-90%, hvor den sidste ¼ del er de efficiente 
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kommuner. Compliance målene viser også, at der er store spænd i begge compliance mål. For 

complianceL ligger compliancen mellem 0-34,50%, mens compliancen for complianceO er 

mellem 44-83%. Grunden til at compliance graden er højere for complianceO skyldes 

sandsynligt, at det udbudte varesortiment ikke har været omfattende nok og de enkelte 

kommuner har lavet deres egne tillægsaftaler med aftale leverandøren for at kunne få dækket 

deres behov indenfor forbrugsartikelområdet. Af dette kan det konkluderes at det udbudte 

varesortiment på forbrugsartikler ikke har været bredt nok, da der er højere compliance grad 

for complianceO end for complianceL. Fra efficiensscorene ses det at ¾ dele af de kommuner 

som er med på aftalen stadig har en del at forbedre for at komme op på det samme 

effektivitets niveau som de 5 efficeinte kommuner, så fremadrette skal de kigge mod de 

kommuner de skal benchmarke sig med ud fra Tabel 5.3.2. Næste gang forbrugsartikler skal 

udbydes skal det være med et bredere varesortiment end det, der har været udbudt i dette, da 

dette ikke har været bredt nok i det nuværende udbud set på baggrund compliance målene. 

5.4 Hobbyartikler 

Dette afsnit handler om FUS udbuddet på Hobbyartikler og resultaterne for DEA analysen. 

Her vil vi kigge på efficiensscorerne og lambda værdier. 

Tabel 5.4.1 Hobbyartikler efficiensscore 

Kommuner Omkostninger ComplianceL Compliance0 Efficiensscore 

Holbæk  5.424.719,00 kr.  0,5549 0,4514 1,0000 

Roskilde  2.966.926,45 kr.  0,5270 0,3659 1,0000 

Solrød  988.975,48 kr.  0,1425 0,1115 1,0000 

Odsherred  1.483.463,22 kr.  0,4671 0,0641 0,7981 

Slagelse  2.340.000,00 kr.  0,1357 0,0834 0,2990 

Lejre  1.483.463,22 kr.  0,5491 0,0571 0,9357 

Vordingborg  1.977.950,96 kr.  0,4757 0,0662 0,8129 

Stevns  1.000.000,00 kr.  0,5873 0,0556 1,0000 

Fakse  1.350.000,00 kr.  0,5214 0,0603 0,8893 

Næstved  2.785.250,00 kr.  0,1211 0,1001 0,2922 

Ringsted/Sorø  3.955.901,93 kr.  0,3109 0,2181 0,5710 
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Køge  1.977.950,96 kr.  0,1280 0,0355 0,2228 

Greve  2.472.438,71 kr.  0,1137 0,0605 0,2101 

Kalundborg  1.483.463,22 kr.  0,4693 0,1169 0,8625 

Guldborgsund  1.500.000,00 kr.  0,0944 0,0393 0,2471 

Kilde: Egne tilblivelse i RStudio ud fra Hobbyartikler datasæt 

Tabel 5.4.2 Hobbyartikler lambda værdier 

Kommuner Lambda 1 Lambda 2 Lambda 3 Lambda 8 Lambda 

Holbæk 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

Roskilde 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

Solrød 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 1,0000 

Odsherred 0,0624 0,0000 0,0000 0,9376 1,0000 

Slagelse 0,0000 0,6824 0,2074 0,1101 1,0000 

Lejre 0,0137 0,0000 0,0000 0,9863 1,0000 

Vordingborg 0,0653 0,0000 0,0000 0,9347 1,0000 

Stevns 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 

Fakse 0,0308 0,0000 0,0000 0,9692 1,0000 

Næstved 0,0000 0,9081 0,0919 0,0000 1,0000 

Ringsted/Sorø 0,4631 0,4611 0,0000 0,0758 1,0000 

Køge 0,1672 0,1211 0,0000 0,7117 1,0000 

Greve 0,0000 0,7486 0,0020 0,2494 1,0000 

Kalundborg 0,0000 0,2462 0,0637 0,6902 1,0000 

Guldborgsund 0,0000 0,2566 0,4266 0,3168 1,0000 

Kilde: Egne tilblivelse i RStudio ud fra Hobbyartikler datasæt 

 
Fra Tabel 5.4.1 ses det, at der er 4 efficiente kommuner og det er Holbæk, Roskilde, Solrød og 

Stevns. Greve er den kommune med den laveste efficiensscore på 0,2101 og spænder med 

efficiensscore op til 0,9357 som er Lejres efficiensscore. Lige under halvdelen af kommunerne 

har dog en efficiensscore mellem 0,2 og 0,6. Fra dette kan det tolkes at kommunerne langt fra 

udnytter aftalen ligeså godt som de 4 efficiente kommuner, mens Fakse, Kalundborg, Lejre og 

Vordingborg har efficiensscore mellem 0,8129 og 0,9357. 
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Fra Tabel 5.4.2 fremgår det, at der ikke er nogen af de inefficiente kommuner som, kun har en 

af de 4 efficiente kommuner som benchmark. Der er dog er del kommuner som har vægte der 

ligger fra 90% og op efter. Greve som havde den laveste efficiensscore skal benchmarke sig 

med Roskilde, Solrød og Stevns med vægtene 74,86%, 0,2% og 24,94%. Her kan man godt se 

bort fra Solrød, da vægten er meget lav.  

 

Graf 5.4.1 viser ”the efficient frontier” og ses det, at de 4 efficiente kommuner ligger på ”the 

efficient frontier”.  Graf 5.4.1 illustrerer også godt som nævnt før, at efficiensscorene for lige 

godt halvdelen af kommunerne i analysen er lave.  Fra Tabel 5.4.1 har Næstved Køge, 

Guldborgsund, Greve og Slagelse de laveste efficiensscore og dette kan også ses af Graf 5.4.1 at 

det disse kommuner der præsterer dårligst og har den længste afstand til ”the efficient 

frontier”.  

Graf 5.4.1 Hobbyartikler VRS 

 
Kilde: Egne tilblivelse i RStudio ud fra Hobbyartikler datasæt 

 
Ser vi på samlet på udbuddet af hobbyartikler, hvor vi både betragter efficienscorerne og 

compliance målene, kan vi fra efficiensscorerne se, at der er 4 kommuner som er effciente, 

mens Fakse som den eneste operer med en effektivitet på 93,57% der kan accepteres. De 

resternde kommuner har en del at forbedre femadrettet og især de kommuner, hvor deres 
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efficiens score ligger mellem 0,2-0,6. Fra compliance målene er der for complianceL et spænd 

fra 11,37%-58,73% og for complianceO et spænd fra 3,55%-45,14%. Af compliance målene 

fremgår det, at Holbæk og Roskilde er de kommuner der har de højeste compliance mål i 

begge kategorier på henholdsvis 55,49% og 55,70% i complianceL og 45,14% og 36,59% i 

complianceO. Stevns som er en af de efficeinte kommuner har dog en compliance grad på 

58,73% i complianceL, mens den er meget lav i complianceO med en compliance grad på 

5,56%. Ligesom i afsnit 5.3 forbrugsartikler er der ikke udbudt et bredt nok varesortiment og 

dette bakkes op af de førnævnte compliance mål for complianceL. Ud fra compliancO målene 

tyder det heller ikke på, at de kommuner som er med på hobbyartikel aftalen, har lavet nogle 

tillægsaftaler, da compliance målene i complianceO er lavere end målene i complianceL. Så det 

næste udbud på hobbyartikler FUSi skal være skarpere på det varesortiment der udbydes, så 

complaince graderne hæves og fra efficiensscore skal de være bedre til at udnytte de vare som 

er blevet udbudt. 

