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Executive summary  

With the increasing focus on Private-Public Partnerships from the Danish government and a munic-

ipality reform, Non-profit organizations that specialize in social care have seen big changes in the 

market place during the last few years. Nevertheless, the subject of collaboration between Non-

profit organizations and the Danish municipalities is somewhat overlooked both by scholars and 

practitioners. Due to the increasing complexity of the market for specialized social care the Non-

profit organizations operating on this market need to address the changes in order to stay relevant.  

This will be a difficult process, however, and due to the currently limited body of litterature con-

cerning this topic, there is still a significant amount of uncertainty related to it. This thesis seeks to 

provide additional insight into the field of study.  

This will be done through the use of different theories and models providing insight into the pro-

cesses connected to the collaboration. Subsequently I will be building upon these theories and using 

them to extract relevant data from the related cases. My data stem from qualitative data obtained 

through interviews with personal from a Non-profit organization called FABU and to different mu-

nicipalities and concerns collaboration on the market for specialized social care.  

Through my analysis of these cases I was able to explore variables that affect the collaboration and 

conclude that the complexity of the marketplace calls for strategic processes being put in place by 

Non-profit organizations in order to thrive, thus underlining the importance of this field of study. 

During the research I have developed a model that Non-profit organizations will be able to use in 

order better market themselves. The model seeks to provide a strategic marketing tool which factors 

in the different variables concerning collaboration between Non-profit organizations and the Danish 

municipalities.  

The findings of this thesis seek to contribute to the body of knowledge pertaining to collaboration 

between Non-profit organizations and the Danish municipalities. This will be done by providing 

necessary theoretical tools in order to help Non-profit organizations better market themselves on the 

increasingly complex market for specialized social services.      
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1. Motivation til opgaven

  
Den danske velfærdstat har siden finanskrisen oplevet et øget pres som konsekvens af den usikre 

globale økonomi. Udviklingen i produktiviteten har været lav sammenlignet med andre lande, hvil-

ket skyldes at næsten halvdelen af de beskæftigede i den private sektor i Danmark arbejder inden 

for byggeri eller serviceerhverv. Begge disse områder oplevede svag produktivitet og ingen til nega-

tiv vækst i årene efter finanskrisen (Strategi til at fremme offentligt privat samarbejde, regeringen, 

2011). Ydermere påpeger Bent Greve, professor i samfundsvidenskab fra Roskilde universitetscen-

ter, at ændringer i den demografiske sammensætning vil sætte pres på velfærdsystemet i den kom-

mende årrække (Greve, Bent, velfærdsstatens udfordringer, 2012).   

Det øgede pres vil medføre højere krav til kvalitet, innovation og produktivitet fra den offentlige 

sektor. Som en reaktion på den negative vækst fremlagde regeringen i 2010 en række konkrete for-

slag med henblik på at ændre tendensen (Strategi til at fremme offentligt privat samarbejde, rege-

ringen, 2011). Regeringen besluttede, at fokus på offentligt privat samarbejde (OPS) for at øge kon-

kurrencen var vejen frem.   

Allerede i 2006 indgik regeringen og KL en aftale, der skulle øge konkurrencen om de kommunale 

opgaver. Målet var, at kommunerne i 2010 samlet set skulle udbyde 26,5 % af udbuds egnede op-

gaver (Strategi til at fremme offentligt privat samarbejde, regeringen, 2011). Kommunalreformen i 

2007 betød at kommunerne nu havde det samlede finansierings -forsynings og myndigheds-ansvar 

på det sociale område (kommunalreformen kort fortalt, indenrigsministeriet).   

Det betød en centralisering af de kommunale ressourcer som konsekvens af det reducerede antal 

kommuner. Kommunerne havde nu lettere ved at vurdere, hvilke behov deres borgere havde, og 

bedre mulighed for at skabe interne tilbud til at opfylde disse behov. På det specialiserede socialom-

råde betød det helt specifikt at hele strukturen omkring fx anbringelser af børn og unge blev ændret. 

Hele ideen med at skabe øget konkurrence gennem offentligt privat samarbejde er svær at imple-

mentere på det specialiserede socialområde, da det er offentligt reguleret. På grund af et lavt antal 

undersøgelser og manglende erfaringer vedr. OPS på det specialiserede socialområde er det interes-

sant at undersøge.   
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FABU er en af de private leverandører som kommunerne bruger, når de udbyder en ydelse. FABU 

er en selvejende institution, organiseret som en fond, med fokus på 3 områder:   

 
Anbringelse af børn og unge 

 
i fuldtids- og deltidspleje. 

 

Overvåget og støttet samvær og støtte til samvær samt konsulentopgaver. 

 

Undervisning indenfor området med familiepleje o.l. for særligt sårbare børn og unge og de-

res familier.  

Denne afhandling tager udgangspunkt i FABU´s samspil med det offentlige.   
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2. Problemformulering

  
Hvordan kan en NPO succesfuldt markedsføre sig selv på det specialiserede socialområde i Dan-

mark?  

2.1 Underspørgsmål (research questions)  

Underspørgsmål 1.: Hvordan påvirker markedsforhold kommunernes beslutningsprocesser ved valg 

af leverandør?  

Underspørgsmål 2: I hvor høj grad påvirker politisk besluttede retningslinjer og mål en NPO´s 

markedsvilkår på det specialiserede socialområde?  

Underspørgsmål 3.: Hvordan agerer FABU på det specialiserede socialområde?   
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3. Metodisk tilgang

  
3.1 Introduktion  

Målet med dette afsnit er at redegøre for de metodiske valg, der er gjort i forbindelse med opgaven. 

Jeg vil forsøge at give læseren en forståelse af, hvordan den metodiske tilgang hjælper til at belyse 

de opstillede research questions. Afsnittet er struktureret på følgende vis: undersøgelses design, 

undersøgelsesstrategi, data indsamling, interviews, dokumentation, analyse af data, validitet og til 

sidst pålidelighed.  

3.2 Undersøgelsesdesign  

Creswell (1999) argumenterer for at research designs ofte tager en af to former. De vil enten være af 

en kvalitativ eller kvantitativ natur.  

Selvom de to metoder ofte anses for at være modsætninger, ser Creswell (1999) dem som værende i 

forskellige ender af et spectrum. Han argumenterer for, at et studie har en tendens til at være mere 

kvalitativt end kvantitativt og vice versa. Han beskriver også en tredje metode, han kalder mixed 

methods research approach. I den inkorporerer man elementer fra både kvalitative og kvantitative 

metoder.  De tre forskellige metoder vil kort blive beskrevet nedenfor.  

 

Kvalitative data: en måde at beskrive og forstå den mening, individer tilskriver et socialt el-

ler menneskeligt problem. Undersøgelsesprocessen er baseret på følgende; spirende (emer-

ging) spørgsmål og procedurer, indsamling af data i den deltagendes omgivelser, data analy-

tikere, der induktiv bygger generelle temaer op ud fra indhentede oplysninger og de involve-

rede researcheres fortolkning af data. 

 

Kvantitative data: en måde hvorpå man kan teste objektive teorier ved at undersøge hvilke 

forhold der er imellem de forskellige variable. Disse variable vil efterfølgende blive målt så 

man gennem nummererede data kan foretage en analyse ved brug af matematiske (statisti-

ske) procedurer. 
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Mixed methods research: Her benytter man processer fra både det kvalitative og kvantitative 

design i et forsøg på at forstærke den overordnede kvalitet af ens studie. 

Jeg har i opgaven besluttet mig for at benytte kvalitative data. Creswell (1998) nævner syv begrun-

delser for at vælge en kvalitativ tilgang   

 

Benyt en kvalitativ tilgang på baggrund af ens research questions natur: research question 

starter ofte med hvordan eller hvorfor. Kvantitative studier vil spørge med hvordan, kvalita-

tive med hvorfor. 

 

Benyt en kvalitativ tilgang, fordi emnet har behov for at blive undersøgt: variabler er svære 

at identificere, og der eksisterer ikke en direkte teoretisk forklaring på de involverede og de-

res populations adfærd 

 

Benyt en kvalitativ tilgang på grund af behovet for et detaljeret indblik i emnet: et bird eye 

overblik over emnet vil ikke være tilstrækkeligt til at svare på de opstillede spørgsmål. 

 

Benyt en kvalitativ tilgang for at studere individer i deres naturlige miljø: her er der tale om 

at møde de involverede i deres naturlige miljø i forbindelse med indhentning af materiale. 

 

Benyt en kvalitativ tilgang på grund af interesse i at skrive i en litterær stil.  

 

Benyt en kvalitativ tilgang, hvis man har tilstrækkeligt med tid og ressourcer til at foretage 

en omfattende dataindsamling. 

 

Benyt en kvalitativ tilgang, fordi ens publikum er modtagelige over for denne form for un-

dersøgelse. 

Alle syv punkter, nogen mere end andre, stemmer godt overens med opgavens formål, hvorfor jeg 

har valgt at benytte mig af en kvalitativ tilgang.  

3.3 Undersøgelsesstrategi  

Yin (2003, p 5) skelner mellem 5 forskellige research strategier inden for feltet for sociale viden-

skaber. De er følgende: eksperiment, undersøgelse, arkiverings analyse, historie og case study. Han 

argumenterer for at det afhænger af tre følgende faktorer, hvilken strategi man skal bruge; a. hvil-

ken type research questions der er stillet, b. i hvor høj grad den undersøgende part har kontrol over 

adfærdsbetingede hændelser, og c. graden af fokus på nutidige hændelser i forhold til historiske 
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hændelser. Figur 1 giver et overblik over hvilke karakteristika, de forskellige researchstrategier har 

hver især.  

Figur 1. relevante situationer for forskellige research strategier, Yin (2003)  

Med udgangspunkt i ovenstående tabel vil det være muligt at komme frem til hvilken research stra-

tegi, der passer bedst til en given situation. I denne rapport bliver spørgsmålet hvordan? stillet om-

kring nutidige begivenheder, hvor jeg som undersøgende part ikke har kontrol over dem. Derfor må 

det konkluderes at et case study vil være en passende strategi til at besvare mine research questions.  

Yin (2003) argumenterer for, at case studies kan grupperes i 3 forskellige kategorier; Sonderende, 

beskrivende og forklarende. Sonderende case studies bliver benyttet til at definere research 

questions og hypoteser. I et sonderende case study kan man både benytte sig af litteratursøgning 

samt interviews af fokusgrupper. Det beskrivende case studie bliver oftest benyttet til at illustrere 

begivenheder og deres specifikke kontekst. Man forsøger at afgive en korrekt beskrivelse af de ob-

servationer man gør sig i forbindelse med et specifikt fænomen. Til sidst forsøger det forklarende 

case study at belyse sammenhæng mellem en begivenhed, og de effekter den måtte have. Denne 

type case study er at foretrække, når man skal analysere forholdet mellem årsag og effekt.  

Da mit emne og research questions beskæftiger sig med relationer inden for det specialiserede soci-

alområde, vil min case study research anskues som værende af en forklarende natur.   

Strategi Formen af research question påkrævet kontrol af adfærdbetingede hændelser? fokus på nutidge begivenheder?
Eksperiment hvordan, hvorfor?                                                 Ja                               Ja
Undersøgelse hvem, hvad, hvor, hvor mange, hvor meget?

                                                 

Nej                               Ja 
arkiverings analyse hvem, hvad, hvor, hvor mange, hvor meget?

                                                 

Nej                               Ja/nej
Historisk hvordan, hvorfor?                                                 Nej                               Nej
case study hvordan, hvorfor?                                                 Nej                               Ja
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3.4 Dataindsamling  

Hox og Boeije (2005) argumenterer for, at data indsamling oftest vil være kategoriseret som enten 

primær eller sekundær. Primær data består af original data, der er blevet indsamlet med henblik på 

at belyse en specifik research question. Sekundær data vil oprindeligt være indhentet til et andet 

formål, men bliver genbrugt til at belyse et andet emne end den originale research question.  

Ifølge Yin (2003, p97), kan dataindsamling tage mange forskellige former. Han nævner dokumen-

ter, arkiverede optegnelser, interviews, direkte observationer samt fysiske artefakts som eksempler. 

Yin (2003) lægger stor fokus på, at en metode ikke nødvendigvis er bedre end en anden. Han fore-

slår derfor at man benytter sig af så mange kilder som muligt i forbindelse med sit case study. Han 

kalder dette fænomen for triangulation og understreger at muligheden for at indhente data i forskel-

lige former er en af de helt store styrker ved case studies. Det giver mulighed for at udvikle con-

verging lines of inquiry  hvilket betyder, at de konklusioner, man i sidste ende kommer frem til, vil 

være langt mere troværdige og korrekte, hvis de er baseret på forskellige informationskilder.   

I denne opgave er data triangulation benyttet som middel til indsamling af både primær og sekun-

dær data baseret på forskellige kilder.  

3.5 Interviews  

Ifølge Bryman og Bell (2003, p 343) er der oftest stor variation i den tilgang en interviewer tager til 

kvalitative interviews. De nævner ustrukturerede og semi-strukturerede interviews som de to domi-

nerende fremgangsmåder. I det ustrukturerede interview benytter forskeren sig oftest kun af en ai-

de-mémoire  som retningslinje for interviewet. Oftest har han/hun kun et spørgsmål til at starte in-

terviewet og respondenten kan derefter frit snakke, mens forskeren kun reagerer på de pointer, der 

virker vigtige for konteksten. Denne form for interview kan minde meget om en normal samtale 

mellem to mennesker.   

I et semi-struktureret interview har forskeren en liste med spørgsmål, som han/hun som udgangs-

punkt vil følge igennem interviewet. Der er dog mulighed for den interviewede til selv at vurdere, 

hvordan han/hun vil svare på de stillede spørgsmål. Spørgsmål bliver ikke nødvendigvis stillet i den 
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rækkefølge, de er opstillede på i en evt. interview guide, og spørgsmål, der ikke oprindeligt var in-

kluderet, kan stilles hvis forskeren finder det relevant. I det store hele, vil formulering af spørgsmål 

dog være ens fra interview til interview. Dette gør det lettere at se evt. mønstre eller gennemgående 

temaer i forhold til problemstillingen (Bryman og Bell 2003).  

Da denne rapport tager udgangspunkt i tre forskellige cases, vil der være et vist behov for struktur 

gennem de forskellige interviews for at sikre, at resultaterne i sidste ende kan sammenlignes. Jeg 

har derfor besluttet at benytte den semistrukturerede interview teknik, hvor selve interviewet tager 

udgangspunkt i en række forudbestemte spørgsmål.  

Der er i alt blevet udført 3 interviews i forbindelse med opgaven, og de varede alle et sted mellem 

25 og 50 min. Der er her tale om en NPO og to kommuner.   

Det første interview blev foretaget hos FABU i Vanløse og både souschef Marianne Folden og di-

rektør Finn Voss var til stede. Interviews startede med, at Marianne Folden gennemgik hvad FABU 

lavede og hvordan deres rutiner i forbindelse med offentligt privat samarbejde normalt foregik. Ma-

rianne talte en del mere end Finn Voss, og det var først da vi kom ind på ting som kommercialise-

ring af det specialiserede socialområde og manglende ressourcer på området at Finn Voss blev ak-

tiv. Interviewet startede som sagt med en del generelle informationer omkring FABU, men de for-

beredte spørgsmål betød, at samtalen hurtigt blev drejet ind på samarbejdet med kommunerne og de 

forskellige udfordringer FABU oplever i forbindelse med dette.   

Det andet interview var med Trine Frederiksen fra Hillerød kommunes afdeling for familie og unge-

rådgivning. Det var fra interviewet med FABU blevet klart, hvor der ofte opstod gnidninger i for-

bindelse med samarbejdet mellem dem og kommunerne. De medbragte spørgsmål blev derfor del-

vist tilpasset til den information der var opnået ved første interview.   

Det sidste interview foregik hos Funktionsleder for Familieafsnittet i Glostrup kommune, Trine 

Fehmerling. Her mindede de medbragte spørgsmål meget om dem, der var medbragt i forbindelse 

med Hillerød interviewet, for på den måde at opnå converging lines of inquiry (Yin, 2003). Trine 

Fehmerlings funktion som leder betød, at hendes svar kom fra et andet perspektiv end i interviewet 

med Trine Frederiksen.  
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Da formålet med interviewene var at finde de interviewedes holdning til forskellige spørgsmål, be-

sluttede jeg som tidligere nævnt at benytte en semi-struktureret tilgang. Det betød, at selvom jeg 

medbragte en række forberedte spørgsmål til de enkelte interviews, blev de ofte stillet på en uorga-

niseret måde. Der blev også stillet spørgsmål, der ikke var forberedt på forhånd. Dette skete oftest, 

hvis jeg vurderede, at en af de interviewede nævnte noget interessant i forbindelse med vores samta-

le. For at kunne give en mere korrekt gengivelse af de foretage interviews, blev de alle optaget og 

senere transskriberet ordret og i deres helhed. Formålet med transskriberingen er lettere at kunne 

identificere og udplukke relevante pointer fra respondenterne.  

3.6 Dokumentation  

Yin (2003, p 85) understreger, at dokumentbaseret information vil være relevant for næsten alle 

case study emner. Han nævner dog samtidig, at det er vigtigt at forholde sig til validiteten af de do-

kumenter, man benytter sig af. I mit tilfælde, stammer det meste af den dokumentbaserede informa-

tion, jeg har tilegnet mig i forbindelse med opgaven fra officielle hjemmesider hos enten kommu-

ner, FABU eller indenrigsministeriet. Det antages af disse hjemmesider i kraft af deres officielle 

status er troværdige nok til at kunne benyttes som kilder i rapporten. Gennem min søgning fandt jeg 

frem til flere dokumenter og informationer, der i høj grad hjalp mig til bedre at forstå den situation 

jeg undersøger. Her kan blandt andet nævnes en rapport udarbejdet af KORA med titlen; Offentligt 

privat samspil (OPS) på det specialiserede socialområde- en analyse af modeller, erfaringer og mu-

ligheder. Rapporten gav et godt indblik i et felt, hvor der næsten ikke er lavet noget forskning, det 

specialiserede socialområde i Danmark, og jeg anser den derfor som værende yderst værdifuld i 

opgavens kontekst. Rapporter fra udenrigsministeriet har været med til at forklare, hvilken tilgang 

Danmark har til offentligt privat samarbejde fra øverste politiske instans samt bidraget med nøgletal 

i forhold til beskæftigelse i det offentlige. Hjemmesiderne for hhv. FABU og de to kommuner case-

ne er baseret på, har ligeledes bidraget med værdifuld information. De har hjulpet til at svare på 

spørgsmål såsom antal ansatte, antal borgere i kommunerne, strukturel opbygning af kommunerne 

og lignende informationer.   
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3.7 Analyse af data  

Yin (2003) understreger vigtigheden af at lægge en strategi for, hvordan man vil analysere sine da-

ta. Han foreslår 3 generelle strategier, man kan benytte sig af  

 

Stole på teoretiske udsagn: Yin (2003) nævner at denne strategi er den mest udbredte. Den 

går i korte træk ud på at følge de teoretiske udsagn, der ledte til ens case studie til at starte 

med. Det vil sige, at det oprindelige mål og designet af ens case studie er baseret på teoreti-

ske udsagn, der så igen reflekterer et sæt research questions, gennemgang af litteratur samt 

nye hypoteser og udsagn.  

