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English Summary 

My choice of methodology is based on a single case study of a completed quotation of diabetes acces-

sories carried out by the Procurement Cooperation in North Zealand. I was responsible for the quota-

tion and the subsequent contractual negation to the net sum of 90 mdkk which was signed by the end of 
March 2012. Several entities in the procurement cooperation are facing financial targets and conse-

quently the quotation process undertaken must lead to financial benefits. This was the situation for the 

unit I was heading up at the time. In order to achieve a favourable price we decided to limit the portfo-

lio of products compared to the previous contracts. The narrow scope resulted in a significant level of 

criticism among the stakeholders ie. Users, The diabetes association, Doctors and suppliers etc. 

 
In my thesis I attempt to gain insights into the potential diverging interpretations of the process by the 

stakeholders including an analysis of whether the various institutional conditions may have influenced 

the process and the understanding by those involved. Moreover I attempt to establish an insight into the 
strategic positions and options available as seen by the involved parties. The theoretical framework 

applied is that of Klijn and Koppenjan’s approach to ‘Wicked Problems’ where there is a fundamental 

disagreement on the definition and solution to the problem. Wicked Problems are characterised by stra-

tegic and institutional uncertainty. By an in-depth analysis of the various components uncertainty fac-

tors and interdependencies in the network I wish to understand if strategies and approaches were avail-

able which could have led to unlock this specific constrained deadlock process. 
 

My analysis is split into two: First the analysis emphazises on the subjective positions of the stakehold-

ers. Secondly the analysis reviews the underlying mechanisms impacting the locked process. 
 

In the section where the perspective is established I briefly evaluate my playing field which consist of 

several strategic intervention opportunities in multiple arenas. Since the conditions for interactions are 

limited I may attempt to take upon me the role of process facilitation whereby I can bring the paradoxes 

to the table and focus on the rules of engagement which could lead to predictable points of opinions 

and instead place focus and attention on ensuring exchange of diversified ideas resources and capabili-
ties. 
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1. Baggrund 

I sommeren 2011 indgik alle nordsjællandske kommuner, som deltager i Indkøbsfællesskab Nordsjæl-
land,1 aftale om genudbud af diabetes hjælpemidler. Jeg var tovholder for processen, og kontrakterne 

med en samlet kontraktsum på 90 mio. kr. blev underskrevet i slutningen af marts 2012. 

 
Kommunerne var presset økonomisk og forventningerne til, at kommunerne kunne hente nemme be-

sparelser via indkøbsaftalerne, var store. Der var tale om et genudbud, hvor det erfaringsmæssigt er 

ganske vanskeligt at hente de store gevinster ved at konkurrenceudsætte. For at få en god pris havde vi 

derfor bl.a. indsnævret sortimentet i forhold til de eksisterende aftaler. Den samlede besparelsesmulig-

hed for kommunerne udgjorde ca. 16 mio. kr. for hele kontraktperioden. 

 
Aftalen med det smalle sortiment skabte (og skaber fortsat) meget uro blandt både borgere, Diabetes-

foreningen, producenter, læger, sygeplejersker, leverandører m.fl. Efterhånden som den eksterne uro 

voksede, blev de ledelsesmæssige (direktionen(erne)) og politiske udmeldinger om at hente penge hjem 
via vores indkøbsaftaler mindre markante og mere utydelige.  

 

Jeg har oplevet den voksende uro som et voksende pres for ”at gøre noget”. Men selvom det er længe 

siden, at aftalerne blev skrevet under, har jeg ikke fundet svaret på, hvad det konkret er, 

jeg/udbudskonsulenterne - skal gøre, og hvad vi kunne have gjort anderledes dengang. Jeg oplever, at 

kravene om at hente penge via indkøbsaftalerne og sørge for, at aktørerne/interessenterne - eller i det 
mindste de berørte borgere - bliver tilfredse med resultatet, er svært forenelige. Jeg har samtidig en 

antagelse om, at én forklaring på, at aktørerne i processen agerede som de gjorde er, at de var og er 

underlagt forskellige institutionelle betingelser. Resultatet af det smalle sortiment betød f.eks., at nogle 
producenter ikke længere var leverandører til kommunen. Et sådant resultat er umiddelbart svært for-

eneligt med en producents mission (eller institutionelle binding) om fokus på den økonomiske bundlin-

je. Tilsvarende har de øvrige aktører/interessenter i processen haft et bagland med egen institutionel 

logik, som ikke nødvendigvis er forenelig med en indkøbsenheds institutionelle fundament, der ofte 

også har en økonomisk rammesætning.  

 
Nogle aktører/interessenter har henvendt sig til pressen og til politikere med besked om, at udbuddet 

kunne føre til dårligere sygdomsbehandling. Jeg nærer selvsagt et håb om, at dette ikke har været til-

fældet. Jeg må dog være ærlig og allerede indledningsvist tilstå, at jeg har oplevet henvendelserne fra 
f.eks. producenternes side som både bekymring over, om borgere med diabetes i de af udbuddet omfat-
                                                 
1 Indkøbsfællesskabet Nordsjælland består af 12 kommuner. Formålet med indkøbssamarbejdet er blandt andet at sikre 
indkøbsvolumen og færrest mulige udgifter til gennemførelse af udbud. På tidspunktet for omtalte udbudsproces arbejdede 
jeg som teamleder for Gribskov Kommunes kontraktstyringsteam. 
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tede kommuner ville få en dårligere sygdomsbehandling og bekymring for, om vores udbudspraksis 
ville sprede sig til andre kommuner, således at konkurrencen blandt producenterne ville blive skærpet. 

Tilsvarende har jeg en antagelse om, at det øvrige aktørfelts gøren og laden kan have mangfoldige år-

sager og forklaringer.  
 

Omvendt kan jeg særdeles godt forstå sygdomsramte borgere, behandlere, og for den sags skyld produ-

center og andre aktører, som har stor opmærksomhed på, om der er folk med diabetes, der kommer i 

klemme som følge af kommunernes udbud. 

 

Kommunerne står nu igen overfor at udbyde diabeteshjælpemidler. Vi har fået Klagenævnet for Ud-
buds afgørelse om, at udbudsprocessen var i orden. Vi har også fået en afgørelse fra Statsforvaltningen, 

som bestemmer, at brugerne ikke, som foreskrevet i serviceloven, var tilstrækkeligt inddraget i forbin-

delse med udformningen af kravspecifikationen.2  
 

De fleste af de af aftalen omfattede kommuner er fortsat økonomisk presset. Presset på udbudsenheder-

ne om at hente økonomiske gevinster er umiddelbart ikke aftaget siden sidste udbud af diabeteshjæl-

pemidler. Dette gælder også i Allerød Kommune, hvor jeg i dag er udbuds- og indkøbschef. Så længe 

dette er tilfældet, har jeg en antagelse om, at udbudskonsulenter og diabetikere (og de øvrige aktø-

rer/interessenter) fortsat har svært ved at finde fælles mål for processen i sig selv og fælles mål for de 
indholdsmæssige krav til udbuddet. Det er også min antagelse, at uenigheden ikke nødvendigvis bliver 

mindre ved øget brugerinddragelse i forbindelse med udformningen af kravspecifikationerne. Under 

alle omstændigheder er processer, hvor mange stemmer skal høres, en ganske ressourcekrævende og 
logistisk svær øvelse.   

 

De samme spørgsmål presser sig fortsat på: Hvordan skal processen tilrettelægges? Er det muligt at 

finde en fællesnævner for et ”drømmeresultat”? Hvem skal tage den endelige beslutning om udbuddets 

mål og indhold? Osv. 

 

                                                 
2 Når en opgave skal udbydes, skal udbyder beskrive de centrale krav til den fremtidige opgaveløsning. Selve beskrivelsen 
af den ønskede ydelse sker formelt set i den del af udbudsmaterialet, der kaldes kravspecifikationen. Formålet med at 
beskrive kravene er at give tilbudsgiverne et klart billede af, hvilken opgave udbyder ønsker løst og på hvilket 
serviceniveau. 
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2. Problemfelt og problemformulering  

Konkurrenceudsættelse kan have et økonomisk potentiale, der kan komme området selv, andre offent-
lige områder og/eller skatteborgerne til gode. Omvendt kan konsekvenserne af konkurrenceudsættelse 

også opleves som en serviceforringelse, der ikke giver værdi for aftagerne. 

 
Oplevelsen af at ”skulle have gjort noget” uden at vide præcist hvad, er det som i første omgang har 

vagt min motivation og nysgerrighed på at få en forståelse for, hvad der har betinget og ført til den om-

talte uro. Desuden er jeg nysgerrig på, hvilken betydning aktørerne tillægger processen op til indgåelse 

af aftalen, samt om det havde været muligt at finde et fælles “ønskeresultat” af udbudsprocessen.  

 

Der er flere elementer i denne afdækning. Dels er det min opfattelse, at aktørerne har oplevet processen 
og resultatet af processen meget forskelligt. Tilsvarende har jeg oplevet forskellige billeder på “en 

drømme proces” og “et drømmeresultat”. 

 
Jeg har oplevet og oplever fortsat de institutionelle forskelligheder som en udfordring i forhold til mu-

ligheden for at finde en fællesnævner i den konkrete udbudsproces, og jeg oplever, at denne forskel 

havde indflydelse på, hvordan aktørerne strategisk valgte at tilgå og forholde sig til udbudsprocessen. 

 

Dette fører over i følgende problemformulering: 

 

Hvordan har aktørerne oplevet udbudsprocessen vedrørende diabeteshjælpemidler? Hvilke reaktioner 

opstod blandt aktørerne og hvorfor opstod de? Hvilke strategiske handlemuligheder så aktørerne i 

processen? 

 

Problemformuleringen har både et deskriptivt, eksplorativt og fortolkende sigte i den forstand, at jeg 

ønsker at få en dybere forståelse af aktørernes oplevelse af processen i forbindelse med udbud af diabe-

teshjælpemidler. Jeg ønsker også, at forståelsen kan give et refleksivt blik på udbudsprocessen herun-

der vise eventuelle særlige faktorer, som har virket hæmmende eller befordrende for processen og ud-

buddet. Problemformuleringen åbner forhåbentlig en dør til mulige håndteringsstrategier og en mulig 
pejling på eget ledelsesrum. 

 

3. Opgavens disposition  

Dette afsnit er en kort præsentation af, hvad de enkelte afsnit i opgaven indeholder, og hvordan de ind-

byrdes hænger sammen. 
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I afsnit 4 redegør jeg kort for opgavens socialkonstruktivistiske blik samt de epistemologiske og onto-
logiske konsekvenser af denne paradigmatiske tilgang. Afsnit 5 er en præsentation af mit teoretiske 

hovedfokus. Den teoretiske ramme er Klijn og Koppenjans’s tilgang til wicked problems, hvor der ikke 

er enighed om problemets definition eller løsning. Wicked problems er yderligere karakteriseret ved 
strategisk og institutionel usikkerhed [Klijn og Koppenjan 2004: 2, 6, 28 f]. Det socialkonstruktivisti-

ske perspektiv har selvsagt også betydning for de metodologiske overvejelser, som bliver nærmere be-

lyst i afsnit 6. Afsnit 7 angiver væsentlige foretagne afgrænsninger i opgaven. Analysen i afsnit 8 og 10 

deler sig i to. 1. ordens analysen i afsnit 8 lægger vægt på den subjektive meningsskabelse, der er i ak-

tørfeltet. Afsnit 9 er en delkonklusion på 1. ordens analysen og på problemformuleringen. I 2. ordens 

analysen i afsnit 10 søger jeg at se, om der er bagvedliggende mekanismer, som har betydning for den 
fastlåste proces. Afsnit 11 er en samlet konklusion på de teoretiske, empiriske og analytiske overvejel-

ser. Konklusionen afrundes i afsnit 12 af en perspektivering, herunder et muligt ledelsesmæssigt hand-

lerum. Opgaven afsluttes i afsnit 13 med essensen af refleksioner over, hvad jeg som leder har lært og 
erfaret på masteruddannelsen. 

 

4. Perspektiv 

4.1 Det socialkonstruktivistiske perspektiv 

For mig har udbudsprocessen vist, at verden og viden herom afhænger af øjnene, der ser. Det er derfor 

naturligt, at opgavens teoretiske hovedperspektiv er det socialkonstruktivistiske.3Jeg redegør kort for 

det socialkonstruktivistiske perspektiv i dette afsnit, herunder for blikkets betydning for opgaven (4.2) 

samt blikkets ontologiske (4.3) og epistemologiske (4.4) konsekvenser.    

 

Det socialkonstruktivistiske perspektiv kan antage forskellige former. Collin præsenterer fire 
hovedtyper af socialkonstruktivistiske paradigmer [Collin, 2003: 23-33], og i Collins terminologi 

passer mit blik bedst overens med ”et erkendelsesteoretisk konstruktivistisk paradigme om den sociale 

virkelighed”.
4  Her argumenteres for, at vores viden om den sociale virkelighed er en social 

konstruktion, der ikke repræsenterer den sociale virkelighed selv, men er skabt i interaktion og 

forhandling med andre individer. Den sociale virkelighed eksisterer uafhængigt af vores erkendelse af 

den, og vi skaber viden om den gennem forskellige former for udforskning [Nygaard et al. 2012: 122-

123].  