5.5 Kaffe 

Dette afsnit omhandler FUS udbuddet på kaffe og te og resultaterne af DEA analysen. Her vil vi 

kigge på efficiensscorerne og lambda værdierne, som er fundet gennem analysen. 

Tabel 5.5.1: Kaffe efficiensscore 

Kommuner Omkostninger ComplianceL Compliance0 Efficiensscore 

Roskilde 2.966.926,40 kr. 1,000 0,946 1,0000000 

Slagelse 2.340.000,00 kr. 0,978 0,766 1,0000000 

Holbæk 5.424.719,00 kr. 0,875 0,936 0,9894292 

Køge 1.977.951,00 kr. 0,622 0,630 0,7682905 

Fakse 1.350.000,00 kr. 0,789 0,740 1,0000000 

Ringsted/Sorø 3.955.901,90 kr. 0,938 0,860 0,9380000 

Guldborgsund 1.500.000,00 k. 0,811 0,554 0,9841861 

Odsherred 1.483.463,20 kr. 0,821 0,673 1,0000000 

Kilde: Egne tilblivelse i RStudio ud fra kaffe datasæt 
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Tabel 5.5.2: Kaffe lambda værdier 

Kommuner Lambda 1 Lambda 2 Lambda 5 Lambda 8 Lambda 

Roskilde 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

Slagelse 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

Holbæk 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

Køge 0,3884 0,0000 0,6116 0,0000 1,0000 

Fakse 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 1,0000 

Ringsted/Sorø 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

Guldborgsund 0,0000 0,0193 0,0000 0,9807 1,0000 

Odsherred 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 

Kilde: Egne tilblivelse i RStudio ud fra kaffe datasæt 

 
Fra Tabel 5.5.1 ses det, at der er 4 kommuner der efficiente og det er Roskilde, Slagelse, Fakse 

og Odsherred, mens Køge er den kommune med den laveste efficiensscore på 0,7682. De 

resterende kommuner har efficiensscore på 0,93 og opefter. Størstedelen af de inefficiente 

kommuner operer ved en effektivitet der er tæt på de 4 efficiente kommuner. 

 

I tabel 5.5.2 ses lambda værdierne og kigger vi på Køge, som var den laveste efficiensscore på 

0,76829 svarende til en effektivitet på 76,83%, fremgår det af tabellen, at Køge skal 

benchmarke sig med Fakse og Roskilde, med en kombination af 61% Fakse og 39% Roskilde, 

ud fra de fundne lambda værdier. Ringsted/Sorø og Holbæk har begge kun en enkelt 

kommune som benchmark og for begge kommuner er det Roskilde. Fra Tabel 5.2.2 fremgår 

det, at Guldborgsund skal benchmarke sig med Slagelse og Fakse med vægtene 1,93% og 

98,07%. Guldborgsund skal kigge mod Fakse, da vægten her næsten er 100%. 

 

Fra Graf 5.5.1 ses ”the efficient frontier” for kaffe udbuddet og her fremgår det, at Fakse og 

Roskilde ligger på ”the effcient frontier”, mens de to andre kommuner Slagelse og Odsherred 

ligger tæt på ”the efficient frontier”, men stadig ikke på den, dette skyldes at grafen kun er 2-

dimensionel. Her kan man ligeledes se, at det er Køge der har den største afstand til ”the 

efficient frontier” af de kommuner der ikke er efficiente. 
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Graf 5.5.1: Kaffe VRS 

 
Kilde: Egne tilblivelse i RStudio ud fra kaffe datasæt 

 
Ser vi samlet på kaffe udbuddet i FUS så fungere aftalen stort set optimalt, da halvdelen af 

kommuner på aftalen er efficiente, mens det kun er Køge som ikke operer under en acceptabel 

effektivitet set i forhold til efficiensscorerne i analysen. Kigger vi på complianceL spænder 

compliance graden fra 62,20%-100% og ikke overraskende er det Køge som har den laveset 

compliance grad her. I ComplianceO er compliance graden lidt lavere og spænder her fra 

55,40%-94,60%, men i Køge og Holbæks tilfælde er den lidt højere end i complianceL og det 

kan skyldes, at deto kommuner har lavet tillægsaftaler til FUS aftalen. Af dette kan det 

konkluderes, at aftalen fungere hensigtmæssigt for størstedelen af de kommuner som er med 

på aftalen og, at det udbudte varesortiment er dækkende. De lavere compliance grader i 

complianceO tyder på, at aftalen kan implementeres yderligere i de kommuner der er med på 

aftalen, så compliance graden her kan stige. I et fremtidigt udbud vil man kunne tage 

udgangspunkt i det varesortiment der har været udbudt på denne aftale. 

5.6 Katere 

I dette afsnit kigger vi på FUS udbuddet på katetre og resultaterne af DEA analysen. I det 

følgende afsnit vil vi komme rundt om de fundne efficiensscore og lambda værdier fra DEA 

analysen. 
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Tabel 5.6.1 Katetre efficiensscore 

Kommuner Omkostninger ComplianceL Compliance0 Efficiensscore 

Næstved  2.785.250,00 kr.  0,935 0,651 1,0000 

Kalundborg  1.483.463,22 kr.  0,763 0,696 1,0000 

Odsherred  1.483.463,22 kr.  0,759 0,494 0,9948 

Slagelse  2.340.000,00 kr.  0,718 0,601 0,8639 

Holbæk  5.424.719,00 kr.  0,675 0,656 0,8758 

Køge  1.977.950,96 kr.  0,647 0,601 0,8392 

Greve  2.472.438,71 kr.  0,630 0,833 1,0000 

Ringsted/Sorø  3.955.901,93 kr.  0,619 0,647 0,8407 

Lejre  1.483.463,22 kr.  0,599 0,542 0,7851 

Guldborgsund  1.500.000,00 kr.  0,593 0,622 0,8907 

Vordingborg  1.977.950,96 kr.  0,492 0,582 0,7613 

Fakse  1.350.000,00 kr.  0,468 0,657 0,9852 

Roskilde  2.966.926,45 kr.  0,442 0,741 0,8896 

Solrød  988.975,48 kr.  0,441 0,588 1,0000 

Stevns  1.000.000,00 kr.  0,171 0,445 0,7537 

Kilde: Egne tilblivelse i RStudio ud fra Katetre datasæt 

Tabel 5.6.2 Katetre lambda værdier 

Kommuner Lambda 1 Lambda 2 Lambda 7 Lambda 14 Lambda 

Næstved 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

Kalundborg 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

Odsherred 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

Slagelse 0,5281 0,3009 0,1710 0,0000 1,0000 

Holbæk 0,4614 0,0000 0,5386 0,0000 1,0000 

Køge 0,2146 0,5679 0,2176 0,0000 1,0000 

Greve 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 1,0000 

Ringsted/Sorø 0,3484 0,0000 0,6516 0,0000 1,0000 

Lejre 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 
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Guldborgsund 0,0000 0,9833 0,0167 0,0000 1,0000 

Vordingborg 0,0000 0,5000 0,5000 0,0000 1,0000 

Fakse 0,0000 0,7301 0,0000 0,2699 1,0000 

Roskilde 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 1,0000 

Solrød 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 

Stevns 0,0000 0,0223 0,0000 0,9777 1,0000 

Kilde: Egne tilblivelse i RStudio ud fra Katetre datasæt 

 
Fra tabel 5.6.1 fremgår det, at der er 4 efficiente kommuner og disse er Næstved, Kalundborg, 

Greve og Solrød. Stevns er den kommune med dem laveste efficiensscore på 0,7537 og fra 

Graf 5.6.1 ses det også at Stevns har en stor afstand til ”the effcient frontier”. Efficiensscorerne 

for de kommuner som ikke er efficiente spænder fra de før nævnte 0,7537 og op til 0,9948 for 

Odsherred. Udover Odsherred har Fakse også en høj efficiensscore som er på 0,9852, så disse 

to kommuner operer tæt på ”the efficient frontier”. Lejre og Vordingborg har begge 

efficiensscore i 70’erne ligesom Stevns, mens de resterende kommuner ligger med 

efficiensscore i 80’erne. 