 

Forholde sig til rivaliserende forklaringer: denne strategi forsøger at teste rivaliserende for-

klaringer og er specielt velegnet i forbindelse med case studie evalueringer  

 

Udvikle en beskrivelse af sin case: den tredje strategi går ud på at udvikle et beskrivende 

framework med henblik på at organisere sit case studie. Ifølge Yin (2003) er denne strategi 

mindre attraktiv end de to foregående og bruges oftest som et alternativ, hvis man ikke har 

succes med at implementere de andre strategier. 

I denne opgave har jeg valgt at benytte mig af Yin´s (2003) første strategi, hvilket er at stole på det 

teoretiske udsagn. Mit case studie blev designet med opgavens teoretiske framework samt de opstil-

lede research questions som baggrund. Den tilgang har betydet, at min teoretiske orientering har 

guidet analysen af case studierne.   

3.8 Validitet  

Hammersley (1990:57, citered, Silverman, 2001) definerer gyldighed som Truth, interpreted as the 

extent to which an account accurately represents the social phenomena to which it refers .  

Silverman (2001) nævner 2 konkrete problemer, der ofte opstår i forbindelse med kvalitativ data-

indsamling.   
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Hvad folk siger og svarer under et interview, har ikke noget stabilt forhold til hvordan de 

ville opføre sig i naturligt opståede situationer.  

 
Undersøgerens påstande vil nogle gange udelukkende være troværdige på baggrund af, at de 

er bygget på sund fornuft. Sund fornuft der ofte har brug for en forklaring i stedet for passiv 

accept.   

Silverman (2001) nævner efterfølgende 2 metoder, der oftest benyttes i forbindelse med validering 

af datas gyldighed.  

 

Data triangulering: her sammenligner man forskellige slags data og metoder i et forsøg på at 

skabe et billede af om der er en sammenhæng. 

 

Tage ens fund med tilbage til de individer, man har benyttet i dataindsamlingen. Hvis disse 

individer bekræfter ens fund, argumenteres der for (silverman 2001) at det vil skabe et øget 

niveau af gyldighed.  

Fielding og Fielding (1986, citeret af Silverman, 2001) foreslår, at brugen af triangulation i forbin-

delse med kvalitative studier skal foregå i forhold til grundregler. Det betyder, at det ville foregå på 

følgende måde.   

 

Tag udgangspunkt i et teoretisk perspektiv eller en teoretisk model 

 

Vælg metoder og data, der medvirke til at redegøre for struktur og mening i forhold til det 

teoretiske udgangspunkt der er valgt.  

Der er i opgaven taget forskellige tiltag for at forstærke gyldigheden af den indsamlede empiri. Data 

triangulering er udført i forhold til Fielding og Fieldings (1986) definition med udgangspunkt i en 

teoretisk model.  Jeg har så vidt muligt efterfølgende forsøgt at vælge metoder og data i et forsøg på 

at redegøre for struktur og mening i forhold til mit teoretiske udgangspunkt.  

Med henblik på de to problemer Silverman (2001) nævner i forbindelse med kvalitative data ind-

samling, så kan de begge være med til at påvirke den indsamlede datas gyldighed. Det kan ikke af-

vises, at nogen af de personer, der er interviewet i forbindelse med opgaven, kan have svaret usandt 

i forhold til hvordan de ville reagere hvis de diskuterede omstændigheder, der opstod under naturli-

ge forhold. Der kan fra respondenternes side have været tvivl om, hvem der ville få adgang til deres 
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udtalelser, og de kan derfor have holdt information tilbage som en konsekvens af dette. I et forsøg 

på at forøge gyldigheden af opgaven, kunne der være foretaget flere interviews og man kunne evt. 

havde benyttet sig af kvantitativ data indsamling i form af spørgeskemaer eller lignende. Det blev 

dog hurtigt klart, at specielt kommunerne på grund af tidspres ikke var så lette at komme i kontakt 

med. Af de 5 kommuner jeg skrev til var det kun 2 der svarede tilbage inden for den første uge 

mens 2 af dem valgte helt at ignorere min e-mail.  

3.9 Pålidelighed   

Hammersly (1992a:67, citeret af Silverman 2001) definerer pålidelighed som følgende:   

the degree of consistency with which instances are assigned to the same category by different ob-

servers or by the same observer on different occasions

  

Yin (2003) påpeger, at formålet med at måle pålidelighed er at sikre, at hvis en senere efterforsker 

på et tidspunkt besluttede sig for at følge de procedurer, der var blevet beskrevet af en tidligere 

efterforsker og udføre hele case studiet igen, så ville de komme frem til de samme resultater som 

ved første studie. Han understreger, at for at gøre dette muligt, er det essentielt at en undersøger 

grundigt dokumenterer hans fremgangsmåder samt fund af data. Han argumenterer ligeledes for at 

triangulation, forstået som brugen af forskellige data indsamlingsmetoder, ligeledes er med til at 

øge pålideligheden.  

Silverman (2001) påpeger, at man gennem digitale optagelser af interviews og transskribering af 

disse interviews i høj grad kan være med til at øge pålideligheden.   

Jeg har i opgaven forsøgt at skabe pålidelighed gennem 3 af de ovennævnte metoder.   

 

Data triangulering blev opnået gennem brugen af forskellige data indsamlings metoder. Her 

er der tale om interviews og dokumentation. Dette er et værktøj til at identificere hvis re-

spondenterne er partiske i deres svar. 
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Interviews er blevet optaget med en digital voice recorder for på den måde at dokumentere 

dem, samt skabe muligheden for at dobbelttjekke respondenternes svar hvis der skulle opstå 

tvivl.  

 
Transskribering af interviews gjorde det muligt at udlede data, der var yderst relevant for 

opgaven. Efterfølgende er den transskriberede data blevet tematiseret for på den måde at 

undgå misfortolkninger men også for at forbedre indhentning af data i forbindelse med de 

senere kapitler i opgaven   
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4. Casebeskrivelse

  
4.1 Valg af cases 

Jeg fokuserede som udgangspunkt på offentligt privat samarbejde og faldt i min søgen efter viden 

om området over organisationen Livsværk og tog efterfølgende kontakt til dem. Livsværk, en for-

ening der omfatter mere end 20 forskelligartede tilbud alle rettet mod at støtte og drage omsorg for 

socialt udsatte børn og unge samt deres familier (livsvaerk.org). Jeg erfarede gennem min dialog 

med Livsværk, at de fleste underorganisationer selv varetager deres kontakt med kommunerne og at 

Livsværks rolle i vidt omfang var af administrativ og koordinerende karakter. Jeg blev efterfølgende 

introduceret til FABU, der i kraft af deres hyppige kontakt med det offentlige ville være god til at 

belyse det opstillede problem. De to del cases, hhv. Hillerød og Glostrup kommune, blev valgt på 

baggrund af samtaler med medarbejdere i FABU. Jeg efterspurgte kommuner, hvor kvaliteten af 

samarbejdet og mængden af ressourcer varierede for på den måde bedre at kunne belyse hele spek-

tret på området.   

4.2 Case FABU  

4.2.1 Introduktion til FABU  

FABU er en sammenlægning af 3 organisationer, Familieplejen for børn og unge, KFBU-

familieplejen og Døgnplejeformidlingen for Børn og Unge i Nordsjælland. Efter sammenlægningen 

har de 2 primære geografiske placeringer; København og Rødovre og herudover såkaldte samværs-

lokaler i Hillerød og Ringsted.  

FABU er en selvejende institution som har været på området med børn og unge i over 100 år. 

En organisation, der er organiseret som en fond, altså selvejet institution som før i tiden hed en 

fond og som har været i denne her branche med der hedder udsatte børn og unge i over 100 år 

(FV: 00:20)  

FABU er en ikke kommerciel organisation. Indtjeningen skal derfor geninvesteres i institutionens 

formålsbestemte aktiviteter. FABU fonden havde i 2014 en omsætning på ca. kr. 24.000.000. 
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( ) en almindelig privat organisation, men ikke en kommerciel, fordi vi ikke skulle tjene penge. 

( ) det er en fond og pengene skal genbruges igen. Det er de ydre rammer  (FV: 00:20)   

FABU´s aktiviteter var gennem en lang årrække finansieret via faste, længerevarende aftaler med de 

tidligere amter (nu regioner) samt kommuner fokuseret på etablering og administration af plejefor-

hold hos plejefamilier tilknyttet FABU direkte. Efter først socialreformen og siden kommunalre-

formen i 00´erne hjemtog kommunerne en lang række af opgaverne og etablerede herunder selv 

egne hjemmepleje aftaler.  FABU har som følge heraf over de senere år ændret fokus til at løse en-

keltstående opgaver af mere rådgivende karakter for primært kommuner og andre offentlige institu-

tioner mod opgavebetinget betaling. FABU er således i stadigt stigende grad afhængig af løbende 

tilførsel af ny opgaver, primært fra kommunerne.   

FABU består af en ledelse, konsulenter og et sekretariat og har ialt 23 fuldtidsansatte medarbejdere 

og 23 eksterne samværskonsulenter (http://FABU.dk/om-FABU/faktablad/).  Livsværk er FABU´s 

forretningsfører.   

Til det er vi 25 hoveder ( ) uddannet som socialpædagoger eller socialrådgiver og andre af de 

der ting. (FV: 00:20)  

FABU har 3 hovedfokusområder (http://FABU.dk/om-FABU/);   

 

Anbringelse af børn og unge i fuldtids- og deltidspleje 

 

Overvåget og støttet samvær og støtte til samvær samt konsulentopgaver 

 

Undervisning indenfor området med familiepleje for særligt sårbare børn, unge og deres fa-

milier.  

FABU har ca. 110 aktuelle familieanbringelser og ca. 250 samværs- og konsulentopgaver.   

Fokusområdet anbringelse af børn og unge i pleje har som mål at bistå kommunerne med at anbrin-

ge børn og unge i forskellige former for familiepleje. Dette kan være ved matchning af plejefamilier 

http://FABU.dk/om-FABU/faktablad/
http://FABU.dk/om-FABU/
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og plejebarn, varetagelse af administrationen, rådgivning og vejledning, supervision og kontakt i 

anbringelsessagerne. Dette varetages primært fra Københavnskontoret.  

Fokusområdet overvåget og støttet samvær m.v. har som mål at bistå kommuner med at støtte sam-

været mellem forældre og børn, dette kan både være biologiske forældre og plejeforældre efter ser-

viceloven. Samværsopgaver drejer sig om at sikre, at børn kan opretholde kontakten til deres foræl-

dre, eller en støtte heraf. Finn Voss nævner, at FABU er den største på dette område og at det lige 

netop er dette område, som de er mest specialiserede i.  

Er suverænt den største i hele landet på det her område og det er vores speciale

 

(FV: 01:23)  

Derudover omfatter dette fokusområde konsulentopgaver med relation til anbringelsesområdet som 

bl.a. drejer sig om undersøgelser og iværksættelse af støtte- eller kontaktpersonordning. Samvær 

kan geografisk foregå i deres 9 lokaler i Hillerød og Ringsted, men også andre steder.  

Fokusområdet undervisning relaterer sig bl.a. til kurser for egne tilknyttede plejefamilier og pleje-

familier som er tilknyttet kommunen. Derudover bliver der arrangeret undervisning for sagsbehand-

lere, familieplejekonsulenter, forældre og personale på forskellige institutioner.   

4.2.2 Introduktion til Livsværk  

FABU er tilknyttet Landsforeningen Livsværk, en forening der omfatter mere end 20 forskelligarte-

de tilbud alle rettet mod at støtte og drage omsorg for socialt udsatte børn og unge samt deres fami-

lier. Der er i alt ca. 1.000 medarbejdere på tilbud tilknyttet Livsværk der deler hverdag med ca. 650 

børn og unge i hele Danmark, og tilknytningen til Livsværk giver således samtidig adgang til et 

relevant og stærkt netværk for FABU.  

Ud over de mange tilbud, der er tilknyttet Livsværk har foreningen også et hovedkontor med fastan-

satte, professionelle medarbejdere med erfaring indenfor bl.a. ledelse, økonomistyring, udvikling, 

markedsføring og HR i offentlige og private virksomheder. FABU kan via sin tilknytning til Livs-

værk trække på disse medarbejder og deres erfaringer.  
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Livsværk har også mulighed for at stille finansiering til rådighed for de tilknyttede institutioner som 

fx FABU, i forbindelse med etablering af ny aktiviteter, udvikling af ny tiltag m.v.  

4.3 Case Hillerød  

4.3.1 Introduktion til Hillerød kommune  

Hillerød kommune har ca. 49.000 indbyggere (http://www.hillerod.dk/OmHilleroed.aspx). 

Kommunen har knap 4.800 ansatte, hvoraf 300 arbejder på Hillerød rådhus og de resterende 4.500 

arbejder i kommunes decentrale  institutioner.   

Privat leverandør indikatoren ligger på 26,8% ift. et landsgennemsnit på 25,8% (nøgletal.dk). Leve-

randør indikatoren siger noget om hvor stor en del af deres budget kommunen benytter til køb af 

eksterne leverandører. Det er dog ikke specifikt møntet mod det specialiserede social område, men 

forholder sig derimod til alle eksterne leverandører kommunen benytter sig af.  

Kommunens borgervendte tilbud er opdelt i kategorier efter fagområde og har hver især en direktør 

med ansvar for økonomi og personale. Et af disse fag områder i Hillerød kommune er børn skoler 

og familier. Dette fagområde er delt op i yderlige 3 subafdelinger der så igen dækker over forskelli-

ge specialiserede felter inden for deres kategori. En af disse sub sub afdelinger er familier og unge.  

Familier og unge har til opgave at bistå de børn, unge og deres familier, der har behov for rådgiv-

ning iht. Servicelovens § 11. Formålet med at yde støtte er, at sikre at disse børn og unge har samme 

muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende 

iht. Servicelovens § 46 (Hillerød.dk).  

Trine Frederiksen (TF)1:30 fortæller at Familier og unge beskæftiger sig med myndighedsarbejde. 

Det vil sige sager med børn og unge med særlige behov. Det indebærer børn og unge med sociale 

belastninger og forskellige handicap. Der eksisterer en særskilt afdeling der arbejder med børn med 

handicap og en afdeling der arbejder med børn og unge med brug for støtte til deres udvikling. Støt-

ten kan komme i form af tilbud i hjemmet, Støtte til forældrene så de kan blive bedre i deres foræl-

drerolle, direkte støtte til barnet, behandling, eller aktive kontakt personer. De bistår børn og unge 

http://www.hillerod.dk/OmHilleroed.aspx
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på kombinerede behandlingstilbud. Her modtager de børn, der ellers ikke ville kunne færdes i den 

normale folkeskole supplerende støtte og behandling så de kan gennemføre et skole forløb. Afde-

lingen tager sig også af anbringelser. Her er der tale om de børn der af forskellige grunde ikke kan 

bo hjemme. Denne kategori indeholder også uledsagede flygtningebørn (Interview, Hillerød).      
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4.4 Case Glostrup  

4.4.1 Introduktion til Glostrup Kommune  

Glostrup kommune har ca. 21.000 indbyggere (http://www.glostrup.dk/Om-Glostrup.aspx), hvor 

andelen af 0-17 årige ligger på 20,2 % (Nøgletal.dk). Foruden borgmesteren og direktionen er 

kommunen administreret af et kompetencecenter og et fagcenter. Privat leverandør indikatoren lig-

ger på 20,5%, altså noget under landsgennemsnittet på 25,8 %. Fagcentrene er ansvarlige for aktivi-

teter og ydelser rettet mod borgerne og ledes af en fagcenterchef, som har det økonomiske, persona-

leledelsesmæssige og faglige ansvar for hvert sit område. Herunder er Center for Familie og Fore-

byggelse som har til formål at styrke den forebyggende indsats på unge- og børneområdet. Centeret 

behandler opgaver i relation til unge, børn og deres familier inklusiv børn og unge med særlige be-

hov. Centeret varetager opgaver med lovgrundlag i sundhedsloven, lov om social service, folkesko-

leloven, straffeloven og retsplejeloven (Glostrup.dk), og består af vejledning og rådgivning, foran-

staltninger, bevillinger, behandling, undervisning, socialpædagogisk- bistand og arbejde samt an-

bringelser.  

Familieafsnittet hører organisatorisk under Center for Familie og Forebyggelse og yder vejledning 

og rådgivning til børnefamilier i forbindelse med bl.a. opdragelsesproblemer, unge med problemer, 

rådgivning og støtte til unge og undersøgelser af børns forhold med fokus på evt. støtte til barnet.  

http://www.glostrup.dk/Om-Glostrup.aspx
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5. Litteraturgennemgang 

  
I dette afsnit vil jeg forsøge at give læseren et overblik over relevante teorier og frameworks i for-

bindelse med besvarelsen af mine research questions. Da der ikke er en specifik teori der beskriver 

de markedsforhold opgaven beskæftiger sig med, vil afsnittet forsøge at identificere relevante vari-

able og afsluttende præsentere et foreslået teoretisk framwork.  

5.1 Kvasimarked  

Julian le grande, Will Barlett and Jennifer A. Roberts er alle enige om (quasi market reforms in the 

1990´s, a revolution in social policy, 1998), at hvis man ser på kvasi-markeder i de forskellige sek-

torer, sundhedsvæsen, skolevæsen eller inden for sociale ydelser, vil der være nogen generelle te-

maer, der går igen. De understreger vigtigheden af tillid og samarbejde, og påpeger at de er to af de 

temaer der gør sig specielt gældende på vældfærdsmarkeder, hvor problemer med bundet rationali-

tet gør sig gældende (Julian le grande, Will Barlett and Jennifer A. Roberts, (1998). Med dette me-

nes, at man genkender de kognitive begrænsninger for rationelle individer. Her kan nævnes asym-

metrisk information (den ene part har adgang til mere information end den anden og har som resul-

tat mere magt) og opportunistisk adfærd (Moral hazard i forbindelse med egoistiske motiver).   

Dette princip bygger på agency teorien, der påstår at uddelegering af en opgave er motiveret af 

agenturgiverens manglende viden, evner eller dygtighed til selv at udføre opgaven (Stefan Linder 

og Nicolai J. Foss 2013). Agenturgiveren vil i forbindelse med uddelegering af opgaven have en 

ulempe i forbindelse med at vurdere, om agenten har den nødvendige viden og/eller om agenten 

udfører opgaven korrekt. Det vil kun være agenten, der kender det sande niveau af dennes egen vi-

den, evner og dygtighed. Situationen bliver derfor kompliceret af selvcentrerede agenter, der skjuler 

deres sande evner af egoistiske grunde.    