                                                 
3 Ordet hovedperspektiv er valgt, idet jeg finder, at det næppe er muligt at være upåvirket af andre perspektiver.  
4 Det er ikke muligt inden for denne opgaves rammer at give en præsentation af socialkonstruktivismens baggrund og 
historie. Det kan dog nævnes, at ovenstående udgangspunkt filosofisk tager sit afsæt i Emanuel Kant (1724-1804), som i sit 
hovedværk Kritik der reinen Vernunft (1781) skelner mellem “tingen i sig selv” (das Ding an sich) og tingene som de 
fremstår for os - dvs. at der er forskel på virkeligheden og vores viden om virkeligheden [Wenneberg, 2002: 141-142].  
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Mit paradigmatiske blik bygger navnlig på Berger og Luckmanns socialkonstruktivistiske 
samfundsteori, som lægger vægt på forståelsen og studiet af det sociale [Berger og Luckmann, The 

Social Construction of Reality, 1966]5 Berger og Luckmann’s samfundsteori har blandt andet disse 

kendetegn og hovedpointer: 
 ➢ det socialkonstruktivistiske perspektiv tilhører navnlig fortolkningsparadigmet med inspiration 

fra fænomenologien, hermeneutikken, etnometodologien og den symbolske interaktionisme;  ➢ fokus er på aktør og handling og på hvordan sociale processer udspiller sig; ➢ den sociale virkelighed fremtræder forskelligt for forskellige individer; ➢ virkeligheden er intersubjektivt konstrueret, men også relateret i forhold til aktørernes kontekst. 
Det betyder, at den enkelte aktør er medlem af et kollektiv af holdninger og meninger, som det 

påvirker og påvirkes af; ➢ mennesker både skaber en social virkelighed og er begrænset af de sociale og kulturelle 
mønstre og samfundsmæssige institutioner og strukturer.; ➢ institutioner er med til at skabe fælles platforme eller forståelsesrammer, som i deres egenskab 

af delte mentale modeller for interaktion er intersubjektivt bindende. Bindinger eksisterer ikke 

uafhængigt af individets handlinger, men skabes simultant med mikrohandlinger.; ➢ gentagne handlinger mellem individer danner en form for social orden eller institution, som 

herefter udgør en objektiv samfundsopfattelse. 
 

Samfundet og viden herom skal efter Berger og Luckmann således forstås dialektisk. Samfundet er 

både et menneskeskabt produkt og en objektiv virkelighed. Vi er både produkter og producenter af 
samfundet [Ibid, 1966:149]. Vigtigt i denne sammenhæng er pointen om, at den objektive sociale 

virkelighed også er socialt skabt: “It is important to keep in mind that the objectivity of the institutional 

world, however massive it may appear to the individual, is a humanly produced, constructed 

objectivity” [Ibid, 1966:69]. I afsnit 4.3 “ontologiske konsekvenser” er eksempler på denne pointe fra 

min egen verden. Virkeligheden er ikke statisk, men må ifølge Berger og Luckmann kontinuerligt 

genforhandles i den sociale interaktion [Ibid, 1967: 210]. Det dialektiske forhold mellem individ og 
struktur er under evig forandring. Der er således tale om en fortløbende syntetiseringsproces. 

 

Berger og Luckmann identificerer institutionalisering som en nøgle proces i dannelse og fastholdelse af 
bestandige sociale mønstre og til en forståelse af, hvordan social orden etableres og vedligeholdes. 

Grundlaget for at etablere en social orden er gennem en intersubjektiv og fornuftig hverdagslig verden, 

                                                 
5 Hammershøj og Petersen kritiserer Berger og Luckmann for manglende filosofisk og epistemologisk refleksion. 
[Hammerhøj og Petersen, 2001: 44]. 
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en fælles betydningsstruktur [Berger og Luckmann 1972:33]. Ifølge Berger og Luckmann skaber men-
nesket en social verden (eksternalisering), der gøres kendt for den anden (objektivering), og samtidig 

oplærer mennesker hinanden i at forstå og bruge den objektive verden (internalisering). Sproget er i 

særlig grad et opbevaringssted for ophobninger af betydninger og erfaringer, som kan gives videre ud 
over tid, rum og virkelighedssfærer [Ibid:52]. 

 

Et perspektiv: ”udstikker både veje, afveje og lukket land. Det lukkede land er paradigmets blinde 

pletter, de spørgsmål, der ikke kan stilles, de forklaringer, der ikke kan tænkes etc.”
  6

 Inden for det 

fortolkende bliks rammer er jeg derfor i opgaven også inspireret af andre perspektiver som f.eks. det 

hermeneutiske og det postmoderne, hvilket vil fremgå af afsnit 4.3 ”ontologiske konsekvenser”. 

4.2 Blikkets betydning for opgaven 

En udbudskonsulent er på evig jagt efter økonomiske gevinster. Lidt forenklet sagt, er 
drømmescenariet, at udbyder får det samme (eller måske noget bedre) til en billigere pris – svarende til 

at gå på udsalg til januar. Dette bør også være en indlysende sandhed, når købet angår 

diabeteshjælpemidler.  
 

Imidlertid findes sandheden ikke, når blikket er socialkonstruktivistisk. En diabetiker vil måske sige, at 

sygdomsforløbet kræver forskellige hjælpemidler under forskellige omstændigheder, at der f.eks. er 

stor forskel på at være ung elitesportsudøver med diabetes og ældre svagtseende diabetiker, og at disse 

forskelle stiller krav til, hvilke produkter som skal købes, hvilket igen gør business casen mere 

kompleks. Sandheden om en baseline eller en business case varierer derfor inden for forskellige sociale 
fællesskaber og inden for forskellige kulturer.7 

 

En udbudsproces skabes af aktørerne i processen gennem interaktion, intersubjektiv meningsskabelse 
og sociale processer. Samtidig befinder aktørerne sig i en institutionaliseret kontekst, som sætter 

rammerne for aktørernes handlingsrum. Jeg har selv oplevet dette som et krydspres mellem 

meningsskabelse om udbudsprocessen i sig selv, og at denne meningsskabelse skal foregå inden for 

rammerne af f.eks. lovgivningen og de økonomiske mål, som er fastlagt ovenfra. Jeg er én aktør ud af 

mange i processen. De øvrige aktører har andre institutionelle bindinger, som også har betydning for de 

rammer, som omgiver den dynamiske meningsskabelse. Jeg har en ambition om, at analysen kan 

                                                 
6 Leon Lerborg skriver i sin bog ”Styringsparadigmer i den offentlige sektor"[ 2011: 31-32], at: ”Paradigmer er således 

fælles måder at tænke på, og de bestemmer, hvilke typer af spørgsmål man overhovedet kan tænke sig at beskæftige sig med, 

og hvilke typer af spørgsmål der er legitime. Paradigmer kan forstås som konkurrerende perspektiver på verden, som 

priviligerer forskelligartede iagttagelser og fortolkninger.”  Nygaard et al. sondrer [2012] mellem fire paradigmer. Mary Jo 
Hatch [1997] peger på fire (groft taget) kronologiske perioder i organisationsteori.  
7 Nygaard et al. [2012: 36], som henviser til Berger og Luckmann. 
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afdække nogle af aktørernes institutionelle bindinger for at få en dybere forståelse for den konkrete 
dialetik mellem meningsskabelse om udbudsprocessen og institutionelle bindinger. 

 

De institutionelle subsystemer/institutionelle bindinger samt strategiske handlemuligheder, som jeg 
håber at få indblik i, vil ikke være statiske, men under kontinuerlig udvikling og forandring baseret på 

den sociale interaktion. Den tidslige dimension i denne dialektiske proces er en ukendt faktor, hvor 

Berger og Luckmann ikke synes at have svaret på den ressourcemæssige udfordring, som er forbundet 

med at være i en sådan proces8.  

4.3 Ontologiske konsekvenser 

Efter den socialkonstruktivistiske virkelighedsforståelse er den sociale verden socialt konstrueret, og 

den sociale virkelighed er derfor ontologisk relativistisk.9 Som det fremgår af afsnit 4.1, er jeg også 

påvirket af andre perspektiver end det socialkonstruktivistiske, hvilket vil fremgå af dette afsnit. 
 

Opgavens rammer og omfang tillader ikke et postmoderne analytisk supplement af aktørfeltets 

positioner, adfærd m.v. Det betyder ikke, at tilgangen er irrelevant, da en forståelse af aktørernes 
ontologi kan danne baggrund for en forståelse af deres adfærd og komplementerende forståelser 

[Nygaard et al., 2012: 162-163]. Jeg søger i mine interview og i min analyse at være bevidst om de 

mangfoldige ontologiske ståsteder i aktørfeltet. Tilsvarende anfører Klijn og Koppenjan, at: “only when 

parties are aware that different frames of reference are involved, will it be possible to discover the real 

substantive questions that need to be addressed”[Klijn og Koppenjan, 2004: 38]. 

 
Den ontologiske forskel på det hermeneutiske [Nygaard et al. 2012: 28-29] og det konstruktivistisk blik 

synes for mig både stor og lille. Stor i den forstand, at sandheden om en virkelighed ikke findes inden 

for det konstruktivistiske paradigme - den er socialt, kulturelt og sprogligt betinget - hvorimod man 
metodologisk gennem forståelse for andre mennesker og andre menneskers verden inden for den 

hermeneutiske ontologi godt kan nærme sig sandheden. Lille i den forstand at begge paradigmatiske 

tilgange for mig netop henviser til, at sociale fællesskaber inden for en bestemt historicitet godt kan 

have samme forståelse af, hvad der er sandt og virkeligt. Tilsvarende også Berger og Luckmann, som 

anfører, at virkeligheden er intersubjektivt konstrueret, men også relateret til aktørernes kontekst. 

Uagtet den teoretiske ontologiske sondring mellem de to paradigmer og uagtet at opgaven har et 
konstruktivistisk blik, er der sneget sig begreber som “forståelse”, “for-forståelse” og ”historicitet” m.v. 

ind i mine metodologiske tilgange og overvejelser, som ofte anføres at høre til i det hermeneutiske 

                                                 
8 Berger og Luckmann taler om generationer. Generationer skal dog nok forstås som en generation eller cyklus inden for det 
pågældende område. En lovændring har f.eks. sin cyklus, en ændring af økonomiske mål en anden cyklus osv. 
9 En anden hovedtype argumenterer for, at den fysiske virkelighed er en konstruktion [Nygaard et al, 2012:123]. 
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univers [Nygaard et al., 2012: 79]. Det skyldes, at begreberne for mig synes velegnede til at udvide min 
horisont og forhåbentligt få mig til at se på flere veje til forståelse af udbudsprocessen og resultatet af 

denne. Jeg vil f.eks. gerne have en dybere forståelse for det at være diabetiker, fordi jeg mener, at 

denne forståelse kan give et indblik i, hvilke konsekvenser udbudsprocessen havde for diabetikerne.10  
 

Mit eget ontologiske ståsted er endvidere kendetegnet ved, at jeg som leder af en udbudsproces er i en 

virkelighed med ganske klare rammer for, hvordan jeg kan agere. Jeg var (og er) f.eks. underlagt de af 

direktionen fastlagte krav om at hente gevinster i forbindelse med udbud. Jeg er underlagt det gældende 

udbudsdirektiv, retspraksis m.v. Selvom denne virkelighed selvsagt er menneskeskabt, er det min op-

fattelse, at den i en vis forstand eksisterer uafhængigt af, hvordan jeg erkender, oplever og erfarer den. 
Denne del af mit arbejdsunivers kan således siges at have et nominalistisk udspring, men de facto vir-

ker udbudsregler m.v. som en objektiv mur, der får en del af min virkelighed til at fremstå som ontolo-

gisk objektiv. I hvert fald har denne del af mit virke en referenceramme, som begrænser mit handlerum 
og min sociale konstruktion af verden. Omvendt ser jeg ikke mig selv som “et arme offer” for strenge 

udbudsregler. Jeg har f.eks. ganske vide rammer til at kunne tilrettelægge udbudsprocesserne. Forud for 

selve annonceringen kan jeg f.eks. både inddrage markedet, brugerne, interesseorganisationer m.fl. 

Aktørfeltet vil forventeligt have ganske forskelligt syn på, hvordan et fornuftigt udbudsmateriale ser 

ud. I denne proces har jeg - som andre aktører - mulighed for at byde ind med mine sociale konstrukti-

oner om, hvilken retning et udbud skal tage. Tilsvarende i øvrigt Berger og Luckmann, som forener en 
dialektiske begrebsforestilling om en objektiv og en subjektiv samfundsforståelse: ”…to be in society is 

to participate in its dialectic” [Berger og Luckmann, 1966: 149]. 

4.4 Epistemologiske konsekvenser 

Jeg ønsker at undersøge en konkret konkurrenceudsættelse, hvor både udbudsprocessen og eftervirk-

ningerne af udbuddet fremstår som en gordisk knude. Da epistemologien inden for det socialkonstruk-
tivistiske paradigme er subjektiv, kan jeg – i bagklogskabens lys – måske sige, at dette ikke burde have 

været den store overraskelse, da mange forskellige virkelighedsopfattelser har været repræsenteret i 

udbudsprocessen. Jeg redegør i dette afsnit kort for, hvordan jeg søger at nærme mig aktørernes virke-

lighedsopfattelser. 