 

Fra Tabel 5.6.2 ses lambda værdierne for analysen og her fremgår det, at Stevns skal 

benchmarke sig med Solrød og Kalundborg. Fra lambda værdierne ses det, at Stevns skal 

benchmarke sig med Solrød med en vægt på 97,77% og 2,23% med Kalundborg. Fra Tabel 

5.6.2 fremgår det, at både Odsherred og Lejre udelukkende skal benchmarke sig med 

Kalundborg og dette kan også ses af Graf 5.6.1. Roskilde har ligeledes også kun et enkelt 

benchmark og det er Greve. Fakse som havde den højeste efficiensscore uden at være efficient 

skal benchmarke sig med Kalundborg og Solrød med vægtene 73,01% og 26,99%.  

 

Graf. 5.6.1 viser ”the efficient frontier” og her ses det at både Næstved, Kalundborg og Solrød 

ligger på ”the efficient frontier”, mens Greve ikke ligger på ”the efficient frontier” og dette 

skyldes som nævnt tidligere at grafen er 2-dimensionel. 
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Graf 5.6.1 Katetre VRS 

 Kilde: Egne tilblivelse i RStudio ud fra Katetre datasæt 

 
Kigger vi samlet på udbuddet så kan det udfra efficiensscorene siges, at udover de 4 efficiente 

kommuner er Odsherred og Fakse meget tæt på at være efficiente, så 40% af de kommuner 

der er med på aftalen operer effektivivt. De resterender kommuner har noget at skulle 

forbedre fremadrettet for at komme tættere på de efficiente kommuner. På compliance 

målene ses det, at for complianceL spænder målene fra 17,10% og til 93,50%., hvor 

størstedelen af kommunernes compliance grad ligger mellem 50%-80% af det udbudte 

varesortiment. Ser vi på complianceO graden spænder den fra 44,50%-83,33% og her er der 

nogle kommuner som har en højrere compliance grad for complianceO end for complianceL. 

Dette skyldes som nævnt i tidligere afsnit i dette kapital, at de enkelte kommuner kan have 

lavet tillægsaftaler indenfor katetreområdet. Compliance målene for complianceL kunne tyde 

på at ved nyt udbud på dette område skal varesortimentet ramme brerdere end det der har 

været tilfældet i dette udbud.  
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5.7 Kontorartikler 

Dette afsnit handler om FUS udbuddet på kontorartikler og resultaterne af DEA analysen. I det 

følgende vil vi komme ind på efficiensscorerne og lambda værdierne fra analysen. 

Tabel 5.7.1 Kontorartikler efficiensscore 

Kommuner Omkostninger ComplianceL Compliance0 Efficiensscore 

Næstved  2.785.250,00 kr.  0,459 0,459 1,0000 

Holbæk  5.424.719,00 kr.  0,333 0,388 0,8453 

Slagelse  2.340.000,00 kr.  0,253 0,260 0,6159 

Fakse  1.350.000,00 kr.  0,305 0,306 1,0000 

Ringsted/Sorø  3.955.901,93 kr.  0,472 0,321 1,0000 

Guldborgsund  1.500.000,00 kr.  0,189 0,189 0,5886 

Greve  2.472.438,71 kr.  0,270 0,441 0,9718 

Solrød  988.975,48 kr.  0,260 0,429 1,0000 

Vordingborg  1.977.950,96 kr.  0,301 0,301 0,8083 

Roskilde  2.966.926,45 kr.  0,238 0,448 0,9760 

Lejre  1.483.463,22 kr.  0,252 0,252 0,7892 

Køge  1.977.950,96 kr.  0,231 0,231 0,6203 

Odsherred  1.483.463,22 kr.  0,219 0,219 0,6858 

Stevns  1.000.000,00 kr.  0,241 0,241 0,9220 

Kalundborg  1.483.463,22 kr.  0,173 0,175 0,5420 

Kilde: Egne tilblivelse i RStudio ud fra Kontorartikler datasæt 

Tabel 5.7.2 Kontorartikler lambda værdier 

Kommuner Lambda 1 Lambda 4 Lambda 5 Lambda 8 Lambda 

Næstved 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

Holbæk 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

Slagelse 0,7064 0,2277 0,0000 0,0659 1,0000 

Fakse 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

Ringsted/Sorø 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 1,0000 

Guldborgsund 0,1045 0,8955 0,0000 0,0000 1,0000 
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Greve 0,8259 0,0000 0,0000 0,1741 1,0000 

Solrød 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 

Vordingborg 0,4375 0,5625 0,0000 0,0000 1,0000 

Roskilde 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

Lejre 0,0930 0,9070 0,0000 0,0000 1,0000 

Køge 0,4375 0,5625 0,0000 0,0000 1,0000 

Odsherred 0,0930 0,9070 0,0000 0,0000 1,0000 

Stevns 0,0000 0,0305 0,0000 0,9695 1,0000 

Kalundborg 0,0972 0,8862 0,0000 0,0166 1,0000 

Kilde: Egne tilblivelse i RStudio ud fra Kontorartikler datasæt 

 
Fra Tabel 5.7.1 ses det, at der er 4 efficiente kommuner og det er Næstved, Fakse, 

Ringsted/Sorø og Solrød. Kalundborg er den kommune med den laveste efficiensscore på 

0,5420 og de resterende efficiensscore spænder herfra og op til 0,9718 for Greve kommune. 

Af Tabel 5.7.1 fremgår det, at udover Greve har Roskilde og Stevns også efficiensscore i 

90’erne. Fra tabellen ses det, at der en gruppe på 5 kommuner som har efficiensscore i 

50’erne og 60’erne og udover Kalundborg, som havde den laveste efficiensscore er det 

Odsherred (0,6858), Køge (0,6203), Guldborgsund (0,5886) og Slagelse (0,6159). Af Graf 5.7.1 

fremgår det også, at det er disse kommuner der lægger længst fra ”the efficient frontier”. De 

resterende kommuner Lejre (0,7892) , Vordingborg (0,8083) og Holbæk (0,8453) ligger som 

en gruppe med efficiensscore omkring de 80%. 