Julian le grande, Will Barlett and Jennifer A. Roberts (1998) understreger derfor vigtigheden af 

succesfulde kontraktbaserede samarbejder, hvor målet i sidste ende bliver nået. Hvis resultatet af 

samarbejdet er overvejende positivt, vil det skabe tillid mellem leverandør og bestiller. Tillid inden 

for forretningsføring er en kompliceret størrelse. Blois (1997, p 58, citeret af Nick Ellis 2011) kom 
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med følgende definition An acceptance of vulnerability to another´s possible, but not expected, ill 

will or lack of good will . Tillid kan beskrives som atmosfæren I et forhold. Den bliver påvirket af 

niveauet af pålidelighed, forudsigelighed og tro på hinanden. Det handler om at to organisationer er 

overbevist om, at den anden ikke vil udnytte samarbejdet i et negativt regi. Nick Ellis (2011) argu-

menterer for, at tilliden bliver opbygget gennem social interaktion mellem organisationernes med-

arbejdere, og at de forhold, der bliver opbygget, ofte er vigtigere end bindende kontrakter På lang 

sigt vil det medføre reducerede transaktionsomkostninger og ligeledes have en positiv effekt på den 

ulighed i information, der ofte vil eksistere.  

Det neoklassiske paradigme antager, at køber har evnen til at gennemgå alt den tilgængelige infor-

mation, og ud fra det vil være i stand til at vælge den optimale leverandør i en given situation. På et 

marked som det for specialiserede sociale ydelser, hvor der eksisterer en høj grad af kompleksitet, 

vil det være umuligt at skrive alle købers behov ind i en kontrakt. Det vil være nødvendigt med en 

konstant evaluering af leverandørens effektivitet og kvalitet, hvilket vil medføre høje transaktions-

omkostninger i forbindelse med samarbejdet (Russel Mannion og Peter Smith, 1998).    

Som en reaktion på ideen om, at den neoklassiske analyse var mangelfuld, blev der udviklet (Gra-

novetter og Swedberg 1992) en ny tilgang til vurdering af leverandører og deres egenskaber. Den 

bliver kaldt new economic sociology og er baseret på ideen om, at økonomiske beslutninger bli-

ver taget af individer eller en gruppe af individer inden for en given social kontekst. Den økonomi-

ske beslutningsproces kan derfor ikke ses som isoleret fra den situation den bliver taget i.  

Det er en gennemgående holdning inden for den sociologiske tilgang til et marked, at den traditio-

nelle neoklassiske økonomiske teori lægger for meget vægt på effekten af pris når det kommer til 

købs mønstre (Bradech og Eccles, 1991). Den sociologiske tilgang mener at købsbeslutninger, både 

for individer og organisationer, er baseret mindre på pris og efterspørgsel og mere på en social kon-

struktion gennem en proces af forhandlinger i et netværk af sociale aktører (Russel Mannion og 

Peter Smith, 1998). I denne kontekst spiller uformel information delt i de sociale netværker vedr. 

kvalitet, tillid, omdømme og status en langt større rolle end pris. Netværksteori afskriver ifølge Mu-

stafa Emirbayer and Jeff Goodwin (1994) at et individs evner og normer ikke er med til at bestem-

me deres handlinger og insisterer i stedet på, at handlingerne er baseret på dette individs involvering 

og ageren i et socialt netværk. Med det som udgangspunkt, vil der, når vi ser på kommuner og deres 

beslutningsprocesser, når det kommer til valg af eksterne leverandører, være ting der afspejler hvor-

for en sociologisk tilgang vil være mere beskrivende.   
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Netværksteorien fortæller os, at der er sociale faktorer der går ind og påvirker beslutningsprocessen 

og et neoklassisk syn på denne vil derfor ikke være tilstrækkeligt. Det vil være nødvendigt for FA-

BU eller lignende organisationer at tage højde for dette i deres tilgang til kommunerne.   

Traditionel neoklassisk markedsføring med udgangspunkt i de 4 p´er (price, place, promotion, pro-

duct) vil derfor ikke være tilstrækkelig til at tilfredsstille de krav, der bliver stillet i et marked med 

et højt niveau af kompleksitet. Målet for kommunerne vil i sidste ende være at bistå deres udsatte 

borgere på den bedst mulige måde inden for deres budgets grænser.  

Processen med at vælge leverandør bliver derfor mere kompliceret end på mere traditionelle marke-

der, da slutproduktet har en direkte virkning på kvaliteten af menneskeliv. Herudover er det ikke et 

fysisk produkt, men er service der bliver solgt. Oftest vil den være kontrakt baseret og løbe over en 

længere periode. Måling af effekt er ligeledes kompliceret da resultat ofte kan afhænge af borge-

rens humør på dagen eller individuelle vurderinger fra de involverede. Relationship management 

teorien kan hjælpe os til at forstå nogen af de variable, der er med til at påvirke kommunernes be-

slutningsproces.   

5.2 Relation Management (RM)  

Wilson og Mummalaneni (1986, p 44) kommenterede, at for nogle fagfolk gælder, at relationships 

constitute the very essence of industrial marketing .  

Dwyer et al (1987) foreslår at selv den simpleste model rettet mod økonomisk eller materiel ud-

veksling bliver nødt til at anerkende et socialt element( Cited in Ellis,nick 2011, p 67). I 1992 

konkluderede Webster (1992, p10) i en artikel, at research fokus inden for området var skiftet fra 

products and firms as units to people, organizations, and the social processes that bind actors to-

gether in ongoing relationships

  

Senere udkom en artikel der i høj grad var med til at influere B2B marketing og relationship mana-

gement teori som vi kender det i dag. Her argumenterer Morgan og Hunt (1994, p22) for at   

the presence of relationship commitment and trust is central to successful relationship manage-

ment, not power and its ability to condition others .   
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Med tiden har research inden for dette felt ændret synet på den købende organisation. Den købende 

organisation blev tidligere anset som en relativt passiv modtager af marketing mixet og man an-

tog at de ud fra dette ville tage en købsbeslutning. Med tiden er teorien gået i retning af at se på 

samtlige links der forbinder den købende og sælgende organisation (Nick Ellis 2011, p 68).  

Som resultat af dette fokuserer RM ikke kun på de økonomiske transaktioner mellem organisatio-

ner, men har et mere socioøkonomisk syn på udveksling af ressourcer.  

Der bliver taget hensyn til ting som fastholdelse af kunder, i modsætning til tidligere hvor fokus i 

høj grad var på at erhverve så mange nye kunder som muligt (Ellis, Nick 2011). Der er fokus på at 

integrere elementer som kvalitet, kunde service og marketing som en del af organisationens kultur. 

På den måde kan man gennem en intern marketings fokus skabe ekstern markedsførings succes. 

Dette er specielt relevant for en NPO, der befinder sig på det danske kvasi-marked. Den store varia-

tion i de kontrakter, der bliver udbudt fra kommunerne, og det relativt lille antal potentielle kunder 

betyder, at hvis man som leverandør ikke har fokus på at fastholde nuværende kunder, vil man hur-

tigt løbe tør for muligheder.  

5.2.1 Nøgleelementer i RM  

Et af de mest citerede definitioner af målet med RM stammer fra Gronroos (1994, p 9, citeret Ellis, 

Nick 2011) og lyder som følgende Identify and establish, maintain and enhance and, when neces-

sary, terminate relationships with customers and other stakeholders, at a profit so that objectives of 

all parties involved are met; and this is done by mutual exchange and fulfillment of promises .  

FABU eller andre non-profit organisationer vil i kræft af deres funktion som udgangspunkt ikke 

fokusere på profit i forbindelse med deres samarbejdsforhold. At sådanne organisationer så alligevel 

søger at skabe overskud eller profit på deres aktiviteter skyldes ofte et ønske om at få tilstrækkelige 

midler til drift og yderligere udvikling af de formålsbestemte aktiviteter.  

Når en markedsførings ansvarlig skal forsøge at administrere et forhold til en køber, er der flere 

nøgle elementer de skal tages højde for. Nick Ellis (2011) nævner 6. punkter der er essentielle for at 

gøre dette succesfuldt. De er følgende; fokus på at forholdet skal fungere på lang sigt, være til at 

stole på, være pligtopfyldende, kontrollere kommunikations elementet af forholdet, organisere med 
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henblik på service kvalitet og til sidst sørge for, at der er gensidige fordele ved samarbejdet. Jeg vil 

nedenfor kort gennemgå de 6. punkter i større detalje.  

5.2.2 Long term perspective  

Det er en fundamental del af RM at holde fokus på langsigtede samarbejder via strategier, der har til 

opgave at fastholde nuværende kunder og på den måde øge deres rentabilitet. Dette er tilfældet, da 

omkostningerne ved at indhente nye kunder er højere end ved at bibeholde en eksisterende kundes 

forretning (Varey, 2002). For at et forhold kan have en positiv udvikling over en længere periode er 

det essentielt at der er tillid, forpligtigelse og kommunikation mellem de 2 parter.  

Dette punkt har stor betydning i FABUS situation, da den måde markedet er opbygget på lægger op 

til tætte samarbejder med enkelte kommuner. Her menes, at der er forskel på hvilke services, kom-

munerne selv kan tilbyde til deres borgere. Hvis der er tale om en kommune, der ikke har en intern 

afdeling for anbringelse af børn og unge med særlige behov, så vil de skulle indgå aftale med en 

ekstern leverandør ved samtlige sager der falder ind under den kategori. I en sådan situation er der 

et stort potentiale for at indgå i et langt samarbejde.  

På den anden side vil potentialet for et samarbejde på lang sigt i en kommune, der kan klare disse 

ting internt være mindre. Fordi der er tale om mennesker som slutbruger af det produkt en kommu-

ne tilbyder i forbindelse med anbringelser, er der ingen garanti for at de kan klare det internt. Der 

vil være tilfælde, hvor sagen er så kompleks, at en kommune, selvom den har en intern afdeling, der 

normalt klarer sager inden for det felt, vil være nødsaget til at indgå aftale med en leverandør med 

stor ekspertise på området. I sidste ende vil det være borgerens velbefindende, der er målet. Man 

kan derfor ikke udelukke samarbejder på lang sigt med kommuner, der normalt klarer opgaver in-

den for det specialiserede sociale område internt. Det vil dog være en del mere kompliceret.  

5.2.3 Tillid  

Tillid vil i denne sammenhæng følge Blois´s (1997) definition angivet i afsnit 5.1 om kvasimarked. 

Tillid er specielt vigtigt, når samarbejdet i sidste ende har konsekvens for socialt udsatte børn eller 

unge. Hvis den ene af parterne forsøger at udnytte situationen til sin egen fordel er der ikke bare 

økonomiske konsekvenser, men konsekvenser for resten af barnet eller den unges liv, samt en poli-
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tisk risiko for kommunen, såfremt en sådan udnyttelse fører til egentligt misbrug eller lignende, og 

fanger pressens opmærksomhed.  

5.2.4 Forpligtelser  

Forpligtigelse blev defineret af Morgan og Hunt (1994, p 230) som følgende; An exchange partner 

believing that an ongoing relationship with another is so important as to warrant maximum efforts 

at maintaining it

  

Forpligtigelse spiller en stor rolle når en køber skal vælge en sælger eller leverandør til et nyt pro-

jekt. Et højt niveau af forpligtigelse er en motiverende faktor, når det kommer til at modstå alterna-

tive tilbud fra andre sælgere på markedet. Det er ingen videnskabelig afgørelse på, om tillid kom-

mer som en reaktion på, at en organisation føler et højt niveau af forpligtigelse over for sin samar-

bejdspartner, eller om det er den anden vej rundt (Ellis, Nick, 2011, p70), men det er nødvendigt at 

begge ting er til stede, hvis en sælger skal forsøge at tilpasse sig kundens behov. Hvis begge parter i 

samarbejdet føler en høj grad af forpligtigelse vil det i sidste ende komme slutbrugeren (barnet/den 

unge) til gode, som et resultat af at de forsøger deres bedste for at leve op til hinandens krav.  

Det skal dog nævnes, at da det danske marked for specialiserede, sociale ydelser er et købers mar-

ked, vil begrebet forpligtigelse som defineret tidligere i afsnittet for de meste være til stede hos 

leverandøren. Dette skyldes at de simpelthen ikke har noget valg hvis de vil have deres forretning til 

økonomisk at hænge sammen. Kommunerne har flere leverandører at vælge imellem og er derfor 

ikke tvunget til at føle forpligtigelse over for sine leverandører. De er heller ikke påvirket af øko-

nomisk pres, da de arbejder ud fra et budget og økonomisk overskud aldrig vil være et mål for dem.  

5.2.5 Kommunikation  

Gronroos (2000) argumenterer for, at kommunikation i høj grad er med til at skabe både tillid og en 

følelse af forpligtigelse mellem to organisationer. Han mener, at ligegyldigt hvilken form for kom-

munikation man benytter sig af, vil konsistens være nøglen til succes.  

Han mener at fokus skal være på at skabe en relationship dialogue , der vil gøre det muligt for 

sælger og køber at komme til enighed og i sidste ende opbygge en videns platform. Denne vil med-

føre øget værdi til kunder og samtidig medvirke til udviklingen af deres forhold i en positiv retning. 
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Konsistens kunne i FABU´s tilfælde betyde, at man allokerer medarbejdere til at håndtere bestemte 

kommuner. Det vil sige at en kommune, hvis de kontakter FABU eller en lignende organisation på 

forhånd ved hvilken konsulent de vil komme til at samarbejde med på den pågældende sag.   

5.2.6 Kundeservice  

Det har været en løbende udfordring for RM-orienterede organisationer at tilpasse marketing, kvali-

tets og kunde service strategier i en sammenhæng der fungerede (Christopher et al, 2002).  

Her kan vi igen nævne en centraliseret kommunikations platform som en måde at øge sin kundeser-

vice på. Da tid ofte er en vigtig ressource for kommunerne og deres kunder (borgeren), vil fleksibi-

litet fra leverandørens side også modtage positiv respons fra både kommuner såvel som borgere.  

5.2.7 Gensidige fordele  

Varey (2002) udtalte at a strong IOR( inter organisational relationship) is charecterized by shared 

benefits and a sense of mutuality.   

For leverandøren vil fordelene ofte være i form af profit. For en NPO kan evt. profit fx benyttes til 

at forbedre kvaliteten af deres produkt og på den måde styrke deres evne til at opnå deres visi-

on/mission. For køber vil fordelene oftest være i form af ejerskab af og adgang til et/en kvalitets 

produkt/service. Fordele kan også være emotionelle for managers, fx i form reduceret stress eller 

angst (Ellis, Nick. 2011). I tilfælde af det specialiserede socialområde vil en åbenlys gensidig fordel 

være at barnet/den unge, efter en indsats fra kommunen og den eksterne leverandør befinder sig i en 

bedre situation end tidligere. Det handler i sidste ende om at bistå mennesker, og selv om der bliver 

indgået kontrakter og penge skifter hænder, så arbejder både kommunen og leverandøren efter dette 

samme mål. Det vil dog i nogle tilfælde være mere kompliceret end det. Det kan fx være hvis der 

ikke er enighed mellem leverandør og kommune omkring, hvad der skal til for at bistå borgeren.  

Der vil være elementer i teorien, der ikke stemmer helt overens med Kommunernes og deres NPO 

leverandørers situation. Dette skyldes, at selvom der er økonomiske aspekter til samarbejdet og dis-

se er grundlaget for, at man som NPO kan overleve på et kvasi-marked, så har deres motivation i 



33  

sidste ende ikke noget med profit at gøre. Målet vil være at bistå de udsatte børn og unge så godt 

som muligt. Det betyder, at de vil have stærke holdninger til, hvordan opgaverne skal løses, hvilket 

potentielt kan påvirke samarbejdet i en negativ retning.   

5.3 Public Private Partnerships  

Der i er disse år stor fokus på potentialet ved offentlige-private samarbejder på en række af de store 

vældfærdsområder. Ud over at give mulighed for øget videns deling mellem offentlige, private og 

frivillige aktører forventes det også at OPS (offentligt privat samarbejde) også kaldet PPP (Public-

Private Partnerships) kan medvirke til øget omkostningseffektivitet, kvalitet og innovation (Ole 

Helby Petersen, 2013, KORA rapport). Opgjort i kr. bruger kommunerne i Danmark ca. 32.5 milli-

arder om året på levering af ydelser som henregnes til det specialiserede socialområde. Dette omfat-

ter kommunernes udgifter til udsatte børn og unge samt voksne og handikappede. Ud af dette beløb 

udgør ca. 9.5 milliard udgifter til køb af ydelser fra private leverandører (Ole Helby Petersen, 2013, 

KORA rapport).   

5.3.1 Hvad er Public Private Partnerships?  

For at forstå de omstændigheder der gør sig gældende når en kommune og en NPO indgår et samar-

bejde skal vi først forstå PPP og de komplikationer der følger med disse. Van ham og Koppenjan 

har givet følgende bud på en definition af Public Private Partnerships:   

cooperation between public-private actors in which they jointly develop products and services 

and share risk, costs and resources which are connected with these products and services (Van 

Ham and Koppenjan 2001: 598)  

I United Nations (UN) defineres PPP som følgende (UN general assembly 2005, citeret af Carsten 

Greve og Graeme Hodge, 2013):   

voluntary and collaborative relationships between  various parties, both state and non state, in 

which all participants agree to work together to achieve a common purpose or undertake a specific 

task, and to share risks and responsibilities, resources and benefits. (UN general assembly 2005) 
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Selvom der findes forskellige definitioner af PPP og, at der kan argumenteres for at PPP ikke er en 

definitiv beskrivelse, men dækker over forskellige samarbejdsformer, er der ifølge Hodge og Greve 

enkelte nøgle koncepter, som går igen. De nævner risikodeling og innovation som to af disse nøgle-

koncepter og understreger, at de er afgørende for forståelsen af, hvad der adskiller PPP fra norma-

le  partnerskaber. De argumenterer for, at risikodeling i PPP ses som en eksplicit del af partnerska-

bet, hvor det mere traditionelt set i forbindelse med outsourcing af opgaver eller kontrakt arbejde vil 

være implicit. De påstår, at der oftest vil være højere forventninger til et PPP i forhold til traditio-

nelle kontrakt baserede samarbejder, og at målet ofte vil være at bygge et forhold, der på lang sigt 

gennem innovation og tæt samarbejde vil komme alle involverede til gode. Selvom PPP er et varmt 

emne i den offentlige sektor, er research på området stadig svagt i sin teoretiske og konceptuelle 

kapacitet (Graeme Hodge and Carsten Greve, 2013;3)    

Nogen af barrierer der oftest bliver nævnt i forbindelse med PPP er manglende tillid samt fordom-

me. Til forfatterne af bogen, Frugtbare partnerskaber, udtalte Dennis Kristensen som formand for 

FOA følgende:  

der er nogen forudsætninger for at frugtbare samarbejder kan lykkedes, blandt andet at den offent-

lige sekter bliver mindre berøringsangst over for den private, men det vil også forudsætte, at den 

private sektor anerkender og indser, at forudsætningen for dens eksistens og fremdrift er, at der er 

en offentlig sektor (Frugtbare partnerskaber; Helene Tølbøll Djursø og Anders Drejer; 2011).  

Ovenstående forholder sig til samarbejdet mellem for profit organisationer og stat såvel som non 

profit organisationer og stat. For at komme lidt nærmere den situation, jeg gerne vil belyse, vil jeg i 

følgende afsnit forsøge at give et billede af hvilke faktorer der spiller ind, når kommune og non pro-

fit organisationer indgår i samarbejder på det specialisere socialområde.  