 

For at få indblik i de forskellige virkelighedsopfattelser er det helt centralt for mig at vide, hvordan vi 
forskellige aktører taler om og fortolker udbudsprocessen og delelementer i udbudsprocessen. Jeg øn-

sker at få indblik i, om vi er omgivet af egne selvfølgeligheder, som skaber forskellige muligheder, 

begrænsninger og eventuelt sammenstød mellem socialt konstruerede verdener. Det er således min op-

                                                 
10 Jeg støtter mig her til Deetz’ [1996] kritik af Burrell og Morgans [1979] paradigmatiske kategorisering samt til Joanne 
Martin [1992] som anfører, at man (når man er refleksiv og bevidst) godt kan bevæge sig på tværs af flere paradigmer. 
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fattelse, at den sociale verden skal forstås med udgangspunkt i de aktører, som udgør verden [Burrell 
og Morgan 1979: 253]. Jeg er selv aktør, og jeg søger at være bevidst og refleksiv om, at denne forstå-

else hverken kan opnås neutralt eller positionsløst, men jeg har i min dataindsamling, de kvalitative 

interview, bestræbt mig på at være følsom, indlevende, åben m.v. [Gustavsson 2000]. Hermed læner 
jeg mig op ad en phronetisk tilgang til vidensindsamling. Uagtet disse bestræbelser er min analyse af 

casen både værdiladet, erfaringsbaseret, konkret, kontekstafhængig og, som nævnt, præget af, at jeg 

selv er en del af aktørfeltet. Dataindsamlingen og den efterfølgende bearbejdning af data i analysen er – 

med andre ord - subjektiv og præget af mine forestillinger og meninger. 

 

5. Teoretisk ramme 

5.1 Diagnostisering af usikkerhedsfaktorerne 

Afsnit 5 er en gennemgang af mit teoretiske fundament, som blandt andet har betydning for, hvordan 

jeg har indsamlet og fortolket data og for min konklusion. 

 
Min teoretiske hovedtilgang er Klijn og Koppenjan’s håndtering af wicked problems, hvor løsningerne 

på udfordringerne ikke kan findes gennem traditionelle hierarkiske institutioner. Horisontale netværk 

opstår i stedet og erstatter loyalitet til tidligere beslutningstagere og hierarkier. Konsekvensen er, 
at”complex problems are increasingly resolved in a setting of mutual dependencies” [Klijn og Kop-

penjan 2004:5]. Det er således blandt andet den gensidige afhængighed, som er bevæggrunden for aktø-

rernes deltagelse i netværket. Klijn og Koppenjan’s netværksperspektiv og tilgang til wicked problems 

deler sig i to. Først ser de på diagnosticering/analyse af usikkerheds faktorer (substantiel, strategisk og 

institutionel usikkerhed). Diagnosticeringen kan herefter bruges som et billede på de strategiske grund-

vilkår – på handlingsfeltet for mulige håndteringsstrategier.  
  

Klijn og Koppenjan ser netværk som selvorganiserende, løst koblede interorganisatoriske interaktions-

enheder, som holdes sammen af aktører inden for bestemte policy områder, der er gensidigt afhængige, 
og som træffer beslutninger gennem forhandlinger [Kickert et al., 1997:31; Klijn og Koppenjan 2004: 

9-10]. Klijn og Koppenjan peger på, at der over tid vil ske en netværksformation, hvor regler for ad-

færd og brug af ressourcer bliver udviklet, hvilket samtidig gør netværket mere robust. Aktørerne i net-

værket vil søge at agere strategisk i forhold til definition, prioritering og løsning af problemer samt i 

forhold til de øvrige aktørers indsatser, strategier og opfattelser af spillet. Væsentlige indholdsmæssige 

forskelle i opfattelserne af problemer og løsninger kan forårsage blokeringer i de politiske processer 
eller føre til stagnation, og“in this sense, perceptions are vital for the course of and outcomes of policy 

processes” [Klijn og Koppenjan 2004:10]. 
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Klijn og Koppenjan arbejder med tre kompleksitets- og usikkerhedsfaktorer [Ibid: 6]: substantiel- 
(usikkerhed om politikkens indhold/problem- og løsningsopfattelser) [Ibid: 19], strategisk- (usikkerhed 

om strategiske relationer til de relevante aktører, præferencer og samspil) [Ibid: 39] samt institutionel- 

(usikkerhed om de samspilsrammer, -regler, -normer, der gælder for og mellem aktørerne) usikkerhed 
[Ibid: 66 f].  

 

Substantiel usikkerhed 

Substantiel usikkerhed kan - afhængig af det konkrete område - blandt andet have følgende kendetegn: 

Uenighed om data, enighed om data men uenighed om fortolkningen af data, kamp om problem per-

ception (hvor svage stemmer har svært ved at trænge igennem), uenighed om problemernes vigtighed 
m.v. Klijn og Koppenjan har sammenfattet substantiel usikkerhed og adækvat respons herpå således: 

 

Lack of knowledge and ambiguity as sources of uncertainty    Tabel 1 

 Substantive uncertainty  

 Lack of knowledge Ambiguity 

Characteristics of uncertainty Lack of information and knowledge 
for grounding action 

Information overload, confusion and 
knowledge conflicts 

Nature of uncertainty Lack of information and knowledge 
about causal relations in a problem 
situation 

Presence of diverging frames from where 
problems and solutions are judged 

Adequate response Information gathering, use of experts, 
conducting research 

Joint production of meaning 

     [Klijn og Koppenjan 2004: 37] 

 

En problemformulering inkluderer nogle løsninger og ekskluderer andre (også inden for forskning). 

Om én løsning på problemet er bedre end en anden løsning kan være umuligt at afgøre objektivt – selv 

retrospektivt. Det er således perspektivet på problemet, der er afgørende for, om løsningen opfattes som 

god eller dårlig [Klijn og Koppenjan 2004: 31]. At afgøre naturen af et problem medfører således magt.  
 

Strategisk usikkerhed 

Strategisk usikkerhed udspringer af de mange og ofte uforudsigelige, uventede strategiske valg, mang-
foldige aktører tager for at håndtere komplekse problemer og løsninger. Hertil kommer usikkerhed om 

årsager og omstændigheder, som influerer på spillet.  

 

Problemløsning finder sted i en arena (ikke nødvendigvis i en fysisk ansigt til ansigt arena), hvor gen-

sidigt afhængige aktører præsenterer og præciserer problemdefinitioner og -løsninger. Det er ikke kun 

en intellektuel øvelse, som går ud på at tæmme den indholdsmæssige usikkerhed, problemløsningen er 
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også et spil med mange aktører, som har mange formål. Hvordan strategien udspiller sig afhænger af, 
hvordan aktørerne ser problemerne, løsningerne, andre aktører og udviklingen i omgivelserne:”The 

game of problem solving takes place in an arena where actors present their strategies. The arena is the 

place or field where actors meet and play their game. It is the place where a specific group of actors 

make choices on the basis of their perceptions of problems, solutions and each others strategies” [Ibid: 

50].  

 
Tilgangen til håndtering af problemerne adskiller sig fra traditionelle rationelle strategitaxonomier, da 

komplekse samfundsmæssige problemer ikke kan løses i et socialt vakum gennem en autonom kogni-

tiv-analytisk øvelse ved centrale aktører.  
 

Forskellen på problemløsning som en analytisk aktivitet overfor et strategisk spil er i et uddrag oplistet 

i tabel 2: 

Tabel 2 

  

 Problem solving as intellectual design Problem solving as strategic game 

Perspective Central actor who solves problems in relative 
autonomy and whose problem perception is taken 
as the starting point for analysis and design 

Mutually dependent  actors who pursue a solution 
through negotiation and strife 

Process Sequential processes that can be subdivided into 
phases or steps with a clear beginning and end 

Zigzag and erratic processes in which infor-
mation, means and objectives are exchanged and 
a collective outcome is achieved in an incremen-
tal manner 

Criterion for success Decreasing the gap between the problem situation 
and criterion; achievement of ex ante formulated 
objectives 

Improving the position of those involved when 
compared to the existing situation 

Fail factors Lack of information about causal relations; lack of 
a clear framework for appraisal; inadequate 
planning, lack of means; too many actors involved 

Inadequate processes of interaction and infor-
mation exchange so the mutual solutions are not 
developed 

[Klijn og Koppenjan 2004: 46] 

 

Aktørerne indfinder sig på arenaen fordi deres tolkning er, at de har aktier i policy feltet. I det omfang 

de erkender deres afhængighed af hinanden, indgår de i interaktion. Her vil typen af afhængighed, rele-

vante ressourcer og strategitilgang variere. Når aktører rent faktisk ønsker at finde en løsning på et pro-
blem, skal de investere ressourcer og sætte handling og magt bag ønsket, og hvis de er afhængige af 

andre aktørers ressourcer, må de overbevise disse aktører om at deltage i spillet. Jo større erkendt af-

hængighed aktørerne har, jo større er muligheden for at udvikle det strategiske niveau fra: Go alone, til 

konflikt, til modstand, til samarbejde til facilitering. Udviklingen af spillet vil ofte være et mix af de 
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strategier, som bliver bragt ind i arenaen. Over tid vil spillet ændre karakter, fordi nogle aktører kan 
have koordineret deres strategier, hvilket kan medføre nye spil osv. [Ibid: 50]. 

 

Den fragmenterede natur af spil og den tilfældighed hvormed beslutninger bliver taget,11er i sig selv en 
kilde til usikkerhed. Klijn og Koppenjan henviser til Cohen et al., der i ”the garbage can model” tager 

udgangspunkt i, hvordan beslutninger i organisationer faktisk sker ved timing i strømmene af proble-

mer, løsninger, aktører og ”øjeblikke” samt om Kongdons ”stream model”, som illustrerer en asymme-

trisk udvikling af ”problem windows”, ”policy windows”, political windows” og en tilsvarende asym-

metrisk udvikling af løsninger inden for de pågældende områder. Dette giver både en ekstra dimension 

til den strategiske usikkerhed og til det strategiske spil, hvor aktører f.eks. kan udvise en passiv adfærd 
i håb om, at policy vinduer bliver lukket/åbnet osv. [Ibid: 53-54].  

 

Hertil kommer, at aktørerne ikke vil/kan deltage i alle arenaerne, at nogle interesser slet ikke bliver 
repræsenteret, at problemerne har forskellige dimensioner, som kalder på forskellige politikker, aktører 

og arenaer, at aktører kan møde uventede beslutninger truffet i andre arenaer, at aktører har forskellige 

mandater osv. Muligheder, forhandlinger, spil, beslutninger osv. kan således finde sammen eller dekob-

le i en uforudsigelig zigzag på kryds og tværs af mangfoldige areaner. Resultatet af det strategiske spil 

kan både være substantielt, institutionelt og på det processuelle niveau. Det indholdsmæssige udbytte 

kan være integreret og koordineret blandt aktørerne, det kan være ukoordineret og kaotisk, det kan re-
sultere i ingen beslutningstagning eller løsninger kan være truffet på et højere og mere innovativt ni-

veau. Aktørernes relationer kan udvikle sig i en mere samarbejdende eller fjendtlig ånd, som kan få 

betydning for det fremtidige samarbejde og den strategiske udvikling. Det institutionelle udbytte kan 
f.eks. være udvikling af fælles sprog og netværksformationer.  

 

Den strategiske usikkerhed kan med Klijn’s ord sammenfattes til: ”everything can happen and does 

happen”
12

 Spillets udfald kan sammfattes til spil af 1. orden, hvor aktørerne spotter spillets rytmik, 

relative regelbundethed og andre relevante aktørers adfærd samt spil af 2. orden, hvor der sker forsøg 

på at præge spilleregler og normer. 
 

Institutionel usikkerhed 

Klijn og Koppenjan’s institutionelle netværksperspektiv har rødder i den ny-institutionelle teori. I et 
ny-institutionelt perspektiv er der andre spilleregler end økonomisk rationelle eller individuelt opportu-

nistiske, som har betydning for, hvordan organisationer eller enkeltindivider agerer. Fokus i den socio-

                                                 
11 Klijn og Koppenjan [2004:57] henviser til Weick 1979. 
12 Erik-Hans Klijn på forelæsning 22. marts 2012. 



16 
 

logisk ny-institutionelle organisationsteori er på irrationaliteten i selve de formelle strukturer, som bli-
ver set som udtryk for feltgyldige normer og standarder for passende organisatorisk adfærd [DiMaggio 

et al. 1991].13 Antagelsen i den kognitive dimension er, at institutioner er meningssystemer, der gen-

nem kognitive og normative forskrifter sætter rammerne for social interaktion [Scott, 1995:64 samt 
DiMiggio og Powell: 1991]. Klijn og Koppenjan har navnlig fokus på den kognitive og sociologiske 

tilgang til institutioner, fremført af blandt andet Meyer og Rowan 1977; Powell og DiMaggio 1991; og 

Scott 1995, men dog med følgende opmærksomhed: “However, we emphasize that the development 

and existence of rules have rational components. After all, the transaction costs of interactions would 

be huge, if every interaction or transaction also required negotiation about the rules. In this sense, the 

theory applied in this book also contains elements of a more economic approach to institutions” [Klijn 
og Koppenjan, 2004: 77].  

 

Centrale begreber inden for ny-institutionalismen, som Klijn og Koppenjan refererer til, og som finder 
genklang i forhold til opgavens empiriske problemstilling er her forsøgt sammenfattet: 

 

Begrebet “institution”  

Begrebet anvendes og forstås generelt som en struktur, der er blevet institutionaliseret og taget for givet 

af medlemmerne af en social gruppe som effektiv, nødvendig samt som kilde til stabile adfærdsmønstre 

[Scott 2001: 48].  
 

Institutionalisering 

Scott [1995] har identificeret tre tilgang til forståelse af institutionalisering: en regulativ, en normativ 
og en kognitiv tilgang. 