 

Ser vi på Tabel 5.7.2 for lambda værdierne fremgår det, at Kalundborg som havde den laveste 

efficiensscore skal benchmarke sig med Næstved, Fakse og Solrød. Kalundborg skal 

benchmarke sig med vægtene 9,72%, 88,62% og 1,66%, hvor den størst vægt ligger hos 

Fakse. Ser vi på Roskilde og Holbæk som havde efficiensscore på henholdsvis 0,9760 og  

0,8453 fremgår det af Tabel 5.7.2, at de skal benchmarke sig med Næstved og ikke andre 

kommuner, som de eneste i denne analyse. De resterende kommuner skal enten benchmarke 

sig med 2 eller 3 kommuner. I de tilfælde, hvor en kommune skal benchmarke sig med 2 

kommuner er tendensen, at den ene vægt ligger omkring de 90% og dette er tilfældet for 

Stevns, Lejre og Guldborgsund. I Vordingborgs tilfælde ses det, at der en vægt fordeling på 

43,75% og 56,25% for henholdsvis Næstved og Fakse. I de tilfælde, hvor der 3 kommuner 
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som benchmark, hvor den ene er Kalundborg, som nævnt før, så er det sidste tilfælde Slagelse 

med vægtfordelingen 70,64%, 22,77% og 6,59% for henholdsvis Næstved, Fakse og Solrød. 

 

Graf 5.7.1 viser ”the efficient frontier” og her ses det, at Næstved og Solrød ligger på ”the 

efficient frontier”, mens Fakse og Ringsted/Sorø ligger udenfor og det skyldes at grafen er 2-

dimensionel. Af Graf 5.7.1 fremgår det også at Odsherred, Køge, Slagelse, Guldborgsund og 

Kalundborg er de kommuner som ligger længst fra ”the efficient frontier”, som nævnt tidligere 

i dette afsnit. 

Graf 5.7.1 Kontorartikler VRS 

 Kilde: Egne tilblivelse i RStudio ud fra Kontorartikler datasæt 

 

Ser vi samlet på udbudet af kontorartikler på baggrund af efficiensscorerne fra analysen og 

compliance målene, kan vi se at efficiensscorerne spænder fra den laveste score på 0,5420 og 

op til de effieciente kommuner med en score 1. Udover de 4 efficeinte kommuner er der 3 

andre kommuner som operer med en effektivitet der tilfredstillende og det er Greve 

(97,18%), Roskilde (97,60%) og Stevns (92,20%). Køge, Odsherred, Slagelse og Kalundborg er 

de kommuner som har det største forbedrings potentiale, da de ligger længst fra ”the efficient 

frontier”. Kigger vi på compliance målene kan det ses, at complianceL og complianceO målene 

stortset er ens og af dette kan det tolkes, at det udbudte varesortiment ikke har været bredt 
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nok, da compliance målene spænder fra 17,3%-45,90% og ved et fremtidig udbud på 

kontorartikler skal varesortimenter være bredere. Det at begge compliance mål er ens tyder 

på, at kommunerne handler hos aftale leverandøren, men ikke køber de varer der er udbudt. 

En anden årsg kunne også være, at aftalen ikke er blevet implemteret godt nok i de enkelte 

kommuner. 40% af kommunerne på aftalen performerer ikke godt og skal fremadrettet 

forbedre deres efficiensscore ved kigge mod deres benchmark kommuner. 

5.8 Rengøringsartikler 

I dette afsnit vil vi se på FUS udbuddet på rengøringsartikler og resultaterne af DEA analysen. 

Her vil vi komme rundt om efficiensscorerne og lambda værdierne. 

Tabel 5.8.1 Rengøringsartikler efficiensscore 

Kommuner Omkostninger ComplianceL Compliance0 Efficiensscore 

Næstved  2.785.250,00 kr.  0,521 0,459 1,0000 

Holbæk  5.424.719,00 kr.  0,486 0,388 0,9319 

Slagelse  2.340.000,00 kr.  0,359 0,260 0,7011 

Fakse  1.350.000,00 kr.  0,413 0,306 0,9357 

Ringsted/Sorø  3.955.901,93 kr.  0,301 0,321 0,6993 

Guldborgsund  1.500.000,00 kr.  0,498 0,189 1,0000 

Greve  2.472.438,71 kr.  0,237 0,441 0,9718 

Solrød  988.975,48 kr.  0,363 0,429 1,0000 

Køge  1.977.950,96 kr.  0,209 0,231 0,5185 

Odsherred  1.483.463,22 kr.  0,307 0,219 0,6746 

Stevns  1.000.000,00 kr.  0,444 0,241 1,0000 

Kalundborg  1.483.463,22 kr.  0,370 0,175 0,7629 

Kilde: Egne tilblivelse i RStudio ud fra Rengøringsartikler datasæt 

Tabel 5.8.2 Rengøringsartikler lambda værdier 

Kommuner Lambda 1 Lambda 6 Lambda 8 Lambda 13 Lambda 

Næstved 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

Holbæk 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

Slagelse 0,6669 0,2989 0,0000 0,0342 1,0000 



Benchmarking Fællesudbud Sjælland 

 52 

Fakse 0,1975 0,0000 0,2287 0,5738 1,0000 

Ringsted/Sorø 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

Guldborgsund 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

Greve 0,8259 0,0000 0,1741 0,0000 1,0000 

Solrød 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 1,0000 

Køge 0,5506 0,0000 0,4494 0,0000 1,0000 

Odsherred 0,2716 0,0000 0,1298 0,5986 1,0000 

Stevns 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 

Kalundborg 0,0958 0,6249 0,0000 0,2793 1,0000 

Kilde: Egne tilblivelse i RStudio ud fra Rengøringsartikler datasæt 

 
Fra Tabel 5.8.1 ses det, at der er 4 efficiente kommuner og det er Næstved, Guldborgsund, 

Solrød og Stevns. Den kommune med den laveste efficiensscore er Køge med en score på 

0,5185 og det fremgår også af Graf. 5.8.1, at Køge er den kommune der ligger længst væk fra 

”the efficient frontier”. Fra Tabel 5.8.1 fremgår det, at efficiensscorerne spænder fra de 

førnævnte 0,5185 og op til 0,9718 for Greve kommune. Udover Greve som har en 

efficiensscore i 90’erne har Holbæk (0,9319) og Fakse (0,9357) også efficiensscore i dette 

interval. De resterende kommuner ligger omkring en efficiensscore på de 70%, mens 

Kalundborg ligger lidt højere med en score på 76, 29%  

 

Fra lambda værdierne i Tabel 5.8.2 fremgår det, at Næstved er ene benchmark for Holbæk og 

Ringsted/Sorø. Fra tabellen ses det, at 4 af de inefficiente kommuner har de 3 kommuner som 

benchmark, mens de resterende kommuner har 2 kommuner som benchmark. Ser vi på Køge 

som havde den laveste efficiensscore skal de benchmarke sig med Næstved og Solrød med 

vægtene 55,06% og 44,94%. Tager vi et kig på Greve som havde den højeste efficiensscore 

fremgår det af Tabel 5.8.2 at vægtene er 82,59% og 17,41% for henholdsvis Næstved og 

Solrød. 