5.3.2 PPP Det specialiserede socialområde  

Som nævnt tidligere er det begrænset med research inden for PPP. Der er dog lavet en smule re-

search på det danske marked.  
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OPALL (Offentlig-privat alliance) kom i 2013 frem til 5 punkter der ifølge dem er centrale bevæg-

grunde til udvikling af samarbejde på tværs af den private og offentlige sektor( OPALL.dk)  

 
Økonomi og omkostningseffektivitet  

 

Kvalitet og kvalitetsudvikling i velfærdsydelserne  

 

Facilitering af nytænkning og innovation 

 

Vækst, produktivitet og arbejdspladser  

 

Eksportmuligheder, fx ved udvikling af velfærdsteknologiske løsninger  

Nytænkning og innovation er her, ligesom i PPP teori der beskæftiger sig mere med For-profit virk-

somheder, centrale begreber i forbindelse med samarbejdet. Input kan komme fra begge sektorer. 

Oftest vil forventningerne fra den offentlige sektor dog være, at samarbejdet med private aktører vil 

skabe innovation og dermed øget konkurrence på området. Den øgede konkurrence vil supplere den 

offentlige sektors forvaltningskompetence og i sidste ende forhøje kvaliteten af produktet 

(OPALL.dk). Her kan man se kritisk på de udtalelser, da der kan argumenteres for at tingene hæn-

ger omvendt sammen. Øget konkurrence kan have den effekt, at NPO´erne benytter sig af nye og 

innovative metoder til at differentiere sig selv fra konkurrenterne. Før man gennem PPP kan opnå 

ovenstående fordele kræver det, at de involverede parter kan samarbejde under optimale forhold. 

Der skal være et højt niveau af tillid før det er muligt at udnytte det fulde potentiale af et samarbej-

de. Tillid bliver gentagne gange nævnt som en barriere når det kommer til PPP mellem NPO´er og 

det offentlige.    

KORA udgav i 2013 en rapport (Ole Helby Petersen, 2013, KORA rapport) der omhandler offent-

ligt privat samspil (OPS) på det specialiserede socialområde. I den definerer de aktørerne på det 

specialiserede social område og kommer gennem deres analyse frem til en række barrierer og fald-

grupper, der ofte opstår i forbindelse med Public Private Partnerships på det specialiserede social-

område i Danmark. Rapportens empiri er indsamlet gennem interviews med interesse organisationer 

og private aktører. Af de 7 private aktører, der deltog, er 5 Non-profit og 2 af dem er For-profit (Ko-

ra: Offentligt privat samspil (OPS) på det specialiserede socialområde- en analyse af modeller, erfa-

ringer og muligheder, s 42). Det antages derfor, at selvom rapportens konklusioner ikke er baseret 

udelukkende på private Non-profit organisationer, vil de stadig kunne bruges til at skabe et billede 

af den situation, man befinder sig i som Non-profit organisation på det specialiserede socialområde. 
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Aktørerne er delt op i følgende 3 kategorier.  

 
Offentlige (kommune, region, stat) 

 

Non-profit (socialøkonomisk virksomhed, selvejende institution, erhvervsdrivende fond) 

 

For profit (enkeltmandsvirksomhed, anpartsselskab, aktieselskab)  

Som nævnt tidligere er tillid er en af de vigtigste præmisser for offentlig-privat samarbejde, men det 

kan være en udfordring at opbygge denne (Ole Helby Petersen, 2013, KORA rapport, s31). Rappor-

ten fremhæver et problem, hvor aktørernes opfattelse af hinanden virker som en barriere for opbyg-

ning af tillid. De frivillige og Non-profit aktørerne føler, at de til tider bliver opfattet som en ustyr-

lig partner uden de rigtige drifts kompetencer (Ole Helby Petersen, 2013, KORA rapport, s30). De 

private For-profit aktører giver udtryk for kommunernes mistillid, når det kommer til samarbejde på 

det specialiserede socialområde. Denne mistillid skyldes efter deres udsagn en generel holdning til, 

at man ikke skal tjene penge på det specialiserede socialområde. Fra de kommunale aktørers side 

bliver der givet udtryk for, at de frivillige aktører har en historisk modvilje over for de kommuner, 

de samarbejder med (Ole Helby Petersen, 2013, KORA rapport, s30).  

Et gentagent problem er ifølge rapporten kommunernes tendens til at glemme deres samarbejds-

partners funktion som privat aktør. De glemmer den private del og er derfor ikke i stand til at se nye 

samarbejdsformer, der strækker sig ud over en forvaltningstilgang. Dette kan medføre at det høje 

niveau af kontrol og regulering ofte fungerer som en begrænsende faktor for samarbejdet og dets 

potentiale (Ole Helby Petersen, 2013, KORA rapport). Tillid og en god personlig kontakt mellem 

samarbejdspartnerne er, hvad der skal til, før kommunerne kan opgive noget af denne kontrol. Hvis 

der opbygges tilstrækkelig tillid, kan det medføre, at de frivillige og private aktører kan bidrage 

med den innovation og ekspertise, der efterspørges fra kommunernes side (Ole Helby Petersen, 

2013, KORA rapport). Størrelsen af samarbejdspartnerne bliver også i rapporten nævnt som et gen-

tagent problem. Både de offentlige og private aktøres størrelse har betydning for partnerskabet. Pri-

vate aktører giver udtryk for, at det ofte er svært at komme i kontakt med de store kommuner, hvor-

imod mindre kommuner ofte er mere opsatte på at samarbejde og opbygge tætte partnerskaber. På 

den anden hånd kan det også være en udfordring at samarbejde med mindre kommuner som resultat 

af manglende ressourcer (Ole Helby Petersen, 2013, KORA rapport, s31). Offentligt private samar-
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bejde vil i opgavens kontekst foregå under de markedsforhold, der kan defineres som et kvasimar-

ked.  

5.4 Markedsføring  

Chartered institute of marketing (citeret af sergeant, 1999; Clarke and Mount, 2000) definerer 

markedsføring som følgende;   

A management process responsible for identifying, anticipating and satisfying customer require-

ments profitably . 

  

Denne definition angiver at markedsføring oprindeligt er henvendt mod virksomheder (For-profit). 

Med tiden har markedsføring ændret fokus   

From commodity focus (farms, products, goods and services); to institutional focus (Producer, 

salesman, wholesaler); to a functional focus ( bying, selling, promoting, distributing, pricing, 

transporting); to a managerial focus ( analyzing, planning, organizing, coordinating);og til sidst 

to a social focus (social impact, product quality, market efficiency) Kotler (1972).   

Kotler argumenterer for, at fokus i markedsføring både er: udvekslingen af værdier inklusiv tid, 

penge, viden, energi, varer og services mellem 2 parter; og processen med at skabe noget, stimule-

ring, facilitering og validering af disse transaktioner (Kotler and Keller, 2006). Det betyder, at til 

forskel fra det neoklassiske syn på markedsføring, hvor fokus er på at skaffe nye kunder, så mener 

Kotler nu at der ud over den opsøgende proces også skal være en tilhørende opfølgende proces i et 

forsøg på at skabe større tilfredshed og fastholde kunden.  

Sargeant (1999) mener, at markedsføring ikke er en opgave der hører til i en afdeling, men skal væ-

re en integreret del af organisationens tilgang til sine kunder.  Han mener at organisationen skal 

placere sine customer´s right at the center og udvikle sine produkter og services ud fra deres 

behov.  
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5.4.1 Markedsføring i Non-profit organisationer  

Ideén med at bruge markedsføring i Non-profit virksomheder opstod i forbindelse med en række 

artikler af Levy, Kotler og Zaltman, og Shapiro mellem 1969 og 1973 (Kotler and Andreassen, 

1996).  

Den teori der er rettet mod markedsføring i Non-profit organisationer vil i forhold til problemfor-

muleringen ikke være tilstrækkelig. Klassisk Non-profit markedsføring beskæftiger sig hovedsage-

ligt med fundraising eller hvordan man bedst tiltrækker frivillige/donorer til sin sag. I FABU eller 

lignende organisationers tilfælde, vil dette ikke være beskrivende for den aktuelle situation. FABUs 

indkomst er bygget på kontrakt baseret arbejde for kommuner rundt omkring i landet og ikke på 

fundraising eller lignende tiltag. Deres markedssituation er meget kompleks, da der sjældent er to 

sager der er ens. Deres situation minder mere om hvad man ser i en privat virksomhed der tilbyder 

serviceydelser, frem for hos andre Non-profit organisationer såsom Røde Kors etc. En kritik af B2B 

er, at da kommunen ikke har profit, men derimod sine borgeres velbefindende som mål, vil deres 

handlingsmønstre afvige fra hvordan en For-profit organisation ville handle. Jeg har gennem en 

beskrivelse af kvasi-markedet og PPP forsøgt at beskrive netop hvilke forskelle i handlingsmønstre 

der kan opstå. Selvom business-2-business teorien ikke oprindeligt er lavet til at beskrive dynamik-

kerne mellem en NPO og en kommune, har jeg vurderet, at der er nok ligheder mellem de 2 situati-

oner til, at B2B teorien kan give en relevant beskrivelse af, hvilke faktorer en Non-profit organisati-

on på et kvasi-marked skal forholde sig til, og ligeledes give nogen værktøjer til, hvordan de bedre 

kan positionere sig i forhold til deres konkurrenter. Som eksempel kan nævnes, fokus på at opbygge 

langvarige forhold og fastholde kunder frem for at fokusere på at skaffe nye. Teorien kan ligeledes 

være med til at beskrive hvilke processer en kommune går igennem, når de skal beslutte, hvilken 

leverandør der skal behandle et specifikt udbud og i sidste ende være med til at inspirere en teore-

tiskmodel, der vil kunne benyttes af en NPO på det specialiserede socialområde i forbindelse med 

en markedsføringsstrategi.  

5.5 B2B Marketing  

B2B markting blev i 1994 defineret af Turnbull som følgende;  
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Business to business marketing is used to describe the marketing activities of any kind of organisa-

tion which has exchange relationships with other organizations or businesses (Turnbull, 1994, 

Citeret I Ellis, Nick, 2011)  

Definitionen er med tiden blevet justeret, og der er blevet argumenteret for at B2B marketings prin-

cippet kan benyttes ikke kun i traditionelle virksomheder, men også i mere utraditionelle sammen-

hænge såsom, hospitaler, non profit organisationer eller i offentlige afdelinger ( Ellis, Nick, page 6, 

2011).   

Fokus på opbygning af relationer, sociale netværk og længere varende forhold er essentielt i B2B 

marketing. Teorien om kvasi-markedet viser ligeledes en tendens til, at relationer spiller en stor 

rolle når en køber skal vælge leverandør. Det vurderes derfor, at inden for de forskellige grene af 

markedsføring er B2B den, der stemmer bedst overens med den situation, man som privat Non-

profit organisation befinder sig i på et kvasi-marked. Der vil være huller i teorien i forhold til den 

aktuelle situation. Som eksempel kan nævnes, at selvom en kommune ofte vil forholde sig til et 

budget, når de skal vælge leverandør til levering af en service, har de ikke samme fokus på økonomi 

eller profit som en privat virksomhed. Det kan være med til at påvirke beslutningsprocessen på må-

der, som B2B teorien ikke tager højde for. Der er i opgaven forsøgt at tage højde for B2B teoriens 

mangler ved at kortlægge kvasi-markedet og hvordan forskellige variable påvirker beslutningstag-

ningsprocessen. Beskrivelsen af PPP har samme formål. I følgende afsnit vil Jeg foretage en gen-

nemgang af The decision making process i et forsøg på at kortægge de forskellige stadier en 

kommune går igennem, når de skal vælge en ekstern leverandør.  

5.5.1 The decision making process  

For at kunne identificere hvor ressourcer bedst kan gøre nytte, er det vigtigt for en marketings an-

svarlig at forstå hvilken beslutningsproces der ligger bag, når en kommune vælger en samarbejds-

partner. Nick Ellis (2011) beskriver med inspiration fra det klassiske buygrid framework (Robin-

son et al, 1967) 3 former for buyclass situationer, der fremkommer når en organisation skal vælge 

leverandør (Nick Ellis 2011, p 49).   

 

New task purchase 
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Modfied rebuy  

 
Straight rebuy  

5.5.2 New task purchase  

I dette scenarie køber en organisation et specifikt produkt eller service for første gang. Normalt vil 

det betyde at kunden ikke har noget forudgående kendskab til sælgerens egenskaber eller perfor-

mance målt på tidligere opgaver udført af sælgeren. Kompleksiteten af produktet samt det vurdere-

de niveau af risiko involveret i købsbeslutningen vil oftest forme hvordan beslutningsprocessen 

foregår. Hvis risikoniveauet vurderes som værende højt, vil størrelsen af organisationens decision 

making unit DMU (decision making unit) ofte værre større og beslutningsprocessen længere. Den 

mængde information der kræves af køber vil ligeledes vokse ekspotentielt med de vurderede risici 

ved købet. Ud af de 3 ovennævnte situationer skal New task purchase ses som den, der involverer 

de største muligheder for en sælger (Ellis, Nick, 2011). Her har man muligheden for at influere kø-

berens DMU til at vælge sit produkt frem for konkurrentens. Det kan fx gøres gennem indsamling 

af information omkring, hvilken specifik udfordring køber står med og derefter skræddersy en løs-

ning, der lever op til de opstillede behov og krav, der nu engang måtte være. Dette er interessant for 

organisationer som FABU, da markedets høje kompleksitet gør det nødvendigt at være fleksibel 

omkring den service man tilbyder. Flydende processer, hvor man på forhånd er klar over, hvad der 

forventes fra kommunens side, vil i første omgang forbedre samarbejdet med kommunen, men kan 

potentielt også forbedre oplevelsen hos den/de borgere, sagen omfatter. Dette kan fx være i form af 

hurtigere behandlingstid eller hvis man ved tidligere samarbejder har bedt om evaluering af ens 

indsats. På den måde kan man som leverandør eliminere så mange problemer som muligt og øge 

effektiviteten af det arbejde, man laver, set med kommunens øjne.  

5.5.3 Modified rebuy  

I denne situation vil køber have erfaring med det involverede produkt eller service, men den speci-

fikke købs situation kræver ændringer i forhold til hvordan transaktionen normalt foregår (Ellis, 

Nick, 2011). Det kan fx være i forhold til leveringshastighed, produktspecifikationer eller pris. Ri-

sikoniveauet i forbindelse med transaktionen vil vurderes som værende lavere end ved en New task 

purchase, hvilket oftest medfører en mindre DMU (decision making unit). Køber kan i denne situa-
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tion overveje at bruge en leverandør fra sin eksisterende liste af leverandører frem for deres normale 

valg. I en situation, hvor køber beder om modifikationer til produktet, vil det være relevant for den 

tidligere leverandør at lave en analyse af, hvorfor køber ændrer specifikationer på deres ordre. Det 

er vigtigt at finde ud af hvad der ligger bag, da sådanne ændringer kan skyldes manglende kvalitet, 

ustabil leverance eller andre ting forbundet til leverandørens organisation. I vores kontekst vil æn-

dringerne oftest være på baggrund af sagens natur og de individer, der er involverede.  

5.5.4 Straight rebuy  

I dette scenarie vil køberens ordre ikke variere fra tidligere ordre, og det kan derfor beskrives som 

en rutine situation (Ellis, Nick 2011). Køberen vil benytte sig af tidligere leverandører og vil oftest 

vælge på baggrund af kvaliteten af tidligere transaktioner. Ofte vil kontakt mellem køber og leve-

randør være på et minimum, da processen kan anskues som business as usual . Leverandøren op-

fordres her til at holde løbende kontakt med køber, for på den måde at kunne håndtere og løse evt. 

problemer, der skulle opstå i forbindelse med samarbejdet. Nogen gange oplever kommunerne så 

ekstremt tidspres, at de hyrer eksterne leverandører til løsning af standard opgaver i forbindelse 

med deres pleje af borgerne. Et eksempel er udførelsen af paragraf 50 undersøgelsen, der som ud-

gangspunkt ikke er kompliceret. Undersøgelsen er til for at identificere og definere en borgers situa-

tion og indeholder punkter, der gennemgås for at give kommunen en ide om hvordan borgeren skal 

bistås.  

5.5.5 Købsbeslutningsproces  

Selvom beslutningsprocessen ofte ikke er så simpel som teorien gerne vil gøre den til (Ellis, Nick 

2009, p51) og der kan argumenteres for, at der findes relativt få scenarier hvor en købsbeslutning i 

sandhed foregår under de forhold der er beskrevet under New task Purchase , så mener Nick Ellis 

stadig at man af analytiske grunde kan anskue beslutningsprocessen i B2B som relativt formel.  

Under denne anskuelse menes det, at køberen går igennem 8 faser i den købsbeslutningsproces der 

foregår i forbindelse med et New task Purchase  (Ellis, Nick, 2011, p 51).  

Dette afsnit behandler de 8 stadier, en kommune gennemgår i forbindelse med en købsbeslutning  
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1. Problem recognition 

Dette punkt indeholder evt. ændringer i en organisations behov. De kan være i form af politiske 

ændringer i regulativer eller andre eksterne faktorer, der påvirker organisationen og de produk-

ter eller den service de udbyder. Det kan også ske på baggrund af utilfredshed med nuværende 

leverandører. Det vil også være relevant hvis organisationen ville bevæge sig ind på et nyt mar-

ked. For en kommune vil de i de fleste tilfælde være i forbindelse med at de bliver gjort op-

mærksomme på, at en borger har et problem han/hun ikke selv kan løse.   

2. General need description  

En sådan beskrivelse af behov udspringer oftest fra et innovativt udgangspunkt (nye komponen-

ter eller ny viden), et behov for at mindske omkostninger eller et generelt ønske om at forbedre 

produktet ellers servicens kvalitet. For en kommune vil det være her, de skal vurdere, hvorvidt 

de selv har ressourcer til at bistå, eller om de bliver nødt til at indgå aftale med en leverandør 

med de nødvendige færdigheder. FABU eller lignende organisationer leverer efter kommunalre-

formen i 2007 som udgangspunkt ikke længere et standard produkt. Behandlingen af de sager, 

der på det specialiserede socialområde vil anses som standard, bliver i de fleste tilfælde vareta-

get af kommunerne selv. Eksterne leverandører bliver oftest kontaktet, når der er brug for et 

modificeret eller innovativt produkt i forbindelse med en sag.  

3. Specification  

Det er oftest under dette punkt at en dialog mellem køber og leverandør opstår første gang. Hvis 

en leverandør formår at blive enig med køber omkring specifikationer vedr. et produkt eller en 

service, vil det være en klar fordel i forhold til deres konkurrenter. Som nævnt tidligere er det 

vigtigt som leverandør at være fleksibel. Dette gælder specielt når sagerne omhandler menne-

sker og derfor oftest er komplicerede.  

4. Supplier search 

Under dette stadie risikovurderer kommunen købet og forsøger at sortere mellem de leverandø-

rer der er til rådighed. Hvis en leverandør allerede er en del af kommunens netværk, vil de have 

en fordel når det kommer til at gøre et indtryk på kommunen som køber.  
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5. Proposal submission   

De leverandører der stadig er med I overvejelserne på dette tidspunkt i processen anses som væ-

rende kvalificerede og tilbud fra disse bliver indhentet til nærmere gennemgang. I FABU og 

lignende organisationer arbejder de med faste takster. Det vil derfor være let gennemskueligt for 

kommunerne hvad prisen er. Muligheden for at differentiere sig på kvalitet vil altid være til ste-

de. Det er selvfølgeligt et ømt emne når det kommer til at tage sig af andre mennesker. Ud fra et 

etisk synspunkt er der er ikke plads til dårlig kvalitet. Her kan man dog forbedre kvaliteten i 

samarbejdet med kommunen og differentiere sig på den måde. Det kunne fx være i form hurtig 

og effektiv kommunikation, hurtig tilbagemelding ved uforudsete udviklinger i den aktuelle sag 

og en positiv attitude i samarbejdet.   