 

En regulativ tilgang, hvor institutioner opfattes som samlinger af formelle og uformelle regler og pro-

cedurer, og hvor individuelle og organisatoriske aktører forholder sig til det institutionelle gennem en 

konsekvenslogik. En normativ tilgang, hvor institutioner opfattes som samlinger af normer og værdier 

knyttet til bestemte roller og positioner, som individuelle og organisatoriske aktører indsocialiseres i og 
forholder sig til gennem en passendhedslogik. En kognitiv tilgang, hvor institutioner opfattes som fæl-

                                                 
13 De ny-institutionelle rødder går tilbage til Selznick [1948;1949], som fremfører nødvendigheden og relevansen af at an-
skue organisationer som indlejret i en social og institutionel struktur. Selznick peger blandt andet på, at der kan være flere 
modstridende mål indenfor samme organisation og mellem organisationen og dens omverden. Han anfører også (som Ber-
ger og Luckmann), at organisationer er resultat af en historisk udvikling, hvor traditioner, værdier, samfundsnormer og 
uformelle netværksdannelser har lige så stor indflydelse på organisationernes arbejde med at planlægge og gennemføre 
deres mål, som rationel målfastsættelse og beslutningstagning har. 
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les erkendelsesmønstre og strukturer for fortolkning af sociale situationer, som muliggør og begrænser 
adfærd, og som individuelle og organisatoriske aktører forholder sig til gennem en ortodoks logik. 

 

Institutionelle logikker 
”Institutional logics refer to the belief systems and related practices that predominate in an organiza-

tional field” [Scott 2001: 176]. Når mål skal sættes og forfølges, vil aktører bevidst eller ubevidst træk-

ke på institutionelle logikker [DiMaggio 1997:267]. 

 

Rationaliserede myter 

En central pointe hos Meyer og Rowan [1983] er, at organisationers formelle strukturer, brug af -
professioner, programmer (salg, produktion, regnskab) og teknologier snarere skal ses som udtryk for 

myter i de institutionelle omgivelser end egentlig teknisk rationalitet. Institutionelle regler ses her såle-

des som socialt skabte konventioner, der finder deres legitimitet og virke ved at fremstå som tek-
nisk/rationelle, ansvarlige og moderne. Dette uanset om deres faktiske virkning på organisationens ar-

bejdsprocesser er rationel og effektiv og uanset om institutionen fremstår effektiv og rationel for den 

enkelte aktør. 14 Ifølge Meyer og Rowan søger organisationer (organisatoriske felter) således at inkor-

porere omverdenens rationaliserede myter (f.eks. om at bestemte strukturer er mere rationelle) uaf-

hængigt af de efficiensmæssige effekter af deres praksis, hvorved de opnår legitimitet, ressourcer og 

stabilitet og sikrer organisationens overlevelse [Ibid, 1983: 345]. 
 

Dekobling 

Meyer og Rowan [1977:357] peger på, at konflikter kan opstå, når institutionelle forskrifter indført på 
baggrund af rationaliserede myter rent faktisk ikke fører til, at kravet om teknisk effektivitet bliver 

imødekommet, og når forskrifterne støder sammen med andre institutionaliserede regler. Løsningen på 

dette paradoks kan her være dekobling, hvor der etableres en buffer mellem de formelle strukturer og 

faktiske aktiviteter [Meyer og Rowan 1977: 357]. 

 

Institutionel isomorfi i organisatoriske felter 
Den primære taktik til at skabe bro til den institutionelle omverden betegnes isomorfi. Ved at inkorpo-

rere institutionelle regler i egen struktur bliver organisationer inden for det samme institutionelle områ-

de mere homogene over tid. DiMaggio og Powell [1983] har identificeret tre generelle mekanismer, 
som bidrager til isomorfisme i et institutionelt felt: Tvangsbaseret isomorfi, efterlignings isomorfi og 

normativ isomorfi. 

                                                 
14 Powell [1991] og Tolbert og Zucker [1996] kritiserer synet på rationaliserede myter og anfører, at myterne i stort omfang 
vinder indflydelse på organisatorisk praksis, og at dette bør være fokus i en institutionel analyse. 
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Legitimitet 
Legitimitet kan defineres på mange forskellige måder.  

Suchman foreslår følgende definition: “A generalized perception or assumption that the actions of an 

entity are desirable, proper, or appropriate within some socially constructed system of norms, values, 

beliefs and definitions.” Og “Legitimacy represents an umbrella evaluation that, to some extent, trans-

cends specific adverse acts or occurrences; thus, legitimacy is resilient to particular events, yet it is 

dependent on a history of events” [Suchman 1995:574-575]. Suchman opdeler legitimitet i tre hoved-

kategorier (med tilhørende underopdelinger): pragmatisk, moralsk og kognitiv15. Pragmatisk legitimitet 

kan bl.a. ses som et indflydelsesperspektiv, som en social konstruktion, hvor der skabes legitimitet ved 

interessenternes anerkendelse af, at organisationen tjener et bredere formål. Moralsk legitimitet bygger 
bl.a. på aktørernes normative vurderinger af, om det vi laver er godt, rigtigt, lovligt. Kognitiv legitimitet 

kan bl.a. ses som organisationens evne til at skabe forståelse for sammenhænge, og det at organisatio-

nens aktiviteter giver mening.  
 

Suchman ser den kulturelle omverden som konstituerende for organisatorisk handling, der også relati-

verer den enkelte organisations autonomi i forhold til at kunne påvirke omverdenen samt en tilgang, 

hvor organisationer håndterer deres symbolske relationer strategisk. Aktører og organisationer befinder 

sig i en mangfoldighed af relationer og interessenter, som har betydning for, hvordan aktører forholder 

sig strategisk til forventninger fra omverdenen. Suchman [1995] skelner mellem tre tilgange til håndte-
ring af legitimitet: at opnå, at vedligeholde og at genoprette legitimiteten. For hver af disse er der tale 

om: pragmatisk, moralsk eller kognitiv legitimitet. Suchmans strategiske tilgang til håndtering af legi-

timitet [Suchman 1995] kan illustreres som tabel 3. 
      Tabel 316 

Legitimitetsform Opnå Fastholde Reparere 

Pragmatisk (i relationen) Behovstilfredsstil/tilpas til 

omverdens krav. Markedsse-

lektion. Promovér. 

Overvåg meninger. Beskyt sam-

handelen/samarbejdsrelationer  og  

netværk. 

Afvis. Udvikle overvågnings 

systemer. 

Moralsk (normer, værdier) Tilfredsstil idealer. Definer 

mål. Vælg domæner. Overbe-

vis. 

Overvåg etik. Beskyt ansvarlig-

hed. 

Undskyld og retfærdiggør. Tag 

afstand. Omstrukturer. 

Kognitivt/institutionelt 
(taget-for-givet eksistensbe-
rettigelse) 

Gør som de bedste.  Overvåg fremtidsperspektiver. 

Beskyt antagelser. 

Forklar. 

                                                 
15 Suchman læner sig op af Scotts tre tilgange til institutionel teori, den regulative, normative og kulturelt-kognitive [Scott, 
2001: 51 f].  
16 Tilvirket efter Suchman 1995 samt Steffen Løfvall, mundlig formidling, cbs, 12. april 2012. 
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Tillid 
Tillid mellem aktørerne er et afgørende integrerende element i interorganisatoriske netværk. Aktører 

søger mod aktører, som de har tillid til og har omvendt svært ved at arbejde sammen med aktører, som 

de ikke har tillid til. Tillid i netværket er derfor et vigtigt opmærksomhedspunkt i den strategiske til-
gang til håndtering af usikkerhedsfaktorerne. 

 

”Trust is regarded as perceptions of the good intentions of other actors” [Klijn og Koppenjan 2004: 

83]. Tillid er, om man har en forudsigelig adfærd uanset, om man er enig eller ej. Tillid reducerer nød-

vendigheden af kontraktuelle bindinger, forbedrer viden, udbytte, læring, udveksling af information, 

innovation og nedbringer transaktionsomkostningerne [Ibid: 86].  

5.2 Håndtering af usikkerhedsfaktorerne  

Den strategiske tilgang til håndtering af kompleksitet- og usikkerhedsfaktorerne er Klijn og Koppen-
jan’s andet fokus: ”The tools, in other words, can support the stakeholders in designing or improving 

their strategic responses to certain problems or challenges. But the tools can also serve an actor who 

is prepared to take the role of network manager and wants to coax parties into cooperation and break 

through conflicts and stagnation. Conceivably, the tools could also be used in an interactive setting as 

part of an intervention track supervised by the network manager”[Ibid: 135]. 

 

Håndteringen vedrører indhold, spil og netværksledelse og kan sammenfattes til: 

 

Managing content:  
“The objective is not the creation of consensus (although this can sometimes be helpful), but the im-

provement of joint image building, the use of cross-frame reflection and the development of interesting 

and appealing solutions that will generate support among actors. Hence, uncertainty management is a 

search for a “common ground”, a minimal basis for communication that enables further interaction 

and common learning” [Ibid: 183]. Her indgår blandt andet disse refleksionspunkter [Ibid: 160-184]: 

 

� samfundsproblemer kan ikke løses objektivt; 

� usikkerhed om indhold skyldes ikke manglende information, men manglende koordinering af 

interesser; 
� ledelse går bl.a. ud på at skabe indholdsmæssig variation og bro mellem holdninger, klarhed 

over alternativer, optimale løsninger, m.v. på meta-niveau og ”pakkeløsninger” kompromisser; 

� bevidsthed om omkostninger og fordele ved de forskellige løsninger; 
� være bevidst om, at beslutninger om proces er mindre risikable end beslutninger om indhold; 

� nye aktører kan give nye input og nye refleksioner; 
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� videnskab kan bidrage parallelt til løsninger og f.eks. vise, hvilke løsninger, der er usikkerhed 
om og hvilke løsninger, der kan understøttes samt bidrage til at højne diskussionsniveauet. 

 

Game management: 
“A condition for successful game management is that parties are willing to cooperate…If this willing-

ness is absent, game management initiatives are often a waste of time or likely to fail…The game, how-

ever, still has to be played and the challenges it provides still have to be faced” [Ibid: 211]. Her indgår 

blandt andet følgende refleksionspunkter [Ibid: 184-211]: 

 

� diskussion af forskelle og ligheder i problem- og løsningsopfattelser blandt aktørerne. Forsøg at 
pege på gensidige fordele; 

� undgå indholdsmæssig fixering og skab enighed om spilleregler for løsningsoptioner. Inddrag 

evt. videnskabelige input. Konflikter kan blive input til videnskabelige undersøgelser. Målet er 
tværgående refleksion. Beslut indhold så sent som muligt i processen; 

� (midlertidige) spilleregler: f.eks. for adgang til netværket, produktion af dagsordener, nedsættel-

se af sideløbende arbejdsgrupper, intern og ekstern kommunikation, tidsplan, proceslederens 

rolle, konfliktløsningsmetoder – herunder mægling, m.v.; 

� vær opmærksom på åbenhed, gennemsigtighed og troværdighed; 

� vær opmærksom på koblings- og dekoblingspotentialer; løse koblinger er bedre end ”take it or 
leave it” retorik; 

� lavpraktisk procesfacilitering (mødebookninger m.v.). 

 
Managing the network: 

“Tampering with the characteristics of networks is not a simple matter. It takes time, the effects cannot 

always be overseen, and there are considerable normative consequences…At the same time, steering 

attempts in the area of institutional design are part of the strategic game that is, time and again, played 

in networks…”og“Institutional design involves changing the institutional characteristics of a network” 

[Ibid: 239]. Her indgår blandt andet følgende refleksionspunkter [Ibid: 212-239 samt 247-250]: 
 

� procesorienteret håndteringsstrategi snarere end opskrift; 

� sammensætning af netværket – antal, aktørernes positioner/mandater, karakter m.v.; 
� netværksregler med fokus på udbyttet af arbejdet i netværket; 

� netværksregler med fokus på interaktion; 

� ændret rammesætning ved at introducere nye idéer og værdier, strategiske planer; narrativer; 

� påvirke koncepter for at skabe opmærksomhed på forslag og nye ideer, metoder eller organisa-

torisk form; 
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� skabe et tillidsfuldt miljø – bl.a. ved fokus på konfliktreguleringsmekanismer; 
� redefiner administrativ og politisk rolle – fra autoritativ allokering af værdier til proces for ud-

veksling af meninger og værdier. 

 
Karakteristika for netværksledelse17: 

� mere et sæt af aktiviteter end en person – kan være en eller flere og kan være en udefra. Rolle 

som mægler eller facilitator – ikke en central autoritet; 

� skal forme og skabe muligheder for succesfuld interaktion blandt aktører; 

� skal aktivere aktører, udforske interesser blandt aktører og ligheder og forskelle blandt aktører, 

søge efter interessante formål, facilitere interaktion; 
� skal indtage en uafhængig position. Skal evaluere indsatsen og give ledelseskasketten videre; 

� skal have opmærksomhed på transaktionsomkostninger. 

 

6. Metodologi 

6.1 Singelcase studie 

I dette afsnit redegøres for, hvordan det socialkonstruktivistiske perspektiv og det teoretiske fundament 
har haft indflydelse på de metodiske valg i forhold til f.eks. dataindsamling og fortolkning af data, jeg 

har truffet.   

 
Mit grundlæggende metodiske valg er baseret på et casestudie af det – i udbudsretlig henseende – af-

sluttede udbud af diabetes hjælpemidler. Det er der flere grunde til:  

 ➢ jeg har ikke tidligere oplevet en tilsvarende fastlåst situation og har derfor ikke tidligere haft 

grund til at undersøge og forstå en udbudsproces med andet end navnlig økonomiske og udbuds-

retlige øjne;  ➢ jeg har fået meget rå-datamateriale ”serveret”;   ➢ jeg mener, der er tegn på, at casen er fænomenafslørende [Yin, 1994: 40 samt Andersen, 1990: 

124]. 
 