 

Graf 5.8.1 viser ”the efficient frontier” og er 2-dimensonel. Fra grafen ses det, at Næstved, 

Solrød og Stevns ligger på ”the efficient frontier”, mens Guldborgsund ikke ligger på den. Dette 

skyldes som tidligere nævnt, at grafen er 2-dimensionel. 
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Graf 5.8.1 Rengøringsartikler VRS 

 
Kilde: Egne tilblivelse i RStudio ud fra Rengøringsartikler datasæt 

 
Kigger vi samlet på udbuddet for rengøringsartikler og tager udgangspunkt i efficiensscorerne 

for analysen ses det, at 5 ud af de 12 kommuner på aftalen har en effektivitet fra 76% og ned 

efter, hvilket svarer til 40% af de kommuner der er med på aftalen. De resterende 3 

kommuner som er inefficiente ligger med effektivitet omkring de 93%, hvilket er 

tilfredsstillende, men 40% aer en forholdvis høj procentdel af kommuner som ikke er 

tilfredsstillende effektive. Ser vi på compliancemålene er de i højre for complianceL, mens de 

er lavere i complianceO. ConmplianceL målene spænder fra 20,90%-52,10%, hvilket er 

ensbetydende med, at det udbudte varesortiment ikke er har været bredt nok. Dette bakkes 

også op af, at complianceO målene er lavere end complianceL målene, da det kan tolkes som 

at der er købt produkter udenfor aftale på dette område både hos aftale leverandøreren og 

andre leverandører. Så fremadrettet skal de 5 kommuner der er inefficiente forsøge at øge 

deres potentiale ved at kigge mode de kommuner de skal benchamarke sig med. I et fremtidig 

udbud skal man søge at udbyde et bredere varesortiment som kan dække alle kommuner 

behov i sådan et udbud.  

5.9 Stomi produkter 

I dette afsnit vil vi se på FUS udbuddet på Stomi produkter og resultaterne af DEA analysen. I 

afsnittet vil vi komme rundt om de fundne efficiensscore og lambda værdier.  
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Tabel 5.9.1 Stomi produkter efficiensscore 

Kommuner Omkostninger ComplianceL Compliance0 Efficiensscore 

Fakse  1.350.000,00 kr.  0,5929 0,6570 1,0000 

Greve  2.472.438,71 kr.  0,5919 0,8330 1,0000 

Stevns  1.000.000,00 kr.  0,5790 0,4450 1,0000 

Køge  1.977.950,96 kr.  0,5885 0,6010 0,9842 

Vordingborg  1.977.950,96 kr.  0,5991 0,5820 1,0000 

Ringsted/Sorø  3.955.901,93 kr.  0,5038 0,6470 0,8483 

Slagelse  2.340.000,00 kr.  0,5360 0,6010 0,8985 

Solrød  988.975,48 kr.  0,5325 0,5880 1,0000 

Kalundborg  1.483.463,22 kr.  0,5580 0,6960 1,0000 

Guldborgsund  1.500.000,00 kr.  0,5362 0,6220 0,9111 

Næstved  2.785.250,00 kr.  0,5279 0,6510 0,8876 

Lejre  1.483.463,22 kr.  0,5053 0,5420 0,8503 

Odsherred  1.483.463,22 kr.  0,4983 0,4940 0,8385 

Holbæk  5.424.719,00 kr.  0,4918 0,6560 0,8292 

Roskilde  2.966.926,45 kr.  0,4865 0,7410 0,8896 

Kilde: Egne tilblivelse i RStudio ud fra Stomi datasæt 

 

Tabel 5.9.2 Stomi produkter lambda værdier 

Kommuner Lambda1 Lambda2 Lambda3 Lambda5 Lambda8 Lambda9 Lambda 

Fakse 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

Greve 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

Stevns 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

Køge 0,0728 0,0924 0,0000 0,8348 0,0000 0,0000 1,0000 

Vordingborg 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

Ringsted/Sorø 0,0000 0,7200 0,0000 0,2800 0,0000 0,0000 1,0000 

Slagelse 0,0000 0,3461 0,0000 0,6539 0,0000 0,0000 1,0000 

Solrød 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 1,0000 

Kalundborg 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 
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Guldborgsund 0,7598 0,1193 0,0000 0,0000 0,0000 0,1210 1,0000 

Næstved 0,0000 0,6035 0,0000 0,3965 0,0000 0,0000 1,0000 

Lejre 0,7875 0,0000 0,0000 0,2125 0,0000 0,0000 1,0000 

Odsherred 0,7875 0,0000 0,0000 0,2125 0,0000 0,0000 1,0000 

Holbæk 0,0000 0,8331 0,0000 0,1669 0,0000 0,0000 1,0000 

Roskilde 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

Kilde: Egne tilblivelse i RStudio ud fra Stomi datasæt 

 
Fra Tabel 5.9.1 ses det, at der er 6 efficiente kommuner og det er Greve Fakse, Stevns, 

Vordingborg, Solrød og Kalundborg. Holbæk er den kommune med den laveste efficiensscore 

på 0,8292 og de resterende efficiensscore spænder op til 0,9842 for Køge kommune. Der er 

kun en enkelt kommune som også har efficiensscore i 90’erne og det er Guldborgsund med en 

efficiensscore på 0,9111. De resterende kommuner ligger med en efficiensscore i 80’erne, 

hvilket indikerer at størstedelen af de inefficiente kommunerne operer på det samme niveau. 

 

Fra lambda værdierne i Tabel 5.9.2 ses det, at Roskilde er den eneste kommune som har en 

enkelt kommune som benchmark og dette er Greve. Kigger vi på Holbæk som havde den 

laveste efficiensscore ses det af Tabel 5.9.1, at de skal benchmarke sig med Greve og 

Vordingborg med vægtene 83,31% og 16,69%. Fra tabellen ses det, at de fleste inefficiente 

kommuner har 2 kommuner som benchmark, mens Køge og Guldborgsund har 3 kommuner 

som benchmark. 

 

Graf 5.9.1 viser ”the efficient frontier” og her ses det, at det kun er Vordingborg af de efficiente 

kommuner som ikke ligger på ”the efficient frontier” og skyldes som i de foregående afsnit, at 

grafen er 2-dimensionel. Fra grafen ses det også, at en stor del af kommunerne ligger i samme 

afstand fra ”the efficient frontier” svarende til de kommuner der har efficiensscorer i 80’erne. 
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Graf 5.9.1 Stomi produkter VRS 

 
 Kilde: Egne tilblivelse i RStudio ud fra Stomi datasæt 

 
Ser vi samlet på udbuddet for Stomi produkter på baggrund af efficiensscorerne ses det, at her 

er der  6 efficeinte kommuner, hvilket svare til lidt over 1/3 del af alle kommuner på aftalen. 

Køge og Guldborgsund har begge efficiensscorer over de 90, hvilket er tilfredsstillende. De 

resterende kommuner har efficienscorere i 80’erne, hvilket ikke er dårligt, men fremadrettet 

stadig kan, at øge deres effektivitet ved at kigge på de kommuner de bliver benchmarket med. 

Compliance målene for complianceL viser at gennnemsnittter ligger på lige over de 50% 

compliance, hvilket tyder på at det udbudte varesortiment ikke har været bredt nok som det 

er tilfældet i nogle af de andre FUS udbud, som er analyseret i de tidligere afsnit i dette 

kapital. Compliance målene for complianceO er højere end compliance målene i complianceL 

og det skyldes som nævnt tidligere i en af de foregående afsnit i dette kapital, at UNSPSC-

kategorisering på sundhedsartikleområdet er meget bred. Derfor er sandsynligheden stor for, 

at compliancL indeholder produkter på compliance området som ikke er stomi produkter, 

men som kan være produkter der er købt indenfor aftale på andre udbudte områder indenfor 

sundhedsartikelområdet. 