6. Supplier selection  

Her bliver de tilbageværende leverandører set igennem og evalueret. Forhandlinger kan opstå 

mellem køber og leverandør, hvilket leder til bekræftelse fra købers side af, hvilke leverandører, 

der er relevante. Ofte vil flere leverandører få et blå stempel , så køber undgår at isolere sig 

selv med kun en enkelt leverandør. I kommunernes situation er de dog oftest begrænsede af tid 

som ressource. En situation hvor kommunen skal træde ind kan opstå pludseligt og kræve akut 

håndtering. I de tilfælde, hvor der ikke er tid til en længere beslutningsproces, vil antallet af le-

verandører, der overvejes, være relativt lavt.  

7. Order process specification 

Her bliver kontrakten tegnet op og det bliver gjort klart for leverandøren, hvilke specifikationer 

der skal overholdes for at udføre ordren til et tilfredsstillende niveau. Det er her forholdet mel-

lem den købende og den sælgende organisation initieres. I forbindelse med anbringelser af børn 

og unge er der ud over kontrakten også være et krav om løbende rapportering fra leverandørens 

side under hele forløbet. Da opgaven oftest lyder på behandling/bistand til udsatte børn og unge 

er der ikke råd til at tabe bolden. Niveauet af kontrol fra kommunens side er derfor højt.  

8. Performance review 

Her vil leverandørens præstation blive benchmarked og vurderet. En beslutning om, hvorvidt 

samarbejdet skal fortsætte, stoppes eller udvides, vil blive taget. I denne del af beslutningspro-

cessen er meningerne i køberens DMU altafgørende for samarbejdets fremtid. Hvis kommunen 
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føler at leverandøren har gjort et godt stykke arbejde, kan det også påvirke niveauet af kontrol 

ved fremtidige samarbejder i en positiv retning.  

5.5.6 Afsluttende kommentarer  

Beslutningsprocessen er sjældent så lineær som beskrevet i ovenstående afsnit. Nick Ellis argumen-

terer for, at flere af punkterne ofte vil blive sprunget over eller foregå samtidig. Dette gør sig speci-

elt gældende når man putter teorien ned over et marked med høj kompleksitet. Når det kommer til 

modified eller straight rebuy situationer vil flere af punkterne slet ikke være relevante. Ofte vil folk 

involveret i organisationens DMU ikke være involveret i alle dele af processen, men kun forholde 

sig til de dele, der anses som værende inden for deres område af ekspertise. Nick Ellis (2011) kon-

kluderer at man med sikkerhed kan sige, at jo større risiko der er involveret med købet, jo mere 

kompleks bliver købsbeslutningsprocessen. Det betyder at kommunikation og netværksopbygning 

mellem køber og sælger bliver altafgørende for om samarbejdet vil blive et succesfuldt et (Nick 

Ellis 2011, p 52).  

5.6 CRM  

Costumer relationship management er en udvidet version af RM og indebærer at organisationen 

udvikler en portefølje af forhold som en del af en større strategisk plan (Ellis, Nick, 2011). Det af-

viger fra den traditionel RM ved at acceptere kompleksiteten af et IOR (Inter organizational rela-

tionships) og gennem elementer fra både TR (Transaktions baseret marketing) og RM forsøge at 

give marketings ansvarlige et værktøj til at styre eller kontrollere forhold til kunder. Tanner (2005, 

citeret I Ellis, Nick 2011 ) udtaler følgende om udviklingen the expansion of RM to that of CRM 

now appears to be to dominant perspective for many marketers .   

CRM kan som strategi anskues på forskellige måder. Nogen folk ser det som en bottom-up strategi 

der går ud på intelligent at udvinde kunde data med henblik på strategiske formål (Ellis, Nick, 2011, 

p 76). Til vores formål vil det være mest relevant at anskue CRM som værende top-down og et 

værktøj, der kan benyttes til at udvikle en forretnings strategi hvor kunden er i centrum. Nick Ellis 

(2011) argumenterer for, at den sælgende organisation skal stræbe efter en 3 delt værdi skabelse i 
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udbygge den i forhold til de variable,

   
deres arbejde med CRM. Der er tale om den konkrete værdi der bliver leveret til kunden, den værdi 

identificeret en række variable som har særlig betydning 

i organisationens Inter organizationel relationships, er der blevet udviklet en model der 

 

. Modellen har til 

Jeg vil i det kommende afsnit beskrive de 5 stadier i den oprindelige model og 
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Jeg vil nedenfor kort gennemgå de 5 primære stadier i processen.  

5.6.1 1. stadie: Customer portfolio analysis  

Første stadie går ud på at identificere både nuværende såvel som fremtidige kunder. Her vil det i en 

NPO, der arbejder inden for det specialiserede socialområde, helt primært være tale om kommuner. 

Der vil være forskel på hvor relevant samarbejde med en konkret kommune vil væren alt efter hvor 

mange tilbud, kommunen selv internt tilbyder til borgerne. Som nævnt tidligere vil kommuner. 

selvom de tilbyder en service internt, ikke afholde sig fra at tilbyde kontrakten til en ekstern leve-

randør, hvis de mangler ekspertise til at klare den konkrete sag. Det betyder i princippet, at ingen 

kommuner kan afskrives som kunder. Det vil dog være muligt at kategorisere dem efter potentiale.    

De variable der, kan påvirke dette stadie i processen er:  

 

Størrelsen af samarbejdspartner 

 

Netværk af sociale aktører  

Størrelsen af samarbejdspartner spiller en stor rolle for hvordan et potentielt samarbejde vil udspille 

sig. Store kommuner har ofte flere ressourcer og vil derfor som udgangspunkt klare flere opgaver 

internt. Som anført i afsnittet om Public Private Partnerships giver private aktører udtryk for, at det 

ofte er svært at komme i kontakt med de store kommuner, hvorimod mindre kommuner ofte er mere 

opsatte på at samarbejde og opbygge tætte partnerskaber (Ole Helby Petersen, 2013, KORA rap-

port). Det er derfor relevant at forholde sig til denne variabel i forbindelse med ens customer portfo-

lio analyse.  

Det er ligeledes relevant at forholde sig til, om der kan identificeres sociale netværk som fx samar-

bejdsaftaler mellem kommuner om løsninger på det specialiserede socialområde, idet sådanne net-

værk kan medvirke til at give et bedre billede af markedet og potentielle samarbejdspartne-

re/muligheder. Det er derfor også relevant at forholde sig til denne variabel i forbindelse med ens 

customer portfolio analyse.  
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5.6.2 2. stadie: Customer intimacy  

Andet stadie går ud på at undersøge profilen, historien, forventningerne og præferencer for de po-

tentielle kunder, der er identificeret under første stadie. Mere konkret er det processen med at un-

dersøge hvilke potentielle opgaver, man kan modtage fra en given kommune. Hvis man tidligere har 

fungeret som leverandør for kommunen, kan man notere de oplevelser, man havde ved samarbejdet, 

og forsøge at skabe et billede af hvilke forventninger og præferencer man vil møde ved endnu et 

samarbejde. Hvis der er tale om en kommune, man ikke tidligere har samarbejdet med, er det en 

mulighed at snakke med kolleger inden for faget, der måske har samarbejdet med kommunen, eller 

at kontakte kommunen og spørge ind til, hvad deres forventninger til samarbejdet vil være.  

De variable der, kan påvirke dette stadie i processen er;   

 

Størrelsen af samarbejdspartner 

 

Netværk af sociale aktører 

 

Den personlige kontakt mellem samarbejdspartnere (medarbejdere hos samarbejdsparterne)  

Størrelsen af samarbejdspartnere er også relevant i denne sammenhæng, da de tidligere nævnte for-

hold (Ole Helby Petersen, 2013, KORA rapport) også har betydning for vurdering af forventninger 

og præferencer hos en kommune som potentiel samarbejdspartner.  

På tilsvarende vis, kan et netværk af sociale aktører give mulighed for at fremskaffe oplysninger til 

vurdering af forventninger og præferencer hos en kommune som potentiel samarbejdspartner.  

Den personlige kontakt mellem samarbejdspartnere er relevant, da en sådan bestående kontakt enten 

betyder at man allerede har adgang til information om forventninger og præferencer eller at det er 

lettere at skaffe sådanne informationer.   

5.6.3 3. stadie: Network development  

Tredje stadie går ud på at håndtere forhold til de individer og organisationer, der bidrager til værdi 

skabelsen for de udvalgte kunder. Her kan sociale arrangementer nævnes som eksempel.  
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De variable der, kan påvirke dette stadie i processen er;   

 
Netværk af sociale aktører 

 

Den personlige kontakt mellem samarbejdspartnere (medarbejdere hos samarbejdsparterne)  

Såvel netværket af sociale aktører som den personlige kontakt mellem samarbejdspartnere kan i 

denne forbindelse give mulighed for at skaffe kontakter til de relevante individer og organisationer 

og overtale disse til at deltage i arrangementer, præsentationer mv. og er det er derfor relevant at 

forholde sig til disse variable i forbindelse med Network development.  

5.6.4 4. stadie: Value proposition development  

Formålet med fjerde stadie er at identificere de kilder der skaber værdi for kunder. Det er vigtigt at 

den skabte værdi ikke kun lever op til, men også fra tid til anden overgår kundens forventninger. 

Her kunne et eksempel være kommunikation omkring en sag. Hvis man som leverandør ikke kun 

følger den planlagte løbende evalueringsskema fra kommunernes side, men i stedet er opsøgende og 

melder tilbage så snart der opstår ændringer eller problemer i forbindelse med sagen, kunne det po-

tentielt have en positiv indvirkning på forholdet. Det er vigtigt at anskue kommunen som en samar-

bejdspartner og ikke bare en organisation, der har hyret en til at gøre et job. Det vil i sidste ende 

også komme borgeren til gode.  

De variable der, kan påvirke dette stadie i processen er;   

 

Den personlige kontakt mellem samarbejdspartnere (medarbejdere hos samarbejdsparterne) 

 

Tillid 

 

Risiko i forbindelse med samarbejdet 

 

Løfter og hvorledes de bliver opfattet og hvorvidt de bliver indfriet  

I denne kontekst vil tillid og den personlige kontakt mellem samarbejdspartnere i vidt omfang være 

sammenfaldende i kraft af Nick Ellis´s (2011) argument for at tilliden bliver opbygget gennem soci-

al interaktion mellem organisationernes medarbejdere. Tillid mellem samarbejdspartnere kan med-
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føre en reduktion i transaktionsomkostninger ved effektivt at reducere omfanget af kontrol i forbin-

delse med samarbejdet hvilket kan opfattes som værdi skabende hvorfor disse variable er relevante 

for value proposition development.  

For så vidt angår risiko så konkluderer Nick Ellis (2011) at man med sikkerhed kan sige, at jo større 

risiko der er involveret med købet, jo mere kompleks bliver købsbeslutningsprocessen. Opgaveløs-

ning inden for det specialiserede socialområde er typisk kompliceret og derfor forbundet med en 

oplevelse af risiko fra kommunernes side som udbydere, hvorfor også denne variabel er relevant for 

vurderingen af value proposition development.  

Endelig er den variable, der omfatter løfter og hvordan de bliver opfattet og hvorvidt de bliver ind-

friet meget relevant for vurderingen af value proposition development, da dette netop er kernen i at 

skabe værdi for kunderne på det specialiserede socialområde.  

5.6.5 5. stadie: Manage the customer life cycle  

Håndtering af costumer life cycle foregår ved at kritisk at overveje de processer man benytter sig 

af til kunde anskaffelse, fastholdelse og udvikling (Ellis, Nick, 2011). Man skal ligeledes stille 

strukturelle spørgsmål til hvordan kunden er organiseret. Dette er specielt relevant i FABU eller 

lignende organisationers tilfælde, da politiske beslutninger kan være med til at ændre hele markeds-

strukturen og hvordan kommunerne håndterer deres udsatte borgere inden for en meget kort tids-

ramme. Et eksempel er kommunalreformen fra 2007, der reducerede antallet af kommuner, for at 

centralisere og udbygge beslutningsenhederne med henblik på at effektivisere. På den måde skabte 

centraliseringen af ressourcer større basis for, at kommunerne selv kan håndtere mange af deres 

borgeres behov for bistand internt og reducerede anvendelsen af eksterne leverandører til håndtering 

af standard opgaver.  

Ingen af de variable er direkte relevante for dette punkt, da det forholder sig til processen og struk-

turelle spørgsmål.  
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5.6.6 Afrunding af CRM  

De fem stadier skal ses som kontinuerlige og skal effektivt gennemgås løbende for at kunne benyt-

tes som strategi. Dette gælder specielt i dynamiske markeder, hvor man ofte skal forholde sig til nye 

konkurrenter samt stigende krav fra købere (Ellis, Nick 2011, p 78). På et kvasi-marked, hvor den 

købende part (kommunerne) er underlagt politisk besluttede budgetter og retningslinjer antages det, 

at der er en ekstremt høj kompleksitet. Som eksempel kan man nævne kommunalreformen fra 2007, 

hvor det fra politisk side blev besluttet, at der skulle foregå en sammenslutning af kommuner landet 

over. En beslutning af den tyngde påvirker i høj grad de markedsforhold en organisation som FABU 

arbejder under og vil kræve øjeblikkelige ændringer i deres tilgang til kommunerne, hvis de vil for-

blive succesfulde. De årlige budgetforhandlinger har også en stor indvirkning på markedet, da det er 

her det bliver bestemt, hvor mange ressourcer der skal allokeres til det specialiserede social område 

for den kommende periode.   

5.6.7 Forslag til teoretisk framework  

Baseret på de modeller og teorier der er gennemgået i den litterære gennemgang, herunder den kon-

krete gennemgang af de 5 stadier under beskrivelsen af CRM under punkterne 5.6.1 

 

5.6.5, har jeg 

opstillet følgende forslag til et teoretisk framework til støtte for min analyse. Forslaget taget ud-

gangspunkt i modellen der af Nick Ellis (2011) bliver beskrevet som en value chain approach to 

CRM  suppleret med de variable, der er identificeret som havende særlig betydning.  

Tallene indarbejdet i de enkelte stadier i modellen henviser til de variable, der er angivet med sam-

me tal i min tilføjelse øverst i modellen.  
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6. Analyse

  
I dette afsnit vil jeg ved hjælp af den indsamlede empiri og det opstillede teoretiske framework for-

søge at analysere forholdene på det specialiserede socialområde.  

6.1 Sociale relationer og hvordan de påvirker beslutningsprocessen  

Kommunerne vil under de gældende markedsforhold ikke udelukkende træffe beslutninger om 

hvilken leverandør, de skal indgå aftale med ud fra neoklassiske tanker om fuld information og med 

prisen som den faktor, der vægtes højest. Dette gælder specielt på et marked, hvor køber i form af 

kommuner ikke kun har økonomi og profit som incitament for beslutninger men derimod deres bor-

geres velbefindende. Ellis (2011) konkluderede at man med sikkerhed kan sige, at jo større risiko 

der er involveret med købet, jo mere kompleks bliver købsbeslutningsprocessen. På baggrund af 

dette vil beslutningsprocessen med sikkerhed være kompliceret på et marked, hvor slutproduktet 

påvirker kvaliteten af menneskeliv. Trine fra Glostrup kommune snakkede i vores interview om, at 

selvom kommunen kan løse en borgers problemstilling internt i kommunen, så foregår der altid en 

vurderingsproces, der skal beslutte, hvorvidt det er den rigtige løsning   

(TF 15:48)  Vi har rent politisk vedtaget at her har vi afsat nogle midler til det her,  så har vi 

stadig mulighed for individuelt at vurdere og sige det kan godt være vi har vores eget, men har To-

bias brug for en som ved noget om ( ) og så kontakter man nogle eksterne ( ) .   

TF fortæller at valget af leverandør altid er baseret på det individuelle perspektiv, altså hvad har 

denne konkrete familie behov for af støtte. Her vil der så være nogle leverandører, som kan varetage 

denne opgave i en periode hvor andre ikke kan. I relation til de leverandører, som kan varetage op-

gaven, bliver der lavet en vurdering af kvaliteten af det, som leveres, kontra pris.  

Kvaliteten bliver primært bedømt efter at have benyttet leverandøren før og en dertil hørende års 

evaluering.  Hun fortæller at evalueringen vil blive sammenholdt med om det kan laves billigere og 

bedre af kommunen selv.  
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(TF 15:48) Vi regner på kvaliteten ift. det de leverer og måler det imod hvad det så koster ( ). 

Hvis der er gode dygtige fag professionelle, så holder vi fast i at bruge dem.

  
Det betyder at, hver gang der opstår en opgave der potentielt kunne varetages af en ekstern leveran-

dør, gennemgår kommunen først alle deres interne muligheder for at løse den problemstilling, der er 

i forbindelse med opgaven. Hvis det viser sig, at det ikke er en problemstilling der kan løses internt, 

begynder beslutningsprocessen omkring valg af ekstern leverandør. Trines udtalelser om, at kvalite-

ten oftest bliver målt ud fra års evalueringer baseret på tidligere samarbejde, kan tolkes som om, at 

kommunerne oftest benytter sig af de samme leverandører flere gange. Dette kan skyldes forskellige 

ting, men understøtter kvasi-markeds teoriens påstand om, at personlige relationer har en stor ind-

flydelse når der skal tages beslutninger på et så kompliceret marked som det specialiserede social-

område. På et område, hvor de økonomiske rammer er fastlagt i form af et budget og hvor tid er en 

manglende ressource, vil der være fordele i at reducere de transaktionsomkostninger der er i forbin-

delse med at benytte en ny og ukendt leverandør. Dette gælder særligt på et marked med så stor 

kompleksitet som det specialiserede socialområde, hvor et højt niveau af kontrol er nødvendigt fra 

kommunens side (Russel Mannion og Peter Smith, 1998).  

Trine Frederiksen fra Hillerød kommune (TF) bekræfter den nævnte kompleksitet på området og 

forklarer hvordan en individuel vurdering fra den sags ansvarlige ofte styrer i hvilken retning tinge-

ne går.   

altså vi arbejder i et konfliktfelt med sådan nogen sager her, hvor der opstår ting og der er rigtigt 

mange vurderinger og skøn i det .  

Det er altså ofte vurderinger og skøn fra et enkelt individ i form af en sagsbehandler, der afgør hvad 

der er det rigtige i en given situation.  Det vil derfor være vigtigt for leverandøren at have en god 

relation til den givne sagsbehandler. Nick Ellis (2011) påpeger, at den mængde information der 

kræves af køber, vil vokse ekspotentielt med de vurderede risici ved købet. Hvis der ikke eksisterer 

en relation i forvejen, vil det derfor være nødvendigt at skabe klarhed over kommunens krav og 

forventninger i forhold til samarbejdet. Hvis man succesfuldt formår at leve op til de disse forvent-

ninger kan der ifølge Julian le grande, Will Barlett and Jennifer A. Roberts (1998) som resultat ud-
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vikles en relation med potentiale for mere samarbejde i fremtiden. Trine fra Hillerød kommune ud-

trykker meget klart at relationer har en stor rolle i et succesfuldt samarbejde.   