Det hyppigst anvendte rationale for at gøre brug af det singulære case design er ønsket om at udsige 

noget om den enkelte case [Yin, 1994]. Imidlertid er en af årsagerne til den - via casen illustrerede - 
fastlåste situation, at vores indkøbspraksis har ændret sig fra at få priser på samtlige produkter, som 

                                                 
17 Klijn og Koppenjan’s håndteringsstrategier er (ironisk nok) ikke entydigt håndgribelige og forudsætter kompetencer, 
interesse og ressourcer hos de aktører, som er repræsenteret på de forskellige arenaer.  
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brugerne benytter, til at indsnævre sortimentet for at få bedre priser. Da flere kommuner i indkøbsfæl-
lesskabet er hårdt økonomisk presset, er denne indkøbspraksis sandsynligvis kommet for at blive. Jeg 

mener derfor, at det ikke er urealistisk at forestille sig, at aktører i andre udbudsprocesser også vil agere 

med uvilje overfor denne praksis. I min perspektivering vil jeg søge at se, om casen kan give nogle 
analytisk generelle fingerpeg om, hvordan fremtidige udbudsprocesser med fordel kan tilrettelægges.18  

 

Aktørfeltet i udbudsprocessen - relationer og afhængighed 
Aktørfeltet har mangfoldige relationer og indgår i et net af afhængigheder, som ganske ufuldstændigt 

og overfladisk er illustreret og gengivet i fig. 1. Som det fremgår af fig. 1, har aktørerne relationer 

(markeret med streger) udenfor det interviewede felt, (markeret med cirkel), og det i opgaven under-
søgte aktørfelt er derfor langt fra retvisende for netværkets udstrækning m.v.:  

 

Fig 1. 

 

                                                 
18 En case kan bevidst udvælges, fordi den forventes at give indsigt i et bestemt problem, eller at casen repræsenterer 
tilfælde, som der kan generaliseres ud fra: ” Instrumentelle casestudier” [Stake 2000]. Af afsnit 7”Afgrænsning” fremgår, at 
den analytiske generalisering skal ske med stor forsigtighed. 
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6.2 Dataindsamlingsteknik 

Jeg gør brug af kvalitative metoder i min dataindsamling, og jeg har gennem en række semi-
strukturerede kvalitative interviews [Lotte Bøgh Andersen et al., 2014: 149; Kvale 1997: 129], med et 

udpluk af repræsentanter fra de forskellige aktører søgt at opnå dybere indsigt i detaljer og nuancer i 

interviewpersonernes verdensopfattelser og handlingsbegrundelser med henblik på kvalitativ tolkning 
af meningen (eller mangel på samme) i udbudsprocessen [Kvale 1990 og 1997: 40-46; Kvale og 

Brinkmann 2009:227]. Et semistruktureret livsverdens interview er med Kvales ord, at: ”forstå temaer 

fra den daglige livsverden ud fra interviewpersonernes egne perspektiver” [Kvale og Brinkmann 2009: 

45]. Jeg anvender aktørernes ytringer som tolkningsgrundlag og lader analysen være baseret på inter-

viewpersoners subjektive verdensopfattelse. For at undersøge om jeg har ret i mine antagelser om, at 

aktørerne har oplevet udbudsprocessen m.v. forskelligt, har jeg søgt at udvælge feltet af interviewper-
soner så bredt som muligt.  

 

Interviewfeltet i appendix A giver et kort indblik i, hvilke aktører jeg har interviewet, og hvilke aktører 
som jeg gerne havde interviewet, men som af bl.a. tidsmæssige grunde ikke blev det. Aktørerne er i 

appendix A både angivet med navn og med de betegnelser, der bruges i analysen, f.eks. Myndighed og 

Direktør. I guiden forsøger jeg at explicitere mine for-forståelser og eventuelle særlige opmærksom-

hedspunkter vedrørende de forskellige interviewpersoner. Dette er sket i et forsøg på at højne undersø-

gelsens pålidelighed og troværdighed (ikke validitet og reliabilitet) [Nygaard et al. 2012: 96 og 132].  

 
Spørgsmålene i interviewguiden i appendix B ligger både i forlængelse af problemformuleringen og af 

den teoretiske ramme opgaven er skrevet inden for. Interviewguiden er affattet i et forsøg på efterføl-

gende at kunne kortlægge ”uncertainties in games and networks” [Klijn og Koppenjan 2004: kap. 7] 
og ”identify actors involved” samt for at ”reconstruct perceptions of actors” [Ibid: 136]. Som det 

fremgår af de transskriberede interview, er spørgsmålene ikke stillet slavisk. Alle interview er blevet 

optaget. Enkelte aktører har valgt at afgive skriftligt svar (se appendix A). Desuden har jeg – som også 

er aktør - selv besvaret de stillede spørgsmål skriftligt. Interviewene er søgt transskriberet ordret. Dette 

for at højne sikkerheden for at se/høre interessante og relevante passager. Der er af tidsmæssige årsager 

ikke anvendt tegnsætning eller andre transskriptionsregler [Kvale og Brinkmann 2009: 203-204]. Data 
er endvidere indsamlet via breve,19 hvilket har den fordel, at datamaterialet i sig selv fremstår ufiltre-

ret.20Forskellige datakilder har den fordel, at de kan bidrage med forskellig og bred viden og dermed 

øge undersøgelsens gyldighed [Torfing 2007]. De indsamlede data skal gerne søge at afdække ak-
tørernes subjektive forståelse af udbudsprocessen, hvad der ligger bagved denne forståelse 

                                                 
19 Et uddrag af datamaterialet er vedlagt som appendiks til opgaven. 
20 Data er omvendt ikke fortroligt, hvorfor indsigt i materialet ikke umiddelbart har etiske begrænsninger.  
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osv.”Understanding social phenomena from the actors ”own perspectives, describing the world as 

experienced by the subjects, and with the assumption that the important reality is what people perceive 

it to be” [Kvale 1996: 52]. Dette fordrer både åbenhed og medlevelse over for de fænomener, der stu-

deres.  
 

Jeg søger at være bevidst om, at bl.a. mit eget ontologiske ståsted er med til at give opgaven en skæv-

hed. Jeg opfatter og identificerer f.eks. ikke nødvendigvis problemer i udbudsprocessen på samme må-

de som de aktører, jeg har interviewet. De problemer jeg ser har ligeledes betydning for de spørgsmål, 

jeg stiller osv. osv. Jeg søger at være opmærksom på, at min bevidsthed har en horisont og skal ses i en 

kontekst. Jeg søger derfor at trække egen historicitet med ind i forståelsen af de øvrige aktørers histori-
citet. Af analysen vil fremgå, at jeg, som de øvrige aktører, opfatter fænomener og udsagn med mine 

øjne. Dette skal ikke ses som et normativt bidrag til analysen, men som min stemme i aktørfeltet. 

 
Ifølge Yin [1994] skal undersøgeren af en case indledningsvis have gjort sig nogle tanker om og kon-

strueret en præliminær teori- eller referenceramme, som har en vis anknytning til det studerede gen-

standsfelt. Konkret er min tilgang semi-deduktiv, idet jeg både i udarbejdelsen af interviewguide og i 

bearbejdning af data har relateret det til den valgte teori. Samtidig har jeg søgt at være åben overfor 

udsagn, som ikke kan placeres i forhold til teorien (lade ”data tale”) [Lotte Bøgh Andersen et al. 2012: 

178], men som har betydning for det overordnede spørgsmål om, hvordan aktørerne har oplevet og 
reageret på udbudsprocessen. Med mere åbne spørgsmål forsøger jeg samtidig at rykke ved min egen 

forforståelse af verden.21  

 
Den deduktive tilgang lægger naturligt nogle begrænsninger og forudsætninger ind for undersøgel-

sen/analysen. For den konkrete case betyder det f.eks. at jeg har nogle antagelser om aktørernes place-

ring i forhold til de af Klijn og Koppenjan skitserede usikkerhedsfaktorer. Dette har også givet en bias i 

de stillede spørgsmål til aktørfeltet, min fortolkning af udsagnene osv. En svaghed er også, at jeg ved at 

fokusere på nogle særligt udvalgte temaer og gøre dem til genstand for min refleksion og fortolkning, 

får andre temaer og refleksioner til at træde i baggrunden. Jeg erkender, at det er min fortolkning (og 
mine blinde pletter), som vil blive resultatet af denne analyse. Det betyder blandt andet, at min bag-

grund har betydning for, hvordan f.eks. udtalelser fra aktørerne opfattes og tolkes.  

 
Uanset, at de indsamlede data vil give mig en dybere forståelse, vil mit kendskab til aktørernes pro-

blemopfattelse, institutionelle ”bindinger” og andre kontekstuelle rammer, aktørernes strategiske over-

                                                 
21 Ifølge Gadamer [1998] er det i udvekslingen af mening og referenceramme mellem observanten og den observerede, at 
forståelsen vokser frem. [Nygaard et al. 2012:82 f].  
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vejelser m.v. forblive overordnet. Forståelse skal ifølge Gadamer også ses som en proces [Gadamer 
1998: 298], hvor forforståelse bliver påvirket og nye indsigter og horisonter forhåbentlig åbner sig. 

Tilsvarende Klijn og Koppenjan [2004:134]:”A serious limitation of the maps is that it quickly becomes 

obsolete…these analyses can only provide a snapshot of a dynamic whole.” 

6.3 Analysestrategi 

I dette afsnit beskriver jeg min analytiske tilgang. Min analyse deler sig i to og er i opgaven betegnet 1. 
og 2. ordens analyse. Analyseniveauet er på meso-niveau (mellem makro- og mikro-niveau) og tager 

afsæt i en forståelse af organisationer som åbne systemer. 

  

Første analysehalvdel lægger vægt på den subjektive meningsskabelse, der er i aktørfeltet. Jeg søger 

her at træde lidt i bagrunden for så vidt muligt at give ufiltreret plads til de øvrige aktørers stemmer. 

Første analysehalvdel søger at være en interviewspecifik gennemgang, hvor direkte udtalelser og citater 
fremkommet under de gennemførte interview træder frem. Jeg søger at være loyal i min gengivelse af 

aktørernes beskrivelser af processen m.v., men jeg er samtidig bevidst om det umulige i at opnå en rå 

og umanipuleret analyse. I en blanding af bevidste og ubevidste handlinger gør jeg brug af citater, 
fremskriver bestemte pointer eller sammenhænge osv.  

 

I anden analysehalvdel problematiserer og reflekterer jeg over konklusionen på første analysehalvdel. 

Min fortolkning af data sættes her navnlig i forhold til det ny-institutionelle blik, hvilket tjener til en 

nuancering og problematisering af aktørernes selvforståelse og selvfremstilling. Dette for at se, om der 

kan være bagvedliggende mekanismer, som fastholder aktørerne i deres meningsskabelse og 
praksisforståelse. 

 

7. Afgrænsning – empiri, teori og perspektiv 

I dette afsnit søger jeg at pege på nogle af de valg og fravalg, som er truffet i opgaven. 

 
Casen er tidsmæssigt afgrænset fra perioden oktober 2011 til og med december 2014. Den tidsmæssige 

afgrænsning betyder blandt andet, at jeg ikke har mulighed for at studere aktørernes handlinger og kon-

tinuerlige sociale konstruktion i forhold til aktiviteter, organisering, det forestående genudbud af diabe-

teshjælpemidler med mulige forhandlingsrunder, netværksformationer m.v. Analyseniveauet er, som 

nævnt, på meso-niveau (mellem makro- og mikro-nivaeu) og tager afsæt i en forståelse af organisatio-

ner som åbne systemer. Det betyder, at meso-niveauet ikke kun omfatter den enkelte organisation men 
også relationen til organisationer og aktører udenfor organisationen. Hvad angår muligheden for gene-

ralisering af opgavens konklusioner, skal der nævnes to forbehold. For det første kan enkeltindivider 

selvsagt ikke tegne den samlede organisatoriske kompleksitet, og enkelt individers udsagn er ikke re-
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præsentative for organisationen eller for positionen som sådan (fx positionen som direktør). Det bety-
der, at analysen af udsagnene ikke kan generaliseres statistisk. For det andet angår casen et køb af pro-

dukter, som er livsnødvendige for de berørte brugere. I opgavens perspektivering søger jeg at trække en 

analytisk rød tråd til andre udbud, navnlig vedrørende mit ledelsesmæssige handlerum. Den røde tråd er 
påvirket af udbuddets følsomme karakter og andre særegne karakteristika, og vil alene af den grund 

ikke i fuldt omfang kunne udstrækkes til andre områder. Analytiske generaliseringer skal derfor drages 

med stor forsigtighed. 

 

Selvom interviewfeltet er søgt bredt sammensat, er det alligevel forenklet i forhold til de interessenter, 

som har haft fokus på udbudsprocessen. Der deltog f.eks. 11 kommuner i det pågældende udbud. Reelt 
er der derfor 11 byråd, 11 direktioner, 11 handicapråd, 11 ældreråd, 11 visitationer osv. Der er flere 

producenter end den interviewede (f.eks. Novo Nordisk, Roché, Johnson og Johnson m.v.), to grossi-

ster, mange diabetikere osv. osv. Forenklingen af det reelle aktørbillede har nogle indlysende skævhe-
der. Forskellene mellem kommunernes serviceniveau, politiske landskab, ressourcer (medarbejdere, 

økonomiske m.v.) kommer ikke frem i dette analytiske billede. De strategiske kampe producenterne 

imellem og mellem producenter og grossister om markedsandele bliver heller ikke belyst dyberegående 

ved denne tilgang, m.v. Sociale konstruktioner om processen, resultatet m.v. kommer også til at vise et 

tilskåret og hermed forenklet billede af en mere kompleks virkelighed. 