5.10 Sygeplejeartikler 

I det følgende afsnit vil vi se på FUS udbuddet på sygeplejeartikler og resultaterne af DEA 

analyse. Her vil vi komme ind på de fundne efficiensscore og lambda værdier. 
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Tabel 5.10.1 Sygeplejeartikler efficiensscore 

Kommuner Omkostninger ComplianceL Compliance0 Efficiensscore 

Næstved  2.785.250,00 kr.  0,7060 0,6510 0,7815 

Holbæk  5.424.719,00 kr.  0,5390 0,6560 0,7875 

Slagelse  2.340.000,00 kr.  0,6070 0,6010 0,7377 

Roskilde  2.966.926,45 kr.  1,0000 0,7410 1,0000 

Guldborgsund  1.500.000,00 kr.  0,6950 0,6220 0,8907 

Vordingborg  1.977.950,96 kr.  0,5040 0,5820 0,7613 

Køge  1.977.950,96 kr.  0,6940 0,6010 0,7861 

Odsherred  1.483.463,22 kr.  0,5200 0,4940 0,7098 

Kalundborg  1.483.463,22 kr.  0,8130 0,6960 1,0000 

Ringsted/Sorø  3.955.901,93 kr.  0,6420 0,6470 0,7767 

Fakse  1.350.000,00 kr.  0,6350 0,6570 0,9852 

Greve  2.472.438,71 kr.  1,0000 0,8330 1,0000 

Lejre  1.483.463,22 kr.  0,5530 0,5420 0,7787 

Solrød  988.975,48 kr.  0,5840 0,5880 1,0000 

Stevns  1.000.000,00 kr.  0,4720 0,4450 0,8012 

Kilde: Egne tilblivelse i RStudio ud fra Sygeplejeartikler datasæt 

Tabel 5.10.2 Sygeplejeartikler lambda værdier 

Kommuner Lambda 4 Lambda 9 Lambda 12 Lambda 14 Lambda 

Næstved 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 1,0000 

Holbæk 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 1,0000 

Slagelse 0,0000 0,1339 0,8661 0,0000 1,0000 

Roskilde 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

Guldborgsund 0,0000 0,9833 0,0167 0,0000 1,0000 

Vordingborg 0,0000 0,5000 0,5000 0,0000 1,0000 

Køge 0,0000 0,5000 0,5000 0,0000 1,0000 

Odsherred 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

Kalundborg 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

Ringsted/Sorø 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 1,0000 
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Fakse 0,0000 0,7301 0,0000 0,2699 1,0000 

Greve 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 1,0000 

Lejre 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

Solrød 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 

Stevns 0,0000 0,0223 0,0000 0,9777 1,0000 

Kilde: Egne tilblivelse i RStudio ud fra Sygeplejeartikler datasæt 

 
Fra Tabel 5.10.1 fremgår det, at der er 4 efficiente kommuner og det er Roskilde, Kalundborg, 

Greve og Solrød. Odsherred er den kommune med den laveste efficiensscore på 0,7098 og 

efficiensscorerne spænder herfra og op til 0,9852 for Fakse. Fakse er den eneste kommune 

med en efficiensscore i 90’erne, mens Guldborgsund (0,8907) og Stevns (8012) har 

efficiensscore i 80’erne. De resterende kommuner har efficiensscore i 70’erne.  

 

Fra Tabel 5.10.2 ses det, at Næstved, Holbæk, Lejre, Odsherred og Ringsted/Sorø er de 

kommuner som har en enkelt kommune som benchmark. Næstved, Holbæk og Ringsted/Sorø 

har Greve som benchmark, mens Lejre har Kalundborg som benchmark. Odsherred er den 

kommune med den laveste efficeinsscore og de har Greve kommune som benchmark, som 

nævnt før. Fakse som havde den højeste efficiensscore skal benchmarke sig med Greve og 

Solrød med vægtene 73,01% og 26,99%.  Fra tabellen ses det også, at Vordingborg og Køge 

begge skal benchmarke sig med Kalundborg og Greve med lige fordelt vægte på 50%. 

 

Graf 5.10.1 viser ”the efficient frontier” og her ses det, at Roskilde er den eneste af de 4 

efficiente kommuner som ikke ligger på ”the efficient frontier”. Fra grafen ses også at Slagelse, 

Odsherred, Vordingbrog og Ringsted/Sorø er de kommuner der har størst afstand til ”the 

efficient frontier” og dette stemmer overns med, at de 4 kommuner med de laveste 

efficiensscore. 
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Graf 5.10.1 Sygeplejeartikler VRS 

 Kilde: Egne tilblivelse i RStudio ud fra Sygeplejeartikler datasæt 

 
Kigger vi samlet på udbuddet for sygeplejeartikler på baggrund af efficiensscorerne og 

compliance målene, ses det fra efficiensscorerne, at det kun er Fakse der har en 

tilfredsstillende efficiensscore af de inefficiente kommuner med en effektivit på 98,52%. De 

resternede kommuner ligger med efficiensscorer under de 90, hvor de fremadrettet skal 

forsøge at udnytte deres potentiale ved at kigger mod de kommuner de skal benchmarke sig 

med. Compliance målene for complianceL spænder fra 47,20% og op til 100%, hvor  

størstdelen af kommunernes complianceL mål ligger i intervallet 50-70%. Ud fra dette kan 

man tolke, at det udbudte varesortiment er dækkende for størstedelen af kommunernes 

behov, men der er dog stadig nogle vare som det udbudte varesortimenter ikke dækker. For 

complainceO målene ses det, at de er lavere end complianceL målene, hvilket stemmer 

overens med at der er nogler vare som ikke dækket ind på det udbudte varesortiment, men 

som er købt andre steder end hos aftale leverandøren på sygeplejeartikler. Ved et fremtidigt 

udbud ville en anbefaling være at prøve at udvide det udbudte sortiment, så man kan ramme 

nogle af de vare, hvor der har været en stor indkøbsvolumen udenfor det udbudte 

varesortiment og indkludere disse vare i det nye udbud.  
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5.11 Samlet compliance 

I dette afsnit kigger vi på det samlede billede for FUS udbuddene, som er blevet analyseret i de 

foregående afsnit i dette kapitel. Her vil vi ligeledes kigge på de fundne efficiensscore og 

lambda værdier i DEA analysen. 