Der er ingen tvivl om, at personlige relationer betyder meget. Det gør det da.

  

Hun følger op med at forklare, hvordan tingene gennem det sidste årti har ændret sig inden for deres 

felt. Stor udskiftning i arbejdsstyrken af socialrådgivere over de sidste 10 år har medført at mange 

af de relationer, der gennem de sidste årtier var blevet opbygget inden for det specialiserede social-

område ikke længere eksisterer. Ligeledes har strukturelle ændringer i kommunerne medført et fald 

i ydelser købt af eksterne leverandører. Det betyder, at hvor man før i tiden var i kontakt med FA-

BU eller en lignende organisation stort set hver gang man stod med en sag inden for deres felt, så 

klarer man det i dag internt i de fleste tilfælde. Det vil sige, at den naturlige kontaktflade, der tidli-

gere eksisterede og gav NPO´erne en mulighed for at kommunikere med og skabe relationer til 

kommunerne, ikke længere eksisterer i samme grad.   

Så har det også noget at gøre med, altså dem der sidder og bestiller ydelserne er jo ofte, det er 

rådgiverne, det har været et område hvor der har været stor udskiftning, der er mange unge nye. 

Det sidste 10 år har antallet af plejefamilie ydelser købt i FABU og hos andre faldet voldsomt. Så 

der er ikke nødvendigvis den naturlige kontakt .  

6.1.1 Kommunikation  

Trine Frederiksen fra Hillerød kommune udtaler følgende om, hvad der forventes fra kommunens 

side hvis de tager kontakt til en ekstern leverandør vedrørende en sag.   

Men jeg tænker noget af det der er rigtigt vigtigt er når man kontakter en privat og der er brug for 

en eller anden vare, er at det er hul igennem og at man hurtigt for afklaret hvem man skal tale med 

og at man ligesom kommer videre, fordi hvis første barriere er hvilket kontor man skal omstilles, 

jamen så forget it, så gør man det selv. Så bliver det bare for langhåret.

  

Hun gør det altså klart, at man fra kommunens side forventer en hurtig og effektiv service. Det bli-

ver ligeledes tydeligt at hurtig afklaring af, hvem der skal gøre hvad og hvordan har stor betydning 
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for kommunens beslutningsproces. En af grundene til vigtigheden af effektiv kommunikation fra 

leverandørens side er det tidspres, sagsbehandlerne arbejder under.  

Trine udtaler følgende, da hun bliver spurgt om opgavebyrden stemmer overens med det antal ti-

mer, der er afsat til sagsbehandlerne:  

Altså jeg vil sige generelt så er oplevelsen at man har, kan man sige mængden af opgaver svarer 

ikke overens med den tid man har til rådighed til at løse den, så nej

  

Kommunernes krav til kommunikationen med leverandører gælder ifølge Finn Voss, direktør i FA-

BU, ikke når kommunikationen går den anden vej. Han kommer i sit interview ind på, at det som 

udgangspunkt er svært at skabe kontakt til kommunerne i forbindelse med videns deling på områ-

det. Kontakten opstår oftest kun i forbindelse med en konkret sag. Han påpeger at andre politiske 

instanser gerne tager i mod deres viden og ekspertise.  

( ) men ellers så er det svært at komme i kontakt med kommuner. Til gengæld alle andre myndig-

heder de er glade for os ikke, altså de kontakter os for gerne for at få vores viden, men det er ikke 

dem der skal formidle opgaver til os. Altså socialministeriet

  

Her kan man evt. gå ind og se kritisk på den proces der ligger forud for forsøget på at kontakte 

kommunerne. Det er gjort klar, at kommunerne har tid som en manglende ressource i deres arbejde 

på det specialiserede socialområde. På grund af dette, vil det være langt sværere at få kommunernes 

opmærksomhed hvis det ikke er i forbindelse med en specifik sag. Det vil være nødvendigt at skabe 

kontakten med mere end bare et telefonopkald eller en flyer i deres postkasse. Hvordan denne pro-

ces kan optimeres vil blive gennemgået i afsnittet med anbefalinger.  

Hvis en NPO formår at skabe kontakt til en kommune, er kommunikationen næste skridt i at op-

bygge en succesfuld relation  

Teorien om relationship marketing gennemgår 6. punkter der er essentielle for at opbygge en sådan 

relation. Gronroos (2000) argumenterer for, at kommunikation i høj grad er med til at skabe både 

tillid og en følelse af forpligtigelse mellem to organisationer. Trine fra Hillerød kommune udtaler i 
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forbindelse med vores interview følgende om vigtigheden af god kommunikation mellem køber og 

leverandør.   

( )men du kan godt opleve at når man kommer ud i noget specialiseret behandling at så lukker 

verden sig lidt om en, det oplevede jeg også selv da jeg var på noget specialiseret behandlings om-

råde, vi bliver sådan lidt vi alene vide, det er vores speciale vi ved besked. Hvis man møder sin 

samarbejdspartner med den holdning at vi er nødvendigvis den klogeste på det her område, så tæn-

ker jeg at man har et problem.

  

Hun bekræfter efterfølgende Gronroos (2000) argument om at god kommunikation resulterer i fø-

lelse af forpligtigelse mellem parterne.  

Også den der tydelighed i hvad er det for en vare vi køber og at samarbejdsfladerne er aftalt på 

forhånd. Det forpligter begge veje. Det forpligter også kommunen til at følge op på sine ting.

  

Hun følger op med at kommentere på hvordan dårlig kommunikation og manglende respekt kan 

medføre fravalg af en leverandør på trods af god kvalitet i deres arbejde.  

( ) der stadig nødt til at være en eller anden gensidig respekt og hvis man oplever for mange 

gange at de er meget dygtige derude, ja men så vælger man nogen andre .  

6.1.2 Delkonklusion  

Der bliver tegnet et billede af, at personlige relationer og den kommunikation, der foregår i forbin-

delse med disse, er med til at påvirke valget af leverandører fra kommunens side. Den høje kom-

pleksitet på markedet og det faktum, at tid er en begrænset ressource for kommunerne, betyder, at 

der bliver stillet høje krav til deres eksterne leverandører. Da den service der bliver købt har en di-

rekte effekt på kommunens borgere, vil den høje kompleksitet ifølge Russel Mannion og Peter 

Smith (1998), gøre det nødvendigt med en konstant evaluering af leverandørens effektivitet og kva-

litet, hvilket vil medføre høje transaktionsomkostninger i forbindelse med samarbejdet.   

Dette gælder specielt, hvis der ikke tidligere har været et samarbejde mellem kommunen og den 

pågældende leverandør. Kommunerne ser derfor en fordel i at samarbejde med tidligere leverandø-
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rer, da det gør det muligt at reducere transaktionsomkostningerne ved samarbejdet. Det kan potenti-

elt have stor værdi for både kommunen og dens borgere, da tid som tidligere nævnt en begrænset 

ressource. Personlige relationer har derfor potentialet til at reducere transaktionsomkostninger for 

kommunerne samt give de eksterne leverandører en fordel når det kommer til at indhente kontrak-

ter. Dette gør sig specielt gældende, da beslutningen om, hvorvidt det er nødvendigt med en ekstern 

leverandør og hvem denne eksterne leverandør skal være, ofte ligger alene hos den ansvarlige sags-

behandler. Det er vigtigt, at den eksterne leverandør er klar i sin kommunikation med kommunerne. 

Den service, der bliver tilbudt, har som mål at bistå udsatte børn og unge og som NPO er det ikke af 

økonomiske grunde man befinder sig på det felt, men på grund af et formålsbestemt ønske og en 

vilje til at bistå dem, der ikke kan klare sig selv.   

Der vil derfor være stærke holdninger til hvordan tingene skal gøres og der vil også opstå uenighe-

der i samarbejdet med kommunerne. Her kan vi ud fra Trines kommentar konkludere at det ikke er 

godt for samarbejdet, hvis man som leverandør har en bedrevidende attitude i sin kommunikation:   

( ) der stadig nød til at være en eller anden gensidig respekt og hvis man oplever for mange 

gange at de er meget dygtige derude, ja men så vælger man nogen andre .  

Det kan derfor konkluderes, at man som leverandør på det specialiserede socialområde skal være 

opmærksom på, hvordan man kommunikerer i tilfælde af at man ikke er enig med kommunen. 

Markedsstrukturen betyder, at kommunerne har stor frihed til at vælge leverandør, hvorimod de 

eksterne leverandører ikke har så meget at skulle have sagt. Det blev dog bekræftet af Trine, at 

Gronroos (2000) argument om at, en konsistent kommunikation medfører en følelse af forpligtigel-

se mellem de to parter og i sidste ende kan fungere som grundstenen for at opbygge en langvarig 

relation, har validitet.  
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6.2 Politiske beslutninger og hvordan de påvirker leverandørvalget indenfor det speciali-

serede socialområde  

6.2.1 Ressourcer  

Trine Fehmerling fra Glostrup kommune klarlægger i sit interview hvordan kommunalpolitisk be-

sluttede budgetter danner hele grundlaget for det niveau af service kommunen kan tilbyde sine bor-

gere. Hun fortæller at familieafsnittet bliver påvirket af et politiske vedtaget serviceniveau, dog ikke 

fra den ene dag til den anden. Her tager kommunalpolitikerne stilling til hvordan de vil have at en 

pågældende opgave bliver løst og hvilken prioritering der skal foretages i forhold til de midler som 

er til rådighed. Politikerne tager på en måde stilling til hvad der er det gode børneliv i Glostrup 

Kommune. Denne proces kan variere fra kommune til kommune.   

( ) det der i hvert fald er mere oppe i tiden det er de her politiske serviceniveauer hvor man be-

der politikerne i kommunen om at tage stilling til hvordan vil i have at vi skal løse opgaven når vi 

har de her midler til rådighed, hvordan skal vi prioritere, hvordan skal vi bruge. Vi forsøger at få i 

tale sat hvad er det gode børneliv, vi beder politikerne om at tage stilling til hvad er det gode bør-

neliv i Glostrup.

  

Det politiske serviceniveau fungerer derfor som rettesnor til et gennemsnitligt ressourceforbrug pr. 

opgave og er derfor i høj grad med til at diktere første punkt (Ellis, Nick,  2011) i købsbeslutnings-

processen, problem recognition. I sidste ende sagsbehandleren som individuelt vurderer hvilke res-

sourcer der er brug for i den pågældende sag.   

TF men der kan godt være nogle serviceniveauer, politisk vedtaget, som siger jamen her har vi 

lagt en ramme i Glostrup at det er hvis du skal have samtale af den eller den type så er det typisk 5 

samtale som rettesnor. Du kan altid individuelt vurdere også fagligt forsvare som sagsbehandler og 

sige jeg vurdere han/hun har brug for 10 eller omvendt .  

Trine Fehmerling fra Glostrup kommune udtalte følgende om konsekvensen af for få ressourcer.  
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(TF. 19:26) ( ) jo lavere sags antal en sagsbehandler har, jo bedre har man tid til at lave opfølg-

ning og følge handleplan  Jo mere man har at se til, jo større tendens er der til at man siger, ja 

det er fint videre med det, og får ikke samlet op måske ift. effekten af den indsats man har iværksat

  

Hun udtaler efterfølgende at det politiske klima stiller højere krav til evaluering og måling af effekt.  

Vi er jo i en omstillingsproces både samfundsmæssigt og lovgivningsmæssigt  hvor det fylder me-

re og mere at der skal være mål og vi bliver også spurgt om kan I måle effekten af det i nu leverer 

  

Der er altså ikke sammenhæng mellem de afsatte ressourcer til området og de krav, der bliver stillet 

omkring mål af effekt.  

Umiddelbart kan denne struktur i sammenhæng med en storsags byrde for sagsbehandlerne medføre 

forringet kvalitet i udførelsen af deres job. Hvis strukturen tillader individuelle vurderinger af de 

enkelte sager, kræver det også at sagsbehandleren har tid til at sætte sig ind i den enkelte sag og tage 

den tid det tager at komme frem til en professionel vurdering af situationen.  Trine Fehmerling udta-

ler følgende om den nuværende situation på det specialiserede socialområde.  

Det er svært at holde fast og holde alle de lovmæssige deadlines vi har, af forskellige årsager. ( ) 

Der er også forskning der viser at jo lavere sags antal en sagsbehandler har, jo bedre har man tid 

til at lave opfølgning og følge handleplan og hvordan går det og er vi kommet i mål det giver næ-

sten sig selv. Jo mere man har at se til, jo større tendens er der til at man siger, ja det er fint videre 

med det, og får ikke samlet op måske ift. effekten af den indsats man har iværksat

  

Der er altså ifølge kommunerne ikke sammenhæng mellem antal sager og de ressourcer, der er afsat 

til området, hvilket i sidste ende går ud over de borgere, der er hårdest udsat. Det kan ligeledes på-

virke samarbejdet med eksterne leverandører, da kommunikationen kan blive påvirket i en negativ 

retning. Finn Voss understreger i sit interview, at mangel på ressourcer er et stigende problem på 

området, og at ansvaret ifølge ham ligger hos de politiske ledere i de enkelte kommuner.  
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Men lidt mere overordnet så mangler vi altså også at de enkelte kommuner, først og fremmest de-

res politikerledelse, men de ville sive ned igennem systemet, altså der er manglende ansvarlighed 

over for de svage. Det har man altid sagt jeg syntes bare at det bliver tydeligere i øjeblikket at det 

altså er et spare objekt .  

Ifølge KORAs rapport er tillid og en god personlig kontakt mellem samarbejdspartnerne hvad der 

skal til før kommunerne kan opgive noget af deres kontrol. Hvis der opbygges tilstrækkelig tillid 

kan det medføre at de frivillige og private aktører kan bidrage med den innovation og ekspertise der 

efterspørges fra kommunernes side (Ole Helby Petersen, 2013, KORA rapport). Denne personlige 

kontakt bliver ligeledes påvirket af sagsbehandlernes begrænsede ressourcer og kan i sidste ende 

have en negativ effekt på forholdet mellem kommune og leverandør. Marianne Folden fra FABU 

udtaler følgende omkring samarbejdet med sagsbehandlerne under de nuværende forhold:   

Det jeg savner rigtigt meget, det er et tættere samarbejde med sagsbehandleren, det er et større 

flow og et fravær af en sagsbehandler i en sag, det kan jo være meget behageligt fordi så kan man 

jo selv agere, men det der ikke er behageligt det er, at når der så er noget der endelig skal besluttes 

eller gøres, så er man så langt fra fordi den sagsbehandler der sidder med sagen kender jo sådan 

set stort set ikke til barnet eller problematikken og svare stort set kun ud fra lovgivningen. Og have 

en sparringspartner fra en kommune det er guld værd. Så det syntes jeg at vi savner rigtigt meget. 

Og så må de gerne blande sig og være sure og diskutere alt muligt. .  

Der er altså ifølge Marianne manglende involvering fra sagsbehandlerne hvilket skaber komplikati-

oner når der skal tages store beslutninger i forbindelse med en sag. Vi kan ud fra Trine Fehmerlings 

kommentarer konkludere at en del af denne manglende involvering delvist er en konsekvens af en 

uoverskuelig sags byrde som igen er et resultat af manglende ressourcer på området.   

Det er den generelle holdning både hos kommuner og leverandører, at der ikke er afgivet nok res-

sourcer til området, og at dette påvirker arbejdsforholdende i en negativ retning. Hvis man et øjeblik 

ser bort fra den negative effekt på kommunernes borgere, kan manglende ressourcer i kommunerne 

i nogle tilfælde være positiv for eksterne leverandører i form af ekstra kontrakt arbejde. Dermed 

ikke sagt at en NPO på det specialiserede socialområde kigger på situationen og ser den som posi-

tiv, men ud fra et udelukkende økonomisk synspunkt kan der være fordele. Trine Frederiksen fra 
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Hillerød kommune fortæller, at de i en periode sommeren 2014 blev nødt til at indgå aftale med 

FABU i forbindelse med deres paragraf 50 undersøgelser. Undersøgelsen er til for, efter kommunen 

er blevet gjort opmærksom på en potentiel sag, at fastlægge hvad situationen er og hvordan kom-

munen skal skride ind. Det er altså grundlaget for hele det kommende handlingsforløb og vil derfor 

under optimale forhold blive klaret internt i kommunen. De har altså i den pågældende periode væ-

ret så pressede, at de er blevet nødt til at outsource en central proces i deres daglige arbejde.  

Vi har i hen over sommeren specifikt købt dem til at lave nogen undersøgelser, det der hedder pa-

ragraf 50 undersøgelser som er hele vores arbejdsgrundlag til at finde ud af, hvordan støtter vi 

disse familier bedst, fordi vi simpelthen ikke har haft kapacitet til at lave inden for den ramme der 

har været.

  

Manglende fleksibilitet i forhold til arbejdstider kan ligeledes medføre, at kommunerne bliver nødt 

til at outsource i sager, hvor de ellers har viden til at klare det internt i kommunen. Det er specielt 

arbejdstidsregler, der begrænser kommunens handlinger og gør det nødvendigt at hyre en ekstern 

leverandør i sager, hvor de normalt ville klare det internt. Trine Frederiksen fra Hillerød udtaler 

følgende om deres situation:   

Når man køber sådan en privat ydelse så gå tingene nogen gange hurtige så kan vi jo være lige-

glade med deres arbejdstidsregler og alt muligt andet. Det må de selv rode med. Så man kan sige at 

når man køber noget ude i byen så køber man en fleksibilitet som vi ikke nødvendigvis selv har i 

vores regi fordi vi har jo en pallet af alt muligt også de ydelser vi køber hos FABU, men de er ikke 

ligeså fleksible fordi det er ansatte folk i kommunen som jo er bundet af nogen arbejdstid regler, de 

arbejde ikke i weekenden osv. .  

Hun bekræfter altså at de fastlåste arbejdstidsregler kan påvirke hvornår de vælger at udbyde en sag 

til en ekstern leverandør på trods af, at de internt har den viden der ville være nødvendigt for at løse 

den.   
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6.2.2 Kommunalreformen   

Den 1. januar 2007 blev der indført en ny kommunal reform i Danmark, der betød at de på det tids-

punkt 237 kommuner blev reduceret til 98. Samtidig blev 14 amter nedlagt og vi fik i stedet 5 regi-

oner (http://sim.dk/arbejdsomraader/kommunal-og-regionaloekonomi/kommunale-opgaver-

og-struktur/kommunalreformen-i-2007.aspx).   

Disse ændringer betød en centralisering af de kommunale ressourcer og gjorde det muligt at skabe 

økonomisk bæredygtige tilbud til deres borgere på områder, hvor de før havde udbudt det til ekster-

ne leverandører. Det specialiserede socialområde er et af disse områder, og de eksterne aktører er de 

seneste år blevet nødt til at tilpasse sig de nye forhold hvis de vil overleve. Trine fra Hillerød kom-

mune udtaler følgende om de ændringer der er sket på markedet siden 2007:   

Og så kan man sige traditionelt har FABU og andre lignende firmaer jo været meget specialisere-

de i at de stod for plejefamilierne og kan man sige hele tilsynsdelen, men efterhånden er det jo no-

get der ligger i kommunerne. FABU har jo så formået at lave en pallet af nogen andre ydelser, de 

har jo rigtig meget samværs delen og laver også undersøgelser, og sikkert også alt muligt andet 

også.  