 
I første ordens analysen er min fortolkning af data sat ind i nogle på forhånd definerede kodekategorier, 

der navnlig relaterer sig til Klijn og Koppenjan’s usikkerhedsfaktorer: indholdsmæssig, strategisk og 

institutionel: ”The methods of analysis…focus sequentially on mapping the actor field involved in pro-

blem situation (actor analysis) the characteristics of the game situation (game analysis) and the cha-

racteristics of the network setting in which the game is played (network analysis)” [Ibid:134]. For at 

skabe struktur og overblik i datamateriale og analyse samt brobygning mellem empiri og teori [Lotte 

Bøgh Andersen et al. 2012: 204] er de samlede udsagn fra interviewene søgt sammenfattet ift. de enkel-

te kodekategorier og vedlagt i appendix C. 22 Min slutkodeliste før interviewene er angivet nedenfor i 

afsnit 8, og min slutkodeliste efter interviewene er vedlagt appendix C. De efterfølgende beskrivelser 
omfatter alene uddrag af udsagn om de pågældende koder og er indsat i tabelkolonner. En fuldkommen 

gengivelse ville selvsagt give et langt mere nuanceret billede af både problem- og løsningsopfattelser, 

af det strategiske felt og af den institutionelle usikkerhed, men fortsat kun være en ud af mange mulige 

                                                 
22 Dahler-Larsen anbefaler i forbindelse med opstillingen af displays tre regler, som bør overholdes, hvis displayet skal 
understøtte projektets indholdsmæssige og forståelsesmæssige sammenhæng: autenticitet (data skal fremstå i oprindelig 
form), inklusion (alle data/udsagn skal medtages) og transparens (det skal være gennemskueligt, hvordan displayet er 
fremkommet) [Lotte Bøgh Andersen 2012: 191]. Selvom der ikke er udarbejdet et display i gængs forstand, er kodningen 
sket i Nvivo, og kodede udsagn er vedlagt som appendix C, for at understøtte overholdelse af de anførte regler. 
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tolkninger af interviewpersonernes udsagn samt af hele netværket af aktører som sådan. For at illustrere 
divergensen i aktørernes perceptioner, er navnlig yderpunkter i opfattelserne indsat [Vedel, 2014: 173]. 

“The dept of the analyses may vary…in view of limitations of time and capacity…” [Klijn og Koppen-

jan 2004:134]. Disse begrænsninger gælder også for denne analyse. 

8. Analyse 

Første ordens analyse (Der findes ingen kendsgerninger, kun fortolkninger
23

) 

I dette afsnit komme den røde tråd mellem teori og empiri i spil, idet jeg her forsøger at give et 

øjebliksbillede på de strategiske grundvilkår i udbudsprocessen ud fra Klijn og Koppenjans 

terminologi.“This knowledge provides something to hold on to when making strategic choices in the 

game and also when assessing opportunities for certain strategic choices. It also provides insight into 

possible obstacles that can prove to be important in certain initiatives”[Ibid 2004:158].  

 
Hovedkoder Underkoder 

1. Problem- og løsningsopfattel-
ser: 

a. Hvilke aktører har hvilke problemopfattelser 
 

b. Hvilke aktører har hvilke løsningsopfattelser 
 

c. Interesser/mål i problem- og i løsningsopfattelser 

2. Strategisk usikkerhed  a. Hvilke aktører er med? Relaterer de sig til hinanden? Er de afhængige af hinanden 
(afhængighedsfaktorer: finansielle-, produktions-, kompetence, viden-, legitimitets 
ressourcer?) 
 

b. Identificerede arenaer (f.eks. empati, politik, etik, tro, værdier, æstetik, organisering) 
 

c. Hvor ”spilles der” om de relevante beslutninger? 
 

d. Er der blokader/stagnation i spillet? 
 

e. Skyldes de kognitive eller interessemæssige forskelle? 
 

f. Arena-sprog og præferencer (fx organisation/pligt/orden, tillid/frygt/integrator, mar-
ked/markedsmekanismer, magt og indflydelse/forhandlinger) 

 
g. Argumenter og blinde pletter 

3. Institutionelle bindinger a. Hvor meget samspil er der og blandt hvem? 
 

b. Hvilke afhængighedsrelationer er der? 
 

c. Hvilke ressourcer er der? 
 

d. Perceptionsfællesskaber? 
 

e. Tegn på samspils- og arena- regler. Formelle og uformelle. Fx eksklusion/inklusion. 
 

f. Tillidsstrukturer. 

Resultat af åben kodning Resultatet af åben kodning fremgår af appendix C 

 
                                                 
23 Friederich Nietzche 
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8.1 Problem- og løsningsopfattelser 

Problemopfattelserne:  

Dette afsnit søger at angive aktørernes problemopfattelser, som nedenfor er søgt sammenfattet skema-

tisk:  
Identificerede problemer 

Aktører/ 
Identificerede 
problemer 

Diabetes-
foreningen 

Diabeti-
ker 

Direk-
tør 

Gros-
sist 

Handicap-
råd 

Hospital Indkøbs-
chef 

Myndig-
hed 

Politi-
ker 

Produ-
cent 

Manglende total-
økonomisk tænk-
ning 

x   x  x    x 

Manglende volu-
men 

    x      

Dårlig proces x    x     x 

Kvalitet for penge-
ne 

  x    x x x  

Fællesskabets 
penge 

  x        

Hensynet til den 
enkelte/smalt 
sortiment 

x x  x x x    x 

Økonomi for høj 
vægtning 

 x  x       

Need to vs. nice to        x   

 
Manglende totaløkonomisk tænkning 

En vinkel på problemet med udbudsprocessen er, at der ikke bliver tænkt totaløkonomisk. Med total-

økonomisk tænkning menes f.eks., at borgerne ved de smalle sortimenter ikke får de produkter, som de 
ønsker, og dermed bliver borgerne ikke motiveret til at måle blodsukker. Hermed stiger risikoen for 

senkomplikationer. Grossisten, producenten, Diabetesforeningen og hospitalet anfører f.eks. her, at 

udbyder glemmer helhedsbetragtningerne på sygdomsbehandling, og at motivationen for at måle blod-
sukker bliver øget, hvis borgeren ikke kan finde netop dét apparat, som understøtter den enkeltes syg-

domsbehandling. Diabetikeren anfører, at sygdomsbehandling måske også kan understøttes ved at bru-

ge andre apparater end dem, den enkelte er vant til at bruge. Forståelsen af, hvad der er den enkeltes 
behov, synes dog ikke entydig og går fra, at f.eks. svagtseende skal kunne læse måleresultaterne til, at 

farven på en knap kan have betydning for motivationen. I forlængelse af denne problemopfattelse anfø-

rer diabetikeren, at økonomi vægter for meget.  
 

Tolkningen af hvad der er den enkeltes behov synes at have betydning for, i hvilken udstrækning et 

udbud med begrænset sortiment fører til ekstra arbejde i f.eks. visitationen, de privatpraktiserende læ-
ger, i ambulatorierne på hospitalerne m.v. Et eksempel kan være, at visitationen er nødt til at revisitere 
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borgerne på ny for at vurdere, om borgerens behov falder uden for produkterne på varelisten. Set med 
en udbudskonsulents (mine) øjne må det omvendt formodes, at det behov, borgeren har, hverken er 

blevet større eller mindre af et udbud. Hvis der derfor mangler produkter på varelisten, er der tale om 

en anden problemstilling, som angår muligheden for at købe produkter udenfor varelisten. 
 

Grossisten:"Vi synes der er fornuft i at have de brede sortimenter, fordi det motiverer borge-

ren til at måle sig.”   

Diabetikeren:“…men reelt er det jo nok noget med vane, tænker jeg, fordi der er ikke ret me-

get forskel på produkterne.” 

Producenten:“…Eller gå i en skrigende gul bluse hver eneste dag? Nej, det ville du sikkert 

ikke. Hvorfor ville du ikke det? Det er sikkert fordi gul ikke er din farve. Og på samme måde 

har de her slutbrugere det. Du kan ikke sige, om det er fordi knappen er stor eller lille eller rød 

eller grøn eller hvad pokker det er, der gør, at lige præcis han synes lige det her apparat pas-

ser til hans hverdag, og får ham til at måle blodsukkeret, så han forhåbentligt også bliver bed-

re reguleret, så vi allesammen sparer skattepenge på sigt, så det dér kompleksitet er svært at 

vurdere.” 

 

Manglende volumen giver dårligere priser 

Handicaprådet anfører, at volumen skal være stor (større) for at få de rigtige priser og lavere transakti-

onsomkostninger. Desuden at SKI24 med fordel kunne varetage dette udbud, da kommunernes samlede 

volumen hermed ville kunne give bedre priser, som ville kunne give økonomisk råderum til et højere 
serviceniveau. Set med en udbudskonsulents (mine) øjne kan en SKI-aftale (afhængig af aftalens kon-

struktion) måske øge risikoen for manglende konkurrence og monopoltilstande, hvilket på sigt vil øge 

risikoen for dårligere priser. Dette navnlig nu, hvor der kun er to bydere på markedet. Desuden vil be-
slutningsprocesserne her typisk være mere komplekse, da mange aktører skal inddrages, serviceniveau-

er skal tilpasses, m.v.25 

 

Dårlig proces 

Ifølge serviceloven skal brugerne inddrages ved udformning af kravspecifikationerne. Dette for at få 

tilført viden om hvilke behov brugerne har og hermed hvilke behov, som skal indgå i specifikationerne. 
Processen og den mangelfulde brugerinddragelse ses af bl.a. producenten og Diabetesforeningen som et 

særdeles fremtrædende problem, hvor den mangelfulde brugerinddragelse har ført til et udbudsmateria-

le, der ikke tager højde for den enkelte brugers behov. Diabetikeren deler ikke helt denne opfattelse. 

                                                 
24 Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S 
25 Om tvivlsomme administrative fordele ved stordrift (her belyst ved kommunalreformen) se f.eks. [Houlberg, 2011:41-61]. 
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Statsforvaltningen har truffet afgørelse om, at brugerinddragelsen i processen ikke var tilstrækkelig,26 
hvilket Indkøbsfællesskabet har taget ad notam.  

 

Producenten:“Umiddelbart synes jeg, at det var en udbudsproces, der var, bar præg af kort-

sigtet målsætning, og uprofessionel håndtering og uvidenhed omkring kompleksiteten i diabe-

tesmarkedet”.  

Diabetesforeningen:“Ukorrekt, mangelfuld, udtryk for manglende viden hos tovholder og kri-

tisabel” 

Diabetikeren:“Jeg synes egentlig, at det var rigtig godt tilrettelagt, den måde man gjorde det 

på. 

 

Mest kvalitet for pengene 
Myndigheden, direktøren, indkøbschefen og det politiske niveau synes at samle sig om, at problemet 

eller målet med en udbudsproces er at få mest kvalitet for pengene. At få mest kvalitet for pengene ud-

trykkes af det politiske niveau som, at han udadtil bliver målt på en ordentlig service, og indadtil bliver 
mål på, om økonomien hænger sammen. Som udbudskonsulent (mit blik) oplever jeg, at argumentet til 

dels er uden indhold, hvis der ikke er klarhed over, hvilken kontekst eller ramme, kvaliteten skal sættes 

inden for. Er det f.eks. mest kvalitet inden for smalle- eller brede sortimenter, inden for de nyeste pro-

dukter på markedet, inden for stort eller lille økonomisk råderum osv. Jeg tænker også, at dette marked 

er kendetegnet ved to leverandører, som er i stærk konkurrence, hvilket øger udbyders muligheder for 

at vægte konkurrencen på kvalitet højere og samtidig holde priserne i skak. 
 

Grossisten:“Man ser ikke priserne stikke af, når der er så voldsom konkurrence, som der er, i 

vores optik vel at mærke” 

Myndigheden:“Jeg mener, at målet er at få mere kvalitet for færrest penge.” 

 
Velfærdsstaten er under pres 

Direktøren anfører, at problemet har en langt større dimension, som både skyldes, at velfærdsstaten er 

under pres, og at det offentlige varetager fællesskabets penge. Direktøren anfører, at en udbudsmodel 
med et smalt sortiment måske kan være med til at bidrage til løsning af velfærdsstatens udfordringer, 

og at modellen kan være egnet som foregangsmodel for andre områder, der skal udbydes. For mig, som 

også indgår i aktørfeltet, kan det både synes som en dråbe i havet27 og som en bagvendt vej, hvor de 

                                                 
26 Om udbyders syn på servicelovens regler og de krav, som fremgår af udbudsdirektivet se f.eks. brev af 5. september 2012 
til Social- og Integrationsminister Karen Hækkerup i appendix E (rådatamateriale). 
27 Jeg er enig med direktøren i, at mange dråber kan have en betydning for det store billede. 
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politiske udmeldinger ikke nødvendigvis er entydigt klare på, hvilken service borgerne kan forvente - 
udbud eller ej. Jeg har derfor en interesse i klare udmeldinger om politisk opbakning til det udbudte 

serviceniveau. 