Tabel 5.11.1 Samlet efficiensscore 

Kommuner Omkostninger ComplianceL Compliance0 Efficiensscore 

Næstved  2.785.250,00 kr.  0,596 0,497 0,9980 

Holbæk  5.424.719,00 kr.  0,563 0,563 1,0000 

Slagelse  2.340.000,00 kr.  0,550 0,541 0,9726 

Fakse  1.350.000,00 kr.  0,523 0,497 0,9762 

Ringsted/Sorø  3.955.901,93 kr.  0,495 0,543 0,9099 

Guldborgsund  1.500.000,00 kr.  0,604 0,485 1,0000 

Greve  2.472.438,71 kr.  0,535 0,526 0,9459 

Solrød  988.975,48 kr.  0,497 0,501 1,0000 

Vordingborg  1.977.950,96 kr.  0,540 0,459 0,9098 

Roskilde  2.966.926,45 kr.  0,526 0,629 1,0000 

Lejre  1.483.463,22 kr.  0,511 0,307 0,8509 

Køge  1.977.950,96 kr.  0,535 0,371 0,8858 

Odsherred  1.483.463,22 kr.  0,437 0,364 0,7410 

Stevns  1.000.000,00 kr.  0,430 0,344 0,8612 

Kalundborg  1.483.463,22 kr.  0,503 0,537 1,0000 

Kilde: Egne tilblivelse i RStudio ud fra Samlet datasæt 

Tabel 5.11.2 Samlet lambda værdier 

Kommuner Lambda 2 Lambda 6 Lambda 8 Lambda 10 Lambda 15 Lambda 

Næstved 0,1664 0,8336 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

Holbæk 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

Slagelse 0,0366 0,4887 0,0000 0,4747 0,0000 1,0000 

Fakse 0,0000 0,3411 0,2813 0,0000 0,3775 1,0000 

Ringsted/Sorø 0,4209 0,0311 0,0000 0,5480 0,0000 1,0000 
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Guldborgsund 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

Greve 0,0793 0,4700 0,0000 0,4507 0,0000 1,0000 

Solrød 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

Vordingborg 0,0892 0,8236 0,0000 0,0872 0,0000 1,0000 

Roskilde 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 1,0000 

Lejre 0,0000 0,9676 0,0324 0,0000 0,0000 1,0000 

Køge 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

Odsherred 0,0000 0,8605 0,0288 0,0000 0,1108 1,0000 

Stevns 0,0000 0,0216 0,9784 0,0000 0,0000 1,0000 

Kalundborg 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 

Kilde: Egne tilblivelse i RStudio ud fra Samlet datasæt 

 

Fra Tabel 5.11.1 se det, at når vi kigger på det samlede billede for FUS udbuddene er der 5 

efficiente kommuner og det er Holbæk, Guldborgsund, Solrød, Roskilde og Kalundborg. Af 

tabellen fremgår det, at Odsherred har den laveste efficiensscore på 0,7410 og spænder op til 

0,9980 for Næstved. Udover Næstved er der 5 andre kommuner der har efficiensscore i 

90’erne, mens de resterende kommuner har efficiensscore i 80’erne. De samlede 

efficiensscore ligger forholdsvist højt og det er kun Odsherred med den laveste efficiensscore 

på de før nævnte 0,7410, som skiller sig  lidt ud fra de to andre grupper.  

 

Fra Tabel 5.11.2 ses det af lambda værdierne, at Køge er den eneste kommune som har en 

enkelt kommune som benchmark, som er Guldborgsund. Ser vi på Odsherred som havde den 

laveste efficiensscore fremgår det af tabellen, at de skal benchmarke sig med Guldborgsund, 

Solrød og Kalundborg med vægtene 86,05%, 2,88% og 11,08%. Vægtene for Odsherred viser 

at de skal kigge mest mod Guldborgsund og lidt efter Kalundborg, mens vægten for Solrød er 

relativ lav. Kigger vi på Næstved som havde den højeste efficiensscore og er meget tæt på at 

være efficient ses det af Tabel 5.11.2, at de skal benchmarke sig med Holbæk og Guldborgsund 

med vægtene 16,64% og 83,36%.  

 

Graf 5.11.1 viser ”the efficient frontier”, hvor Holbæk og Kalundborg er de 2 efficiente 

kommuner som ikke ligger på ”the efficient frontier”. Fra grafen ses det også, at der er en stor 
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del af kommunerne der ligger tæt på ”the efficient frontier”, her er der tale om de kommuner 

der har efficiensscore i 90’erne. 

Graf 5.11.1 Samlet VRS 

 
Kilde: Egne tilblivelse i RStudio ud fra Samlet datasæt 

 

For at se om der er nogen sammenhæng mellem antallet af gange en kommune har været 

benchmark under de forskellige fællesudbud i FUS og analysen på det samlet datasæt, viser 

Figur 5.11.1 netop, hvor mange gange en kommune har været benchmark i 10 respektive FUS 

udbud. Tager vi udgangspunkt i Tabel 5.11.1 for efficiensscorerne for de samlet FUS data, 

hvor Holbæk, Guldborgsund, Solrød, Roskilde og Kalundborg er de efficiente kommuner, ses 

det fra Figur 5.11.1, at Solrød er den kommune der fleste gange har været benchmark i alt 9 

gange, mens Roskilde og Kalundborg har været benchmark 5 gange hver. Holbæk er den af de 

efficiente kommuner der har været benchmark færrest gange med 2, mens Guldborgsund har 

været benchmark 3 gange. Fra Figur 5.11.1 fremgår det at Greve har været benchmark anden 

mest med 6 gange, mens Kalundborg og Roskilde har været tredje mest. Ser vi på Næstved 

som havde en efficiensscore på 99,80% fremgår det af tabellen, at de har været benchmark 4 

gange over de 10 udbud. Der er 3 af de 5 efficiente kommuner som ligger i top 3 over fleste 

gange de er anvendt som benchmark i de respektive udbud. Så antallet af gange en kommune 

har været benchmark indikerer at der kunne være en sammenhæng mellem, hvilke 

kommuner der efficiente på det samlet datasæt for FUS udbuddene og antallet gange de har 

været benchmark i de respektive fællesudbud i FUS.  
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Figur 5.11.1 Antal gange en kommune er benchmark 

Kilde: Egne tilblivelse fra data 
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6. Diskussion 

I dette kapitel vil vi komme ind på fordele og ulemper ved brug af DEA modellen på indkøbs- 

og udbudsområdet, samt redegøre for ideer til fremtidige analyser på indkøbs- og 

udbudsområdet. 

6.1 Fordele og ulemper ved DEA modellen 

Der vil altid være fordele og ulemper ved at bruge videnskabelige metoder. I dette afsnit vil 

der blive redegjort for nogle af de fordele og ulemper der ved brug af DEA modellen på 

indkøbs- og udbudområdet. Fordelen ved at anvende DEA modellen på indkøbs- og 

udbudsområdet er, at du har en model der kan håndtere flere variable. I DEA modellen er det 

heller ikke nødvendigt at tildele vægte, da DEA modellen selv vælger vægtene sådan, at den 

enkelte enhed stilles i det bedst mulige lys. Dette sikres ved at vælge vægtene således, at 

enhederne opnår den højest mulige efficiens under bibetingelse af at de valgte vægte ikke får 

nogle af de andre enheder til at have en efficiens over 1, som det også er beskrevet i teori 

kapitlet. DEA modellen giver en mulighed for at opbygge en model efter ens eget valg af 

variable, da der ikke er noget krav til kohærens mellem de anvendte variable – det er optil 

den som foretager analysen at vælge variablene i analysen. På indkøbs- og udbudsområdet 

giver det muligehed for at lave en anlyse, hvor der medtages flere variable i samme model 

som nævnt tidligere, hvor man især i kommuerne på dette område kun kigger på en variabel 

adgangen når man skal benchmarke mellem kommuner. En anden fordel ved at anvende DEA 

modellen er, at der mulighed for at vælge om modellen skal tage højde for størrelsen på de 

enheder der medtages i modellen. Her tænkes der i forhold til, at der i kommunerne er forskel 

på, hvor mange ressourcer de forskellige indkøbs- og udbudsafdelinger har til rådighed. Så de 

enkelte afdelinger med benchmarket med afdelinger af nogenlunde samme størrelse. 