( )Mange kommuner, og særligt efter kommune reformen har jo en størrelse  der gør at de har 

mange tilbud selv.

  

Hun bekræfter altså at markedet har undergået store ændringer og bekræfter også med FABU som 

eksempel, at eksterne leverandører er blevet nødt til at ændre deres forretningsmodel, da de fleste af 

de sager, de tidligere håndterede, nu bliver behandlet internt.  

6.2.3 Sverigesmodellen  

Sverigesmodellen arbejder ud fra det udgangspunkt at, børn har ret til en så normal opvækst som 

muligt (http://www.kora.dk/udgivelser/udgivelse/i11030/Sverigesmodellen-i-praksis).  

http://sim.dk/arbejdsomraader/kommunal-og-regionaloekonomi/kommunale-opgaver-
og-struktur/kommunalreformen-i-2007.aspx
http://www.kora.dk/udgivelser/udgivelse/i11030/Sverigesmodellen-i-praksis
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I praksis betyder det et lavere antal sager per sagsbehandler samt større fokus på, at børnene skal 

have mest mulig kontakt med deres sociale netværk på trods af at en anbringelse finder sted. Der er 

ligeledes fokus på at anbringe barnet i netværkspleje frem på en institution, hvis det kan lade sig 

gøre. Der er altså en tendens, at antallet af anbringelser på institutioner falder til fordel for anbrin-

gelse i plejefamilier.   

I Herning kommune har de allerede indført sverigesmodellen og har i forbindelse med indførelsen 

fordoblet deres antal af sagsbehandlere 

(http://www.kora.dk/udgivelser/udgivelse/i11030/Sverigesmodellen-i-praksis).  

Hillerød kommune håber på at de fra starten af 2016 kan følge i Herning kommunes fodspor og 

begynder at arbejde efter sverigesmodellen.   

Vi er jo en af de kommuner der arbejder målrettet efter Sveriges modellen. Vi håber, at hvis det 

bliver vedtaget politisk til budget forhandlingerne her til september, at så er det det vi gør per 1. 

januar. Så vi er ret langt i processen .  

Sverigesmodellen har direkte påvirket kvaliteten af kommunernes arbejde og påvirker samarbejdet 

mellem kommunen og dens eksterne leverandører i en positiv retning ifølge erfaringer fra Herning 

kommune. Der er der stadig komplikationer ved indførelsen af den for Non-profit organisationer på 

markedet. Eksempler fra Sverige har vist at når staten udbyder store kontrakter til eksterne leveran-

dører, så er det oftest For-profit organisationer der kan give det bedste tilbud. For Non-profit orga-

nisationer kan dette betyde at de ikke længere kan konkurrere på markedet.  Finn Voss udtaler føl-

gende om konsekvenserne af at kommunerne begynder at følge sverigesmodellen for en organisati-

on som FABU  

Men den anden ligger lige om hjørnet ikke. Den ligger nemlig lige om hjørnet, for på et tidspunkt 

når du udvider ind i det offentlig-private samarbejde og du går ind i udbyd, altså vi kan ikke sidde 

og store udbud på ting og sager vel, så kommer der nogen store firmaer der kan lave udbud fordi de 

har folk siddende til det. Men de er jo kommercielt orienterede. ( ) hvad det var vi så oppe i Sveri-

ge. Der var en fond deroppe, de lavede rigtigt godt arbejde, det viser sig lige præcis, at de var ejet 

http://www.kora.dk/udgivelser/udgivelse/i11030/Sverigesmodellen-i-praksis
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af en kapital fond i Luxemburg. Så det altså den ultimative kommercialisering. De driver det her 

område fordi der er penge i statskassen.

  
Der kan stilles etiske spørgsmål når For-profit virksomheder træder ind på et marked, der handler 

om social omsorg, men den del af diskussionen vil ikke blive dækket i denne opgave. Det kan dog 

konkluderes, at hvis Danmark begynder at følge de skridt svenskerne har taget på det specialiserede 

socialområde, så vil markedssituationen for Non-profit organisationer som FABU blive yderligere 

forværret. Der kan argumenteres for, at hvis kommunerne begynder at gå ud med store udbud, så vil 

markedsforholdende komme til at minde mere om et traditionelt B2B marked.  

6.2.4 Delkonklusion Politiske beslutninger  

Kommunalreformen i 2007 blev indført gennem folketinget og kom derfor fra højeste politiske in-

stans. Som fortalt i analysen, havde de strukturelle ændringer der fulgte med, store konsekvenser for 

de aktuelle markedsforhold på det specialiserede socialområde. Tendensen blev, at en række områ-

der, der tidligere havde været varetaget af organisationer som FABU, nu skulle håndteres internt af 

kommunerne. FABU og lignende organisationer blev efterfølgende nødt til at ændre deres produkt-

portefølje, for at forblive relevante på markedet. Hvor de før i højere grad stod for anbringelser, er 

deres funktion i dag mere som konsulenter på anbringelsessager eller formidlere af vidensdeling i 

form af kurser m.v. Ændringerne betød dog, at deres situation på markedet ultimativt blev forringet, 

da antallet af opgaver udbudt af kommunerne er faldet i kraft af deres øgede kapacitet til at klare det 

internt. Det er kommunalpolitikerne, der gennem deres forhandlinger beslutter hvor stort et beløb 

der skal sættes af til det specialiserede socialområde i deres kommune. Det er ligeledes dem der 

afgør hvorvidt der er grundlag for at oprette forskellige interne afdelinger til at tage sig af deres 

borgeres behov. Kommunalpolitik har derfor en kæmpe indflydelse på hvordan markedet ser ud for 

en NPO på det specialiserede socialområde. Hvorvidt sverigesmodellen skal indføres i en kommune 

er på nuværende tidspunkt også en kommunalpolitisk beslutning. Finn Voss fra FABU udtrykte 

klart, at hvis tendensen går i samme retning som i Sverige, så vil de mindre organisationer på mar-

kedet ikke kunne følge med udviklingen. Det er vurderingen, at der fra kommunalpolitisk side er 

afsat for få midler til det specialiserede socialområde. En konsekvens af dette er, at de kommunale 

sagsbehandlere sidder med for meget på deres bord, hvilket i sidste ende påvirker kvaliteten af deres 

arbejde.  
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Der er altså ikke sammenhæng mellem de afsatte ressourcer til området og de krav der bliver stillet 

omkring mål af effekt.  

Det betyder manglende involvering fra sagsbehandlerne hvilket skaber komplikationer når der skal 

tages store beslutninger i forbindelse med en sag. Vi kan ud fra Trine Frederiksens kommentarer 

konkludere at en del af denne manglende involvering delvist er en konsekvens af en uoverskuelig 

sagsbyrde som igen er et resultat af manglende ressourcer på området.   

6.3 FABUs ageren på det danske, specialiserede socialområde  

6.3.1 Samarbejde med kommunerne 

 

proces  

Når FABU modtager et tilbud på en sag, skal de først og fremmest identificere hvilken type sag det 

er, da det er afgørende for den kommende handlingsplan. Første kontakt til FABU forgår igennem 

deres visitator. Hvis FABU har mulighed for at bistå med sagen, beder de kunden om at tilsende 

dem sagsakter på det barn der er tale om. Derefter begynder kontrakt forhandlinger samt søgen efter 

potentielle matches i form af plejefamilier eller anden form for bistand.   

så har vi allerede der en aftale omkring at vi får nogle sagsakter omkring dette her barn, vi for-

handler kontrakter ift. hvad type vederlag skal vi gå ind på, fordi det handler også rigtig meget 

hvad er det for nogle familier vi skal kigge efter, de er jo forskellige krav og forskellige betingelser 

osv. (MF) 07:07

  

Det er i denne del af processen, hvor det er ekstremt vigtigt for FABU eller lignende organisationer 

at afdække, hvilke krav den kommune de forhandler med har. Nick Ellis (2011, p 51) gennemgår i 

sin teori om købsbeslutningsprocessen hvilke tanker en køber går sig i de forskellige stadier. Det er 

købers marked og der vil ikke være plads til at træde forkert i forbindelse med kontraktforhandlin-

gerne. Marianne Folden fortæller, at når en kommune vælger FABU som samarbejdspartner, så 

giver de oftest udtryk for at det er på grund af FABUs gode ry og kvaliteten af deres arbejde. Det 

skyldes ikke økonomiske årsager, da FABU er de dyreste på området.  
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( ) de vælger os fordi vi har et rigtig godt navn, de vælger os fordi vi har ofte nogle rigtig gode 

resultater. De vælger os ikke fordi vi er billige, fordi vi er faktisk en af de dyreste på området, ( )  

(MF) 28:46  

Denne antagelse stemmer godt overens med Russel Mannions og Peter Smiths (1998) argument for, 

at uformel information delt i de sociale netværker vedr. kvalitet, tillid, omdømme og status har en 

langt større rolle end pris i beslutningsprocessen.  

Marianne Folden fortæller, at FABU historisk set har haft sagerne fra start til slut. Med slut menes 

enten en færdigbehandling af sagen, eller at barnet/den unge fyldte 18 år. I dag tegner FABU kon-

trakter på 1 år med kommunen. Kontrakten kan dog genforhandles efter udløb og det ene år er der-

for ikke definitivt. Grunden til ændringen i samarbejdsformatet er ifølge Marianne Folden et behov 

for at have en eller anden form for forpligtigelse på plads, da FABU ofte har oplevet at en kommu-

ne trak en sag hjem uden varsel.  

For det første har vi gjort det fordi kommunen stort set fra den ene dag til den anden har trukket 

sager hjem, så vi bliver nød til at lave en eller anden forpligtigelse (MV) 10:17

  

Vi fik tidligere i analyse afsnittet bekræftet Gronroos (2000) påstand om, at god kommunikation 

skaber en følelse af forpligtigelse mellem 2 parter. Når Marianne Folden snakker om manglende 

forpligtigelse fra kommunernes side, kan det evt. skyldes de processer der foregår i forbindelse med 

samarbejdet. Følelsen af forpligtigelse fra kommunens side ville i hvert fald kunne påvirkes positivt 

hvis FABU kunne optimere kommunikationen i forbindelse med et samarbejde. En del af problemet 

kan dog skyldes at de kommunale sagsbehandlere på nuværende tidspunkt har for mange opgaver 

på deres bord og derfor ikke har ressourcerne til at indgå i en dybdegående dialog med deres ekster-

ne leverandører i hver enkelt sag. Marianne Folden giver udtryk for, at denne form for samarbejde 

er sub-optimalt, da det første år i en sag ofte er det hårdeste. Det er i den periode, man lægger 

grundarbejdet for videre behandling og får skabt god forståelse af sagen og hvad der skal til for at 

løse den. Problemet opstår, når kommunen efter et år vælger at trække sagen hjem og overdrage den 

til en sagsbehandler, der kun har været inde over sagen 1-2 gange i løbet af det første år. Det bety-

der, at meget viden og personlig kontakt går tabt. Julian le grande, Will Barlett og Jennifer A. Ro-

berts (1998) argumenterede netop for vigtigheden af en succesfuld kontrakt baseret samarbejde i 
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forbindelse med at skabe langvarige relationer mellem to aktører på et kvasimarked. Uanset om 

man måler hvorledes et samarbejde har været succesfuldt ud fra den opfattede effekt hos borgeren 

eller i hvor høj grad leverandøren er i stand til at følge op på den handleplan kommunen var kom-

met frem til, kan det konkluderes, at den nuværende proces er mangelfuld.   

Oftest er antallet af sager FABU modtager baseret på hvilke interne tilbud en kommune har. Hvis 

en kommune ikke har familiepleje konsulenter i eget hus, betyder det at de outsourcer samtlige sa-

ger vedr. anbringelse. I andre kommuner, hvor deres interne struktur gør det muligt at klare anbrin-

gelsessager selv, outsourcer man oftest kun de tungeste sager. Marianne forklarer følgende om for-

skelle på samarbejdet med de forskellige kommuner:  

Der er nogle kommuner vi arbejder tættere sammen med og får flere sager fra, helt klart. Og der 

er også nogle kommuner, få kommuner, som har valgt slet ikke at have familieplejekonsulenter, men 

sender alt ud af huset. Og så er der nogle som næsten primært bruger os (MF) 23:02  

FABU får vi det vi kalder de sværeste opgaver, det er klart fordi kommunerne selv har familieple-

jekonsulenter, der laver, hvad kan man sige, lettere tilgængelige, så når vi får en sag er det ofte 

fordi det er svært (MF) 08:28  

Det tyder altså på, at man kan segmentere kommunerne i forhold til hvilke tilbud, kommunerne selv 

kan klare internt og dermed hvor stort et antal sager de udbyder til FABU og lignende organisatio-

ner. Dette er også første punkt i hvad Nick Ellis (2011) beskriver som en value chain approach to 

CRM , costumer portfolio analysis. Dette er relevant, da der kan være fordele i at fokusere sine res-

sourcer på kunder med størst potentiale.   

Marianne Folden fortæller, at de i en periode forsøgte at få kommunerne til at evaluere deres ople-

velse med FABU som samarbejdspartner. Efter hver enkelt sag sendte de kommunen et evalue-

ringsskema med det formål at optimere samarbejdet. Desværre blev dette ikke nogen succes, da 

kommunerne aldrig vente tilbage, og FABU blev derfor nødt til at droppe initiativet.  
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Vi havde på et tidspunkt faktisk besluttet at når vi havde afsluttet en sag at vi skulle sende en eller 

anden evalueringsting og vi prøvede det også nogle gange, men der kommer ikke noget tilbage 

(MF) 26:12  

Det er et positivt tiltag fra FABUS side, da evaluering kan være med til at give dem et billede af 

hvad kommunerne ønsker fra deres samarbejde. punkt 2 i the value chain approach to CRM , 

Customer intimacy (Ellis, Nick 2011), går netop ud på at identificere forventningerne og præferen-

cer for de kunder der er vurderet relevante. Kommunernes manglende svar kan skyldes samme pro-

blem som nævnt i afsnittet om manglende ressourcer. Hvis sagsbehandlerne sidder med for meget 

på deres bord, vil der være en tendens til at springe over ting som ikke er direkte forbundet til deres 

daglige arbejde. Det fratager dog FABU muligheden for at bruge evalueringen til at forsøge at på-

virke kommunernes fremtidige beslutningsproces ved valg af eksterne leverandør. Her vil det kræve 

en mere direkte tilgang fra FABU hvis de vil have kommunerne til at evaluere deres arbejde. For-

slag vil blive givet i afsnittet der behandler anbefalinger til fremtiden.  

Marianne Folden fortæller, at når det kommer til valg af kommunale samarbejdspartnere, har FABU 

ikke mange muligheder. Det marked FABU opererer på er et købers marked. Politiske tiltag og cen-

trering af kommunale ressourcer har drejet udviklingen i retning af mere intern sagsbehandling fra 

det offentlige.  

Socialtilsynet, ja selvfølgelig, som jo har trukket rigtig mange familieplejekonsulenter ind der og 

de laver det arbejde som familieplejekonsulenter gjorde før, i forbindelse med at uddanne de her 

plejeforældre og lave det generelle tilsyn (MF) 16:11  

Marianne Folden udtrykker, at denne tendens er med til at besværliggøre FABUs arbejde. Mange af 

de sager, de modtager, er ofte forsøg behandlet i kommunen, før de bliver overdraget til FABU. Det 

har den konsekvens, at sagen er eskaleret til et punkt, hvor de involverede ikke længere er positivt 

indstillede.   

De skal jo prøve at løse det i egne rækker først. Og der går en tid og det betyder faktisk også når 

vi får sagerne så er de faktisk eskaleret og forældrene er frustreret (MF) 23:59  
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Ændringerne på markedet har altså betydet, at FABU og lignende organisationers arbejdsforhold er 

blevet forværret. Tendensen til at kommuner helst vil klare tingene i eget hus betyder, at FABU 

sjældent får lov til at være med ind over en sag fra start til slut. Marianne og Finn fortæller, at det 

oftest skyldes økonomi, når en kommune trækker en sag tilbage efter den 1 årige kontrakt er udlø-

bet. Hvis de mener at de kan gøre det billigere internt, så vil de stort set altid vælge det som løsning. 

Konsekvensen af dette er ifølge Marianne Folden, at den kvalitet af støtte, som FABU har ydet gen-

nem det første år, sjældent fortsætter.   

Fordi det er økonomisk betinget, du skal huske at de betaler jo os i den der periode et månedligt 

honorar, for at varetage. På en 3-4.000 kr. ( )  

( ) men det vil sige den indsats som vi har kunne ligge i det og vi er blevet betalt for, den forsætter 

meget sjældent.  (FV) 14:08  

Enten bliver de først tilbudt kontrakten når tingene er gået galt, eller også mister de sagen efter det 

oprindelige kontrakt udløb. Begge ting betyder ifølge FABU at den effekt borgeren føler bliver for-

ringet som en konsekvens af processen.   

6.3.2 Markedsføring  

Marianne Folden fortæller, at de i FABU er begyndt at holde kurser fra forskellige relevante kom-

munale medarbejdere samt plejeforældre i et forsøg på at skabe kontakt og oprette relationer.   

2 gange om året der holder vi en uddannelsesdag, tema dag. Så inviterer vi alle plejeforældre, 

sagsbehandlere, kommunerne, familieplejer konsulenter, døgninstitutioner w/e. det er sådan en fold 

der har omkring 90-100 deltager og det er over en hel dag. De betyder rigtigt meget de her kurser, 

fordi når vi er her så holder vi også mange pauser, og så snakker vi internt med hinanden og de 

snakker internt

  

Et tiltag som dette kan have stor effekt på folks kendskab til FABU, men det kræver at de gør op-

mærksomme på sig selv. Selvom de holder kurset, så er emnet der diskuteres børn og unge, og der 

er derfor ikke nødvendigvis nogen direkte eksponering af FABU og hvad de kan. Marianne Folden 
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udtrykker, at de gennem de seneste år er blevet bedre til at gøre opmærksom på sig selv i forbindel-

se med kurserne. De er også begyndt at tage betaling for at deltage, for på den måde at skabe legi-

timitet omkring kurset.  

Det er blevet meget bedre, i gamle dage under tonede vi os selv rigtigt meget, nu starter vi faktisk 

med at præsentere os selv og vi tager faktisk penge for det. 450 kr per deltager da det forpligter

  

De 450 kr. per deltager er med til at finansiere foredragsholdere m.m.   

Marianne Folden fortæller at i tilfælde af at FABU et år skulle have overskud, så investerer de pen-

gene i nye projekter. De bliver hovedsagelig brugt til lønninger i forbindelse med opstarten af pro-

jektet. FABU investerer ligeledes i i større dokumentations projekter.  

Når vi får et overskud og det gør vi selvfølgelig en gang imellem. Og det er ikke sådan voldsomt, 

men når vi får overskud, så sætter vi det i nye projekter  

( ) eller noget større dokumentation projekter ( )  (MF) 36:44.  