 

Direktøren:“…Så ja, det er ikke kun pris og kvalitet, fordi det har vi simpelthen ikke 

råd til at fastholde.” Og “Det ligger i de valg, vi skal kunne træffe som offentlig sek-

tor i retning af at få styr på økonomien, og ikke have nået at træne hinanden i at sige, 

at altså fællesskabets penge, de kan ikke bare generere frit valg på alle hylder og så-

dan noget. De har også en eller anden form for begrænsning.” 

 

Løsningsopfattelserne 

Aktørernes løsninger er af lige så mangfoldig karakter som de anførte problemer. Et ufuldstændigt ud-

drag er søgt sammenfattet i skematisk form:  

Identificerede løsninger 

Aktører/ Identifice-
rede løsningsopfat-
telser 

Diabetes-
foreningen 

Diabeti-
ker 

Direk-
tør 

Gros-
sist 

Handicap-
råd 

Hospital Indkøbs-
chef 

Myndig-
hed 

Politi-
ker 

Produ-
cent 

Proces og dialog x x  x x x x x x x 

Helhedstænk-
ning/dansk 
brand/volumen 

x   x  x  x  x 

Grundig foranalyse   x  x  x    

Brede sortimen-
ter/brugernes 
behov 

x x  x x x    x 

Mere kvalitet for 
færre penge 

 x x    x x x  

At nå det man har 
sat sig for 

  x        

Begrænset sorti-
ment/need to 

  x    x x x  

 

Proces og dialog 

Diabetesforeningen er stærkt kritisk overfor den brugerinddragelse, som fandt sted, og den fremadret-

tede løsning er derfor brugerinddragelse og dialog. Tilsvarende har Handicaprådet et ønske om at 

komme med i processen så tidligt som muligt. Den politiske vinkel er, at dialog kan give enighed og 

tilfredshed. Grossisten oplever silotænkning i kommunen, og efterlyser mere tværgående dialog.28 Det 

                                                 
28 Samme betragtninger findes hos Doz og Kosonen [2007: 100 f] samt Worley [ 2012: 48 f]. 
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kan synes som om direktøren og til dels politikeren finder, at resultatet er givet på forhånd. For mig 
synes institutionelle forskelle blandt aktørerne (f.eks. ønsker om brede sortimenter og ønsker om øko-

nomiske gevinster) vanskelige at forene uanset dialogens omfang og form. 

 

Grossisten:“Jamen jeg tænker stadigvæk, at dialog er ekstrem vigtig.” Og “Dialog på tværs - 

rigtig meget på tværs.” 

Diabetesforeningen:“Ved at lytte til brugerne og anerkende deres behov, ganske som formålet 

er med den lovpligtige brugerinddragelse, herudover at lytte til leverandører og producenter 

og i øvrigt at bruge sin sunde fornuft.” 

Politikeren:“Tit og ofte er det jo en bunden opgave, man har fra starten, så det skal jo lykkes, 

og så må man jo sætte sig ned og diskutere til det lykkes, jeg er i hvert fald stor tilhænger af 

dialog og inddragelse, og det har jeg kun gode erfaringer med.” 

 

Helhedstænkning, sortiment og kvalitet 

Grossisten, Diabetesforeningen, producenten og hospitalet m.fl. anfører, at sortimentsbredde og kvalitet 
har betydning for økonomi og sygdomsbehandling, navnlig på den lange bane, da brede sortimenter 

kan være med til at understøtte den enkeltes motivation for egenomsorg. Set med bl.a. politiske øjne er 

det vigtigt, at kvaliteten holdes inden for en økonomisk ramme, og at hjælpemidlerne fagligt kan for-

svares. For mig har de interviewede i interviewrunden ikke kunne pege på undersøgelser, som kan vise 

en direkte sammenhæng mellem sortimentsbredde og sygdomsbehandling. Uanset eksistensen af så-

danne undersøgelser, har forebyggelse af store blodsukkerudsving en betydning for senkomplikationer 
ved diabetes. Både ud fra en menneskelig og en økonomisk betragtning synes der derfor at være gode 

grunde til at understøtte forebyggende tiltag som sådan. For mig er det dog uklart, i hvilken udstræk-

ning brede sortimenter indgår i kategorien ”forebyggende tiltag.” Ganske smalle sortimenter, (som 
f.eks. en NovoPen) kan for mig at se måske også både give værdi for aftagerne og give en konkurrence-

fordel for den enkelte producent. 

 

Regionale udbud kan også høre til kategorien “helhedstænkning”, bl.a. fordi et regionalt udbud i højere 

grad vil sikre samme serviceniveau for borgerne på tværs af kommunegrænserne. Producenterne stiller 

i dag diabeteshjælpemidler gratis til rådighed for hospitalerne, og brugerne bliver her introduceret til en 
bred vifte af produkter, for så er producenterne, som brugeren udtrykker det: “sikre på at få en løbende 

indtægt i morgen og fremover.” Fremover er i denne sammenhæng, når brugeren vender tilbage til sin 

hjemkommune. Risikoen for kassetænkning synes for mig større ved den systematik, som er i udbud af 
diabeteshjælpemidler i dag, og det er vanskeligt at se, at regionerne har et økonomisk incitament til at 

afhjælpe denne udfordring. At udbudslandkortet er delt på denne måde kan også betyde, at transakti-

onsomkostningerne for de offentlige kasser samlet set bliver større. 
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Producentens bud på at få større sikkerhed for kvalitet er i udbuddene at efterspørge danske brands. Et 
af de grundlæggende formål med udbudsdirektivet er at modvirke nationalitetsdiskrimination. Et krav 

om, at de købte brands skal være danske, synes for mig derfor at være i strid med direktivet, uanset om 

kravet ville føre til, at kvaliteten derved blev højere. Udbyder har istedet mulighed for at sætte kvali-
tetskrav, som eventuelt kan frasortere visse produkter. 

 

Diabetesforeningen:“Pris og kvalitet hænger ofte sammen, og en kortsigtet besparelse kan 

have vidtrækkende konsekvenser for økonomien på sigt.” 

Hospitalet:“Jamen jeg tænker jo, at det aller aller vigtigste ved sådan et udbud, det er, at det 

er bredt…” 

 

Grundig for analyse 
Direktøren, indkøbschefen og Handicaprådet peger på, at en del af løsningen er at lave en grundig for 

analyse med forbrugsmønstre, interessentanalyse, SWOT-indikatorer m.v. Dette kan medvirke til en 

smidigere proces, og til at man med indkøbschefens ord: “politisk og ledelsesmæssigt træffer beslut-

ninger på et så oplyst grundlag som overhovedet muligt”.  

 

Umiddelbart fremstår det af direktøren anførte som om, at den politiske og administrative beslutning 
skal ske på baggrund af en analyse og før dialogen, hvorved dialogen sker som led i en efterfølgende 

legitimering af beslutningen. En proces som bl.a. Diabetesforeningen finder stærkt kritisabel. Uanset 

analysens formål og omfang kan en analyse, der fører til en politisk beslutning, for mig at se i sig selv 
måske medvirke til at gøre udbudskonsulentens politiske mandat mere tydeligt. Vanskeligt i denne 

sammenhæng er, at en analyse har karakter af øjebliksbillede samtidig med, at aktørernes perceptioner, 

præferencer m.v. løbende ændrer sig i takt med udviklingen af processen m.v. At træffe en administra-
tiv eller politisk beslutning en gang for alle kan derfor være risikabelt, da beslutningsgrundlaget ikke er 

statisk. F.eks. siger et forbrugsmønster alene noget om fortiden, men giver ikke nødvendigvis et billede 

på den enkelte brugers fremtidige behov, som måske bedre vil kunne blive understøttet af nye produk-
ter på markedet.  Omvendt, med diabetikerens ord: “en eller anden må jo skære igennem”. 

 

Direktøren:“Så man starter udbudsprocesserne med at forholde sig til, jo kan man sige, hvad 

er det for en situation, de her løsninger skal gøre sig gældende i, er det et marked, der eksiste-

rer, eller er det et marked, der ikke er dannet endnu, og sådan noget, det, dér skal overvejel-

serne jo starte….så efter man har haft de overvejelser, så mener jeg egentlig man i en for-

holdsvis snæver kreds, altså politisk, administrativt, skal træffe et eller andet valg omkring, 

hvad ens hovedhensigt er, før man egentlig går ud og får legitimeret den eller får inddraget 

omkring den. 
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8.2 Strategisk usikkerhed 

Aktørfeltet - relationer og afhængighed 

Aktørfeltet har mangfoldige relationer og indgår i et net af afhængighed, som ganske ufuldstændigt og 

overfladisk er illustreret og gengivet i fig. 1 i afsnit 6.1. Som anført, er det i opgaven undersøgte aktør-

felt langt fra retvisende for netværkets udstrækning m.v. Eksempler på afhængighed i det skitserede felt 
er relationen mellem producenter, der sælger produkter til grossisterne, som byder på kommunernes 

udbud, der stiller de tilbudte varer til rådighed for brugerne. Ligeledes stiller producenten produkterne 

til rådighed for hospitalerne (sundhedspersonalet), som videre tilbyder produkterne til brugerne. Produ-

centerne og grossisterne yder service og stiller viden, undervisning og kompetencer til rådighed for 

Diabetesforeningen, brugerne, kommunerne (både indkøb og myndighed), hospitalerne m.v. Udbuds-

konsulenterne tegner et billede af udbudsprocessen for direktionen, som rådgiver politikerne, der træf-
fer valg, som har betydning for deres vælgere (uanset om de er brugere af den pågældende ydelse eller 

ej). Valget har betydning for det politiske mandat fremadrettet, osv. osv. 

 
Spillet på identificerede arenaer, arenasprog 

Arenaerne varierer i antal og indhold. Arenaerne opstår, forsvinder, ligger i dvale, genopstår osv. så 

længe aktørerne har en interesse i spillet og er afhængige af hinanden for at løse problemerne. Hver 

arena rummer problemstillinger i forhold til aktørernes handlemuligheder, men de spiller også sammen. 

De arenaer som her er identificeret, fremstår for mig særligt centrale i aktørernes spil om, hvilken ret-

ning udbudsprocessen skal tage. Det strategiske spil er ekspliciteret på forskellig vis overfor de impli-
cerede aktører. Skemaet skal således alene illustrere et (mit) øjebliksbillede. For den enkelte aktør er 

det afgørende at spille policy spillet på de rigtige arenaer på de rigtige tidspunkter. 

 

Aktører/ 
Identificerede 
arenaer 

Diabetes-
foreningen 

Diabeti-
ker 

Direk-
tør 

Gros-
sist 

Handicap-
råd 

Hospital Indkøbs-
chef 

Myndig-
hed 

Politi-
ker 

Produ-
cent 

Marked og mar-
kedsmekanismer x  x x  x x x x x 

Økonomisk ansvar-
lighed 

x  x x x x x x x x 

Behov, faglighed og 
empati 

x x x x x x x x x x 

Politik og magt x x x x x x x x x x 

Innovation  x x x x x x x x x x 

Organisering og 
forhandling 

  x  x  x x x  
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Et eksempel på, at der kan anes et spil af ukendt indhold, er Diabetesforeningens udsagn om, at proces-
sen er fortrolig sammenholdt med f.eks. diabetikerens udsagn om foreningen: 

 

Diabetikeren:“Men de [Diabetesforeningen] havde et eller andet kørende dengang med, at de 

ikke var tilfredse med, hvordan det der udbud var foregået. Jeg kan ikke huske, hvorfra ja, ja, 

men jeg kan huske jeg undrede mig over, hvorfor der var den modstand, det synes jeg ikke var 

rimeligt, så dér er jeg ikke med dem i hovedforeningen.” 

 

Spillet havde og har et vist omfang:  

 

Grossisten:”Så blev der tændt lamper hos Diabetesforeningen. Der blev også tændt lamper 

hos producenterne, og der blev tændt lamper hos International Diabetes Organisation, og det 

kan man sige, det havde man ikke set før. Det havde man nok ikke qua den størrelse, det havde, 

og den begrænsning der gjorde, at der er nogle producenter, som vil føle sig udelukket fra 

markedet, og det giver selvfølgelig nogle reaktioner…der havde været uro før andre steder, 

men slet ikke så massivt, som vi så her.” 

 

Spillet på arena for marked og markedsmekanismer 

En helt central arena er arena for marked, hvor spillet bl.a. pågår mellem leverandører og købere samt 

leverandørerne imellem. Spillet om markedsandelene, set med leverandørernes øjne, angår muligheden 

for at få produkterne på kommunernes hylder. Indkøberne forsøger omvendt at finde en formel, der 
bl.a. afvejer brugernes behov i en faglig og økonomisk kontekst. Diabetesforeningen søger at få op-

mærksomheden rettet mod brugernes mangfoldige behov, og ser derfor arena for marked som produ-

centernes (stort set) ubegrænsede mulighed for at kunne afsætte deres produkter, hvilket producenterne, 
grossisterne og hospitalet kan tilslutte sig. På den lange bane er det kommunerne, som afholder udgif-

terne, og direktøren og politikeren har derfor en interesse i, at spillet sker inden for en økonomisk 

ramme. På arena for marked introducerer producenterne deres produkter frit til diabetikerne via Diabe-
tesforeningen (diabetesbladet) og hospitalerne. Producenterne og grossisterne tilbyder også undervis-

ning til sundhedspersonalet på hospitalerne og til indkøb og myndigheden i kommunerne, hvilket har 

betydning for disse aktørers ressourceforbrug til faglig opdatering. 
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Indkøbschefen:“Altså producenten bearbejder jo rigtig meget beslutningstageren på hospita-

lerne, og det er jo ikke sådan, at produkt A er fuldstændig uerstatteligt i forhold til produkt B”. 