 

Der er dog også nogle ulemper ved DEA og det er, at det effektiviseringspotentiale som DEA 

måler kun er et udtryk for potentialtet målt relativt ift. til andre kommuners bedrifter. Dette 

gælder ikke kun indenfor indkøbs- og udbudsområdet men generelt for DEA modellen. Med 

andre ord viser DEA kun det potentiale andre kommuner allerede har opnået. Der er reelt 

mulighed for at opnå en større effektivtit end DEA modellen viser, som det også nævnt i 

kapitlet med resultater, hvor compliance målene, som DEA modellen bygger på også siger 

noget om, hvor om det udbudte varesortiment er bredt nok eller om aftalen er blevet 
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implementeret godt nok. En ande ulempe er at resultaterne i DEA modellen er følsomme over 

udvælgelsen af input og output variable, hvorfor man nøje skal overveje, hvilke variable man 

vil benytte i analysen. En anden svaghed er, hvis der tages for mange variable med i analysen 

vil for mange observationer blive efficiente. Tager man derimod for få observationer med kan 

det resultetere i en upræcis analyse med fejlagtige lave efficiensscore. 

 

Brug af DEA modellen giver en anden vinkel indenfor benchmarking på indkøbs- og 

udbudsområdet  i det kommunale. Dette er mere til den positive side, da DEA modellen kan 

rumme flere variable og kan tage højde for de indkøbs- og udbudsafdelingernes størrelse i 

kommunerne. DEA modellen giver og et billede af potentialet for de kommuner som ikke 

udnytter de udbudte aftaler optimalt set i forhold sammnelignlige kommuner i FUS. 

6.2 Fremtidige analyser 

Det er oplagt at tænke på fremtidige analyser på indkøbs- og udbudsområdet, da der kun er 

brugbar data for et år på det område som er analyseret i denne afhandling. En mulig analyse 

når 2015 data bliver tilgnængelige kunne være at undersøge, om der har været en fremgang i 

effektiviteten for de respektive kommuner for de givne udbud eller om der sket en 

tilbagegang. 

 

En anden mulighed kunne være at lave analyse med Malmquist indekset for at se om der er 

sket ændringer fra 2014 og til 2015 eller for fremtidige tidsperioder. Ved at lave en 

Malmquist analyse kunne man også se på catch-up effekten, som ser på om en kommune er 

blevet mere efficiente end de andre kommuner på en aftale fra en periode til en anden 

periode.  

 

Fremtidige analyser kan også blive mere retvisende ved, at kommunerne fremadrettet i nye 

udbud og genbud stiller større krav til leverandørerne, hvad angår deres fakturakvalitet, da 

modellen kun er så god som det data man tilføre den. Ved at kommunerne stiller større krav 

til leverandørerne, til deres fakturakvalitet sikre man også en bedre datastruktur og 

kategorisering af de vare og ydelser som udbydes både gennem FUS fællesudbud og  

selvstændige udbud af kommunerne. Derfor vil fremtidige analyser også blive mere 
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retvisende, da datakvaliteten må antages at blive bedre grundet de større krav kommunerene 

stiller til leverandørerne til den fakturakvalitet de leverer.  
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7. Konklusion 

Formålet med denne afhandling var at finde ud af, hvilke kommuner der agerer som 

benchmark under 10 udvalgt fællesudbud i FUS, samt hvilke kommuner der hyppigst blev 

brugt som benchmark i de udvalgte udbud. Til at undersøge dette er DEA modellen blevet 

brugt under antagelse af VRS og herefter se på om denne model er brugbar benchmarking 

model på indkøbs- og udbudsområdet i FUS. Data som er benytte til disse undersøgelser er 

trukket ud fra FUS’s fælles analysesystem buboINVOICE. 

 

Det første udbud der blev analyseret var fællesudbudet på bleer, hvor DEA analysen viste de 

efficiente kommuner var Guldborgsund, Roskilde, Greve, Næstved og Solrød. Det andet udbud 

var fællesudbuddet på diabetes produkter, hvor de efficiente kommuner var Greve, Holbæk, 

Kalundborg, Odsherred og Solrød. Det tredje fællesudbud var på forbrugsartikler, hvor de 

efficiente kommuner var Greve, Guldborgsund, Kalundborg, Roskilde og Solrød. Det fjerde 

fællesudbud som blev analyser var hobbyartikler og her var de efficiente kommuner Holbæk, 

Roskilde, Solrød og Stevns. Det femte fællesudbud var på kaffe, hvor de efficiente kommuner 

var Fakse, Odsherred, Roskilde og Slagelse. Det sjette udbud var katetre og var de efficeinte 

kommuner Greve, Kalundborg, Næstved og Solrød. Det syvende fællesudbud var på 

kontorartikler, hvor de efficiente kommuner var Fakse, Næstved, Ringsted/Sorø og Solrød. 

Det ottende fællesudbud omhandlede rengøringsartikler og her var de efficiente kommuner 

Guldborgsund, Næstved, Solrød og Stevns. Det niendefællesudbud var på stomi produkter, 

hvor de efficiente kommuner var Fakse, Greve, Kalundborg, Solrød og Stevns. Det tiende og 

sidste udbud omhandlede sygeplejeartikler og her var de efficiente kommuner Greve, 

Kalundborg, Roskilde og Solrød. Til sidste blev der lavet en analyse for det samlede data over 

de 10 udbud, hvor analyse viste at de efficiente kommuner var Guldborgsund, Holbæk, 

Kalundborg, Roskilde og Solrød.  

 

Ud fra analyserne af de 10 udvalgte udbud og kan det konkluderes at Solrød er den kommune 

som hyppigste er blevet brugt som benchmark i de udvalgte udbud. Solrød har været 

benchmark i 9 ud af 10 af udbuddene og det ene udbud, hvor de ikke var benchmark var de 

ikke med i det pågældende udbud. Så Solrød har været benchmark i alle de fællesudbud, hvor 

de har deltaget. Herefter er det Greve som var den næste hyppigste kommune til at være 



Benchmarking Fællesudbud Sjælland 

 68 

benchmark i de udvalgte udbud, hvor de har været benchmark 6 gange ud 9 udbud de har 

deltaget i. 

 

Fra analyserne af de 10 udvalgte fællesudbud i FUS kan det konkluderes, at DEA modellen er 

en brugbar model til at se, hvordan kommunerne performerer på de enkelte udbud i FUS. Da 

DEA modellen både på enkelte udbud giver et billede af, hvilke kommuner de inefficiente 

kommuner skal benchmarke sig med, mens det overordnet over alle de udvalgte fællesudbud 

giver et billede af, hvilke kommuner der hyppigst er benchmark. DEA modellen giver et godt 

billede af, hvilke kommuner man skal kigge mod for at øge effektiviteten i udnyttelse af de 

udbud der bliver gennemført i FUS. Endvidere vil det også blive en stærkere model med bedre 

resultater i fremtiden, da kommunerne fremadrettet vil stille større krav til data kvaliteten på 

faktura og deres egen datastruktur vil også blive bedre med tiden. 

 

Denne afhandling giver det første billede af, hvordan DEA modellen kan bruges indenfor 

indkøbs- og udbudsområdet i kommunalt regi til benchmarke imellem kommuner ved brug af 

flere variable. Indtil nu har man i det kommunale kun kigget en enkelt variabel når man skulle 

benchmarke sig med andre kommuner indenfor indkøbs- og udbudsområdet.   
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