Hvis de tiltag, man investerer i på sigt, bliver en succes, kan det hjælpe til at give FABU et image 

som en innovativ samarbejdspartner og vil kunne benyttes i evt. markedsførings strategier eller 

kampagner. Som nævnt af Graeme Hodge og Carsten Greve (2013) er innovation en af de forvent-

ninger der knytter sig til Public Private Partnerships. Ud over de ovenstående tiltag føler FABU 

ikke at markedsføring er en del af deres hverdag. Marianne Folden udtaler følgende, da hun bliver 

spurgt om, hvilke markedsføringstiltag FABU benytter sig af:   

Ellers så syntes jeg det er svært, vi snakker rigtig meget om det, vi vil gerne mere. Men vi ved ikke 

hvordan vi kommer til at ramme på den rigtige måde, vi ved ikke hvordan vi kommer ud.

  

Selvom der bliver talt om det, er der er altså ikke nogen klar strategi for FABUs markedsføring. Der 

er som nævnt i afsnittet om kommunale ressourcer en tendens til at FABU ikke kan komme i kon-

takt med kommunerne, og det virker som om at der er opstået en følelse af afmagt hos FABU. Den 

manglende reaktion fra kommunerne på deres henvendelser og markedsforholdene, der betyder, at 
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det udpræget er et købers marked, er begge med til at gøre markedsføringstiltag komplicerede. Der-

udover har FABU ligeledes problemer med at skabe interesse i medierne. Finn Voss udtaler følgen-

de om deres tidligere forsøg:    

Altså vi har problemet i forhold til medier, at der kan vi ikke komme igennem, vi bliver kvalt i me-

diestrømmen. Og når vi endelig har været på vej til at komme igennem det, så møder vi altid di-

lemmaet fra journalister, har i ikke noget børn vi kan snakke med? De vil have kød på bordet.  

Det vil kræve en systematisering af processer og en klar strategi før man vil kunne se en forskel i 

effekt.  Nick Ellis (2011) beskriver i sin value chain approach to CRM  vigtigheden af et kritisk 

syn på de processer man benytter sig af. Hvilke tiltag FABU specifikt kan benytte sig af vil blive 

beskrevet i afsnittet med anbefalinger.  

6.3.3 Delkonklusion FABU  

FABU er med de ændringer, der er sket siden indførelsen af kommunalreformen i 2007, blevet 

hårdt presset. Hvor de før havde en sag fra start til slut, er det meste samarbejde med kommunerne 

nu baseret på et år lange kontrakter. Samtidig er antallet af anbringelsessager udbudt af kommuner-

ne faldet drastisk og de har derfor været nødt til at foretage ændringer for at følge de nye tendenser 

på markedet. Det er nu oftest de tunge sager, der bliver overdraget til organisationer som FABU 

og ofte først efter kommunen selv har givet op. Fra FABU S synspunkt er alt dette med til at påvir-

ke den effekt borgeren mærker, da en masse viden går tabt når kommunerne hiver en sag tilbage i 

eget hus, eller som konsekvens af en sen overdragelse af sagen til FABU. Det kan ligeledes være 

med til at påvirke potentialet for samarbejde på lang sigt med kommunen, da sager med en høj 

kompleksitet oftere kan skabe gnidninger mellem de involverede. Vi er blevet fortalt at kommuni-

kationen ikke altid er i top og at sagsbehandleren fra kommunen ofte kun er inde over en sag en 

gang eller to i løbet af den 1 år længe periode kontrakten løber.   

Dette stemmer ikke overens med de ting Nick Ellis (2011) argumenterer for er nødvendige, hvis et 

forhold skal have en positiv udvikling over en længere periode. Han påpeger at det er essentielt at 

der er tillid, forpligtigelse og kommunikation mellem de 2 parter. Udtalelser fra Marianne Folden 

giver et indtryk af, at dette ofte ikke er tilfældet. 
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FABU har i deres samarbejde med kommunerne forsøgt at få dem til at evaluere FABUS præstation 

i et forsøg på at forbedre kvaliteten af deres produkt og få en ide om hvad kommunerne forventer. 

Desværre var det ikke den store succes, da kommunerne ikke svarede tilbage og derfor lukkede den 

mulighed for kommunikation. FABU forsøger ligeledes at oprette en dialog med kommunerne ud 

over den der naturligt foregår i forbindelse med en specifik sag. Det gøres gennem afvikling af kur-

ser med det specialiserede socialområde som tema. Dette tiltag har ifølge FABU været en stor suc-

ces. De har med tiden udviklet projektet, så de nu går opmærksomme på hvem de er og hvad de står 

for i forbindelse med kurset. Ud over initiativet med kurser er der ifølge FABU selv ikke den store 

fokus på markedsføring. De føler sig lukket ned i medierne og kommunikation med kommunerne er 

ikke optimal. Den måde processerne fungerer på er delvist et resultat af kommunernes manglende 

ressourcer og er ikke optimale hverken for borgere eller organisationer som FABU.  

6.4 Sammenfatning  

Jeg vil i dette afsnit sammenfatte de vigtigste konklusioner fra analysen i punktform og derefter 

diskutere dem i forhold til de variable der blev identificeret igennem den litterære gennemgang  

 

Personlige relationer er vigtige på det specialiserede socialområde men omstændighederne 

for at skabe dem er gennem de seneste par år blevet forringet. 

 

Tydelig kommunikation fra leverandørens side er specielt vigtigt for kommunerne i forbin-

delse med et samarbejde 

 

Ifølge FABU er kommunerne dårlige til at kommunikere. Dette er delvist på grund af deres 

manglende ressourcer 

 

Høj kompleksitet på markedet betyder at kommunerne ser fordele i at arbejde med leveran-

dører de kender fra tidligere, da dette er med til at nedsætte transaktionsomkostningerne. 

 

Tid er en begrænset ressource for kommunerne i deres arbejde på det specialiserede social-

område. Dette skyldes at de fra kommunalpolitisk side afsatte ressourcer ikke stemmer 

overens med antallet af sager per sagsbehandler. 

 

På baggrund af manglende ressourcer er de processer, der kører, når en kommune samarbej-

der med en ekstern leverandør, ikke optimale. Der går ifølge FABU megen viden tabt på 

grund af manglende kommunikation 
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Beslutningen fra kommunens side om, hvorvidt en sag skal udbydes eller behandles internt, 

ligger ofte hos den enkelte sagsbehandler. 

 
Efter kommunalreformen i 2007 er FABU blevet nødt til at ændre forretningsstrategi og ud-

vide deres produktudvalg, for på den måde at tilpasse sig den nye markedssituation. Mar-

kedssituationen er som udgangspunkt værre nu end før.  

 

Hvis flere kommuner begynder at følge Sverigesmodellen, vil markedet ændre sig i retning 

af større udbud. Dette er et problem for Non-profit organisationer som FABU, da de ikke 

har en struktur, der gør det muligt at byde ind på disse.   

Jeg vil til at starte med kort behandle variablen tillid i forhold til analysen. Tillid bliver blandt andet 

skabt gennem god kommunikation og succesfulde kontraktbaserede samarbejder (Ellis, Nick 2011). 

De fremgår af analysen at kommunikation spiller en stor rolle for kommunerne og at de foretrækker 

samarbejde med velkendte leverandører. Tillid er ligeledes med til at reducere de transaktionsom-

kostninger der eksisterer i forbindelse med et samarbejde. Vi ved fra analysen at de kommunale 

sagsbehandlere ikke har nok tid i forhold til antal sager og derfor vil se en fordel i en reduktion af 

transaktionsomkostninger i form af et mindre behov for kontrol af den eksterne leverandør. Tillid er 

altså en betydelig variabel i den dynamik der eksisterer mellem en kommune og deres eksterne le-

verandører.  

Størrelsen af samarbejdspartner som variabel har ligeledes betydning for hvordan samarbejdet vil 

komme til at forløbe. Kommunalreformen der blev indført i 2007 ændrede den kommunale struktur 

og centraliserede de kommunale ressourcer. Det ændrede hele markedsstrukturen da mange kom-

muner blev så store at de selv har ressourcer til at klare opgaverne således at de sager der før var 

blevet udbudt nu bliver behandlet internt. Størrelsen af kommunerne og dermed mængden af res-

sourcer til rådighed, er således en variabel der vil påvirke de rammer der er til stede ved kommu-

nernes samarbejde med eksterne leverandører.   

Personlig kontakt mellem samarbejdsparterne som variabel er også relevant ifølge analysen. Det 

blev konkluderet at personlige relationer er vigtige på det specialiserede socialområde, men at for-

holdene for at skabe dem er forringet. FABU mener, at effekten af deres arbejde ofte forringes på 

baggrund af manglende personlig kontakt med kommunens sagsbehandler. Beslutningen om, hvil-

ken ekstern leverandør, der skal behandle en sag, ligger ofte hos den enkelte sagsbehandler. Hvis 
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man i forbindelse med et tidligere samarbejde har haft personlig kontakt med en sagsbehandler og 

forløbet var succesfuldt vil det have en positiv effekt på fremtidige samarbejder og muligvis påvirke 

kommens købsbeslutningsprocessen.  

Netværk af sociale aktører som variabel er ifølge analysen relevant i forhold til de beslutningspro-

cesser der foregår hos kommunerne. Som eksempel kan nævnes Hillerød kommune og deres over-

vejelser om at indføre sverigesmodellen per. 1/1 2016. De har haft kontakt til forskellige danske 

kommuner der allerede arbejder med modellen og har på baggrund af deres erfaringer besluttet sig 

for selv at indføre den. Dette har en indirekte effekt på en organisation som FABU, da sverigesmo-

dellen med tiden vil ændre strukturen af de udbud kommunerne vil foretage.   

Risiko og løfter som variable bliver ikke direkte nævnt i analysen, men de har begge en indirekte 

effekt på de beslutningsprocesser, der foregår fra kommunernes side. Det bliver gjort klart at tydelig 

kommunikation fra leverandørens side er vigtigt for kommunerne i forbindelse med udbud af en 

sag. En del af det at kommunikere tydeligt er at gøre det klart, hvordan man har tænkt sig at agere i 

forbindelse med en sag - give et løfte. Kommunerne har en tendens til at genbruge leverandører, 

hvis tidligere samarbejder har været succesfulde. For at et samarbejde skal være succesfuldt kræver 

det, at leverandøren har levet op til de krav og løfter der er blevet stillet samt givet i forbindelse 

med kontrakten. Hvis kommunen føler, at samarbejdet har været en succes, vil de se et fremtidigt 

samarbejde som mindre risikofyldt end fx samarbejde med en leverandør, de ikke har kendskab til i 

forvejen.     
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7. Konklusion og anbefalinger til FABU

  
Finn Voss, adm. Direktør i FABU udtaler følgende om FABU En organisation, der er organiseret 

som en fond, altså selvejet institution som før i tiden hed en fond og som har været i denne her 

branche med der hedder udsatte børn og unge i over 100 år

  

FABU har gennem den seneste årrække mærket konsekvenserne af kommunalreformen. Som en 

konsekvens af, at kommunerne siden 2007 selv har varetaget størstedelen af de sager der vedrører 

anbringelser af børn og unge, blev FABU nødt til at ændre deres forretningsstrategi.   

Hvor FABU før ofte havde en sag, fra den blev udbudt, til barnet/den unge blev myndig, er tenden-

sen nu, at markedet er kontrakt baseret med et år lange kontrakter som standard. FABU antog en 

konsulentrolle for at møde den nye efterspørgsel. De møder en del barrierer i deres samarbejde med 

kommunerne under de nye markedsforhold. Her kan nævnes manglende interesse for uformel 

kommunikation fra kommunernes side, manglende kommunikation fra kommunens sagsbehandlere 

i forbindelse med konkrete sager, manglende ressourcer på det specialiserede socialområde, en ten-

dens til at markedet bliver kommercialiseret og kommunerne går ind i store udbud (sverigesmodel-

len) og manglende vilje fra kommunerne til at evaluere FABUs arbejde efter en kontrakt er afsluttet.    

Jeg vil nu forslå tiltag, som FABU kan foretage for at forbedre deres position på markedet med ud-

gangspunkt i den modificerede value chain approach to CRM model.  
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Modellen beskriver en strategi, man som organisation kan implementere i et forsøg på at identifice-

re og fastholde kunder.   

 

Første stadie: Her kan FABU med fordel kategorisere de danske kommuner i forhold til 1. 

hvor mange ressourcer de har til rådighed 2. hvilke interne afdelinger der eksisterer for på 

den måde at kunne identificere hvilke kommuner der potentielt har et stort antal udbud inden 

for FABU´s område. 3. Hvilke kommuner FABU tidligere har samarbejdet med. Det vil væ-

re behjælpeligt hvis man knytter noter vedr. præferencer og kommunikation til disse kom-

muner. 4. Identificere hvilke kommuner der samarbejder med hinanden på det specialiserede 

socialområde. 

 

Andet stadie: Her kan FABU med fordel gennemgå følgende processer. 1. Dokumentere og 

kategorisere de erfaringer de allerede har gjort gennem samarbejde kommuner. 2. Forsøge at 

indsamle viden omkring præferencer hos de kommuner, der i første stadie er blevet identifi-

ceret som de mest attraktive samarbejdspartnere. Dette kan gøres ved at kontakte de aktuelle 

kommuner og prøve at starte en dialog. Tidligere erfaringer viser dog, at det ikke altid er 

muligt at fange kommunernes interesse. Alternativt kan man trække på sine kontakter inden 

for det specialiserede socialområde og lære af deres erfaringer. 

 

Tredje stadie: Her kan FABU med fordel foretage følgende tiltag: 1. Tilbyde attraktive 

kommuner et introduktions kursus til FABU. Hvad kurset skal indeholde føler jeg ikke at 

Nr. 1: Tillid
Nr. 2: størrelsen af 
samarbejdspartner

Nr. 3: Personligkontakt 
mellem samarbejdspartnere

Nr. 4 Netværk af sociale
aktører

Nr. 5: Risiko i forbindelse 
med samarbejde

Nr.6: Løfter

Nr 2.
Nr 4.

Nr.2
Nr. 3
Nr. 4

Nr.3
Nr.4

Nr. 1
Nr. 3
Nr.4

Nr. 5
Nr. 6
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jeg er kvalificeret til at udtale mig om, men jeg vil dog tilføje at kurset ikke kun bør handle 

om FABU men evt. også indeholde ny viden, gerne opnået gennem innovative foretagender, 

på det specialiserede socialområde. På den måde kan man skabe værdi for de deltagende 

medarbejdere fra kommunen samtidig med at man introducerer dem for FABU. 2. Deltage i 

debatten om det specialiserede sociale område. Dette tiltag er mindre målrettet, men kan 

stadig have en stor effekt hvis man rammer rigtigt. Rent praktisk kan FABU deltage i debat-

ten gennem artikler i fagblade, deltagelse i konferencer som aktive foredragsholdende og 

være til rådighed for evt. ekspert roller i medierne. FABU kan også med fordel koble sig på 

tiltag fra deres moderorganisation Livsværk, da Livsværk i kraft af sin størrelse kan have 

større gennemslagskraft på en række områder 3. Være til rådighed hvis en kommune skulle 

opsøge FABU i et uformelt anliggende. Man skal ikke arbejde gratis, men det ville være en 

fordel at give råd, hvis man bliver spurgt. 4. FABU tilbyder allerede kurser til interesserede, 

hvor de ud over at dele deres viden også for introduceret sig selv til de deltagende. Dette er 

et godt tiltag og noget FABU bør fortsætte med. Det kan med fordel undersøges om man på 

nogen måde kan optimere tiltaget fx ved at øge antallet af kurser eller antallet af deltagere. 

 

Fjerde stadie: Her kan FABU med fordel foretage følgende: 1. FABU skal skabe en kultur i 

deres organisation hvor kunden er i centrum. Det gælder i alle facetter af samarbejdet, men 

det er specielt vigtigt at være positiv i sin kommunikation. Dette gælder både når kommunen 

kontakter en første gang og i hele det efterfølgende forløb. Det er vigtigt at være rationel når 

man kommunikerer omkring opståede problemer. 2. Følg de anvisninger, kommunen har gi-

vet i forbindelse med en sag. Kontakt gerne kommunen løbende for at beskrive hvordan sa-

gen forløber, også gerne selvom det ikke er et krav. 3. Få kommunerne til at evaluere FA-

BUs arbejde. På den måde bliver det muligt at skabe en database med erfaringer fra tidligere 

samarbejder. FABU har tidligere haft problemer med at få kommunerne til at evaluere dem. 

Her kan man forsøge at få en evaluering skrevet ind i kontrakten. Hvis dette ikke er muligt 

kan man forsøge at lave en uformel aftale med den sagsbehandler der har udbudt sagen alle-

rede i starten af forløbet. 

 

Femte stadie: FABU skal løbende evaluere de tiltag de gør sig i forbindelse med deres stra-

tegi. Hvor ofte dette skal ske, afhænger af ændringer i markedet. Hvis der bliver vedtaget 

politiske tiltag, der betyder store ændringer på det specialiserede socialområde, bør der ske 

en evaluering af processerne, så vidt muligt, allerede før ændringerne træder i kraft.   
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Afsluttende vil jeg forholde mig til hvad FABU kan gøre i forbindelse med nogen af de barrierer 

der ikke er blevet adresseret i forbindelse med gennemgangen af den modificerede value chain 

approach to CRM model.  

 

manglende ressourcer på det specialiserede socialområde: der er få tiltag FABU kan foretage 

sig i forbindelse med denne barriere, men det er væsentligt  at deltage aktivt i debatten og fx  

søge at udnytte sin position som ekspert på området til at trænge igennem til politikerene. 

  

En tendens til at markedet bliver kommercialiseret og kommunerne går ind i store udbud: 

Her har FABU heller ikke mulighed for at influere i hvilken retning markedet går. FABU 

kan dog benytte sig af sin moderorganisation, Livsværk, hvis kommunerne skulle gå ind i 

store udbud. Livsværk har mange ressourcer til rådighed og FABU vil i samarbejde med 

Livsværk kunne konkurrere under markedsforhold, der minder om dem i Sverige.  

Til sidst vil jeg kort forholde mig til FABU´s udtalelser om, at de ikke kan komme igennem i masse 

medierne. Finn Voss udtalte følgende i vores interview.   

Altså vi har problemet i forhold til medier, at der kan vi ikke komme igennem, vi bliver kvalt i me-

diestrømmen. Og når vi endelig har været på vej til at komme igennem det, så møder vi altid di-

lemmaet fra journalister, har i ikke noget børn vi kan snakke med? De vil have kød på bordet

  

Her vil jeg foreslå at FABU forsøger at finde en mellemvej i tilfælde af at medierne stiller krav de 

ikke kan acceptere. Det er selvfølgelig vigtigt at ingen lider skade som resultat af at FABU skal 

markedsføre sig selv, men det vil være en fordel aktivt at lede efter en løsning, der kan accepteres af 

begge parter.  

Afsluttende vil jeg nævne at de anbefalinger der knytter sig til den modificerede value chain ap-

proach to CRM model med relativ få ændringer vil kunne tilpasses til andre NPO´er der arbejder på 

det specialiserede socialområde.   
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