Myndigheden:”Borgerne oplever ved at se de lækre produkter, ved at stille det tilgængeligt på 

hospitaler, og så kommer de hjem i kommunerne, og det er bare ikke det de kan få, så borgerne 

kan hurtigt blive taget som gidsler der, politikerne kan hurtigt tages som gidsler, og det er selv-

følgelig vores opgave at prøve at være at skille tingene ud, så de står lidt klart.” 

Direktøren:“Men omvendt så er det jo legitimt at have det her overordnede mål omkring at 

frigøre noget økonomisk rationale, også selvom det så må have en konsekvens for de, der altså 

tidligere har haft et bredt sortiment, og nu får et snævert.” 

 

Det smalle sortiment havde betydning for, om alle producenters produkter indgik i det købte sortiment, 

hvilket i sig selv førte til et spil og en kamp om markedsandele blandt producenterne og producenterne 
og grossisterne imellem. 

 

Grossisten:“…konsekvenserne af et smalt sortiment gør, at der ikke er plads til så mange, og 

det er også derfor, tror jeg, at der kommer den voldsomme reaktion”  

 

Grossisterne har også indbyrdes kampe om markedsandelene, som bl.a. har betydning for de tilbud 

grossisterne afgiver til kommunerne:  

 

Producenten:“Det er hele tiden kommunen, der vinder, kommunen har vundet, og nu vandt de 

igen, de fik de fik alle de brede sortimenter til den smalle pris op i udbuddet, det var en effekt 

de her to grossisters kamp, deres indbyrdes kamp er blevet meget meget større efter udbuddet 

deroppe…så den krig mellem de to er blevet meget meget mere, er blusset op.” 

 

Spillet på arena for økonomisk ansvarlighed 

På arena for økonomisk ansvarlighed pågår et spil om, hvad der egentlig ligger i at agere økonomisk 

ansvarligt, hvad det vil sige at have helhedssyn, hvor grænsen går for, hvad samfundet eller velfærds-

staten skal og kan være med til at finansiere m.v. Grossister, producenter, hospitalet, Handicaprådet og 

Diabetesforeningen har igen en interesse i at få mange produkter på kommunernes hylder, enten ud fra 

en egen økonomisk betragtning og/eller for at undgå vrede, forvirring og uklarhed blandt diabetikerne, 

som bl.a. kan give ekstra arbejde de pågældende steder samt ekstra arbejde hos myndigheden. For hos-
pitalet går udstrækningen af velfærdsstaten videre end til, at en diabetiker kan måle sit blodsukker, 

hvorimod myndigheden og direktøren ser det som en offentlig opgave at tage nogle fravalg.29 
                                                 
29 Ifølge Luhmann kan funktionssystemer ikke kommunikere med hinanden, men har eget kodesprog. 
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Myndigheden:“Så man oplever hele tiden, at der er noget, der er smartere og bedre, lækrere, 

og det tror jeg ikke, at samfundet økonomisk kan følge med i altid, der må vi have en eller an-

den form for nedre grænse.” 

Hospitalet:“Så det var måske det man gjorde med det udbud, det var at man lavede - man trak 

den der, at man skal bare kunne måle sit blodsukker. Og det var det selvfølgelig også, hvis de 

boede i Uganda - altså ikke - så var det måske også det. Det gør vi jo ikke, vi bor i Danmark, 

så.” 

Direktøren:“…de kan ikke bare generere frit valg på alle hylder og sådan noget…Altså det er 

vi som velfærdsstat sindsygt dårlige til, så det at borgerne er utilfredse, det kan nærmest være 

et tegn på, at man i hvert fald har været inde og ramme noget, hvor man har taget nogle fra-

valg, som er nødvendige.” 

 
Spillet på arena for empati, behov og faglighed 

På denne arena er der både kognitive- og interessemæssige forskelle at spore blandt aktørerne. Der kan 

hos den enkelte aktør være sammenfald mellem kognitive- og andre interesser. Dette sammenfald synes 
at gå igen flere steder, bl.a. på hospitalet, i Diabetesforeningen, hos grossisten, hos Handicaprådet m.v. 

Alle aktører i feltet oplever ganske givet brugernes kamp i hverdagen som noget, der har betydning ud 

fra en medmenneskelig følelse og forståelse, men for nogle aktører, f.eks. producenten, grossisten, hos-

pitalet og Diabetesforeningen, er der et sammenfald mellem det kognitive og den interessemæssige 

vinkel, der også er givet ud fra den institutionelle kontekst, som den enkelte aktør befinder sig i. Her 

f.eks. illustreret ved producenten:  
 

Producenten:“Så kan jeg godt som person blive ked af det. Hvorfor kan folk ikke se ud over 

deres egen, den der lille næsetip, altså se lidt længere og se lidt bredere på sådan et område, 

som er så vigtig for os alle sammen.”  

 

I svaret på spørgsmålet om, hvad producenten bliver målt på, ses sammenfaldet mellem det kognitive- 
og interessemæssige, idet producenten kæder det brede sortiment sammen med det at kunne understøtte 

den enkelt brugers behov bedst muligt. Med et bredt sortiment har producenten umiddelbart også bedre 

mulighed for at få afsat sit sortiment i forbindelse med kommunernes udbud, hvilket vil få betydning 

for producentens økonomiske bundlinje: 

 

Producenten:“Ja, men altså, jeg bliver jo målt på selvfølgelig på økonomien.” 

                                                                                                                                                                        
Sortimentsindsnævringer kan derfor f.eks. i det økonomiske funktionssystem forstås som penge (fremfor ikke penge), i det 
medicinske funktionssystem som ikke sundhed (fremfor sundhed), osv. [Åkerstrøm, 2009]. 
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Et eksempel på en interessemæssig forskel som adskiller sig fra f.eks. Diabetesforeningen og hospitalet 
er, at f.eks. direktøren peger på, at den offentlige sektor er nødt til at tage nogle fravalg for f.eks. diabe-

tikere for også at kunne tilgodese andre borgere i kampen om fællesskabets penge og myndigheden, 

som peger på, at det er vigtigt at få defineret, hvad der er need to, og hvad der er nice to. 
 

Spillet på arena for politik og magt 

På arena for politik og magt bliver den endelige beslutning om indholdet af udbudsmaterialet truffet. 

Det er på denne arena det politiske niveau skal søge at afveje de mangfoldige hensyn til økonomi, bru-

gernes behov, andre borgere, ressourcer, proces, m.v. For myndigheden, Diabetesforeningen, diabeti-

kerne, Handicaprådet, grossisterne, producenterne og hospitalet er indgangen til udbudsmaterialet ind-
købsenheden. Det er indkøbsenheden, som tegner det enkelte udbud overfor både direktionen og det 

politiske niveau, og det er direktionen, som vurderer, om det politiske mandat i det konkrete tilfælde er 

tilstrækkelig tydeligt til, at administrationen kan sætte det endelige punktum i udbudsmaterialet, eller 
om det formelt skal forelægges byrådet. Det er på denne arena, at interessekonflikten om smalt versus 

bredt sortiment bliver helt tydelig. Indkøbsenheden har derfor også en interesse i at få et klart politisk 

mandat samt ressourcer til at deltage i forudgående processer om udformning af udbudsmaterialet. 

 

Myndigheden:“Jeg [“jeg” skal her forstås som tale på en politikers vegne] ved godt, at vi har 

valgt noget, der er at det kan fås både lækrere og smartere, A-plus, men vi har valgt at give det 

her niveau for at fordele goderne…at der også skal være økonomi til andre ting, så det er at 

stå ved det.” 

 

Spillet på arena for organisering og forhandling 

På arena for organisering og forhandling bliver udbudsprocessen tilrettelagt. Handicaprådet, Diabetes-

foreningen, diabetikerne, hospitalet, producenterne, grossisterne og myndigheden har alle en interesse i, 

at processen tager højde for deres respektive input og ønsker. Indkøbsenhedens rolle er at samle trådene 

til et færdigt udbudsmateriale, der uden de store udfordringer efterfølgende kan udbydes og senere bli-

ve implementeret som en gældende rettesnor for, hvad brugeren kan købe ind uden egenfinansiering. 

Direktøren og politikeren synes ikke helt enige i, hvorvidt det politiske mandat skal komme før, under 
eller efter processen. Indkøbschefen har en interesse i, at mandatet er tydeligt for indkøbsenheden. Hvis 

mandatet fastlægges forud for processen, skal indkøbsenheden kunne legitimere dette overfor de øvrige 

aktører, og hvis det sker efter processen, er indkøbsenhedens mandat at blive enig med de øvrige aktø-
rer under processen, hvilket nemmest vil kunne ske ved, at enheden søger mod et bredt sortiment. Dette 

kan dog samtidig give indkøbsenheden udfordringer med at nå de ovenfra fastsatte økonomiske mål. 

Indkøbsenheden kan her vælge at skubbe økonomisk tunge beslutninger hen andre steder, men også her 
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kan der måske være en risiko for, at enheden bliver mødt med utilfredse borgere, hvis et udbud fører til 
et lavere serviceniveau. 

 

Direktøren:”Jeg mener, man skal ligesom politisk have nogle bestillinger omkring, hvad man 

vil have for et serviceniveau, omkring samspil, og så skal det være det, som bliver udlevet af 

administrationen.” 

Politikeren:“Man skal have de aktører med på banen fra starten af, man skal sætte sig ned og 

lave kravspecifikationerne, så skal man blive enige om dem.” 

 
Spillet på arena for innovation 

Alle aktører har en interesse i, at kommunernes udbud ikke afskærer nye bedre produkter fra at indgå i 

det af kommunen købte sortiment. På den kommunale side af bordet ser aktørerne innovation som en 
mulig løsning til, at kommunen med færre ressourcer kan finansiere forventningerne til kommunens 

service. Udfordringen er bl.a. at få indkøbsenheden og brugerne til at tænke anderledes, når kravspeci-

fikationerne skal udformes, idet et traditionelt udbudsmateriale lægger op til, at grossisterne kun kan 
byde ind med bestemte produkter.30 Producenterne vil også skulle tænke i andre baner, da producenter-

nes indtægt på nuværende tidspunkt ligger i teststrimlerne, som er knyttet til bestemte blodsukkermåle 

apparater. 
 

Grossisten: “Men hvis man kunne holde noget, man på en eller anden måde kunne finde noget 

innovativt at gå efter, at man ikke udbyder det samme, som man gjorde sidste gang.” 

8.3 Institutionelle bindinger 

Ifølge Klijn og Koppenjan er problemløsning betinget af, at aktørerne indgår i et indbyrdes (sam)spil, 

hvor alle er strateger, og hvor aktørerne over tid gensidigt tilpasser sig hinandens problemer og løsnin-
ger og skabelse af mening [Klijn og Koppenjan 2004:50]. Aktørernes divergerende syn på samspils- og 

arenaregler samt aktørernes formelle og uformelle bindinger er her i fokus for give et indblik i de vilkår 

og muligheder, som er for at nå frem til en fælles valideret virkelighed.  
 

Økonomi, jura, interne regler, kognitive og interessemæssige præferencer og bindinger, ressourcer i 

form af mandetimer m.v. har betydning for, hvilke skridt aktørerne ønsker og kan tage i bestræbelserne 

på at nå et fælles mål med udbudsprocessen. Der er enighed om, at de juridiske rammer skal overhol-

des, men rammerne synes ikke entydige. Serviceloven fordrer f.eks. brugerinddragelse, men er uklar i 

                                                 
30 Innovative processer handler om at se på behov ud fra flere forskellige perspektiver, at indhente viden i forskellige viden 
domæner, hos forskellige brugere, fagpersoner, afdelinger osv. [Bessant, 2003: 48f og 57] samt [Bason et al., 2009: 42]. 
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anvisningen af kompetencen til at sætte det endelige punktum.31Direktøren anfører her, at de endelige 
streger i sandet, skal sættes af dem, som byder ud. 

 

Samspils- og arenaregler 
Direktøren er tilhænger af, at beslutningen om serviceniveauet træffes forud for den efterfølgende dia-

log, som i givet fald mere får karakter af orientering, hvorimod f.eks. Diabetesforeningen og Handicap-

rådet har fokus på inddragelse af brugerne før denne beslutning træffes. Myndigheden og hospitalet 

påpeger vigtigheden af faglige input, og disse aktører er også tilhængere af, at interessenter i bred for-

stand bliver inddraget i processen. Producenten har svært ved at se, at producenterne sammen indgår i 

selve processen med udarbejdelse af udbudsmaterialet. 
 

Producenten:“Og udfordringen er jo også, vi jo, igen, hvis man inviterer firmaerne ind til 

møder, så er vi jo producenter alle sammen, og jeg har søde kollegaer i branchen derude, men 

det er klart, der er nogle der er lidt mere kortsigtede i deres tankegang end måske jeg er, som 

gerne vil præsentere [utydeligt] nogle ting ind, så det, så det er svært at have producenter 

med…”. 

Direktøren:“Altså ideelt set, så skal man i den dialog man har med brugerne orientere dem 

om, at nu er der truffet det her valg, og det betyder sådan og sådan med indskrænket sortiment, 

eller hvad det er.”  

 

Ressourceforbrug 
Den politiske udmelding er, at udbud er et komplekst område, som kræver, at kommunen bruger flere 

ressourcer til at varetage disse opgaver. Myndigheden, som også skal bidrage med ressourcer i andre 

udbud, giver udtryk for bekymring for ressourceforbruget og henviser til, at enheden som følge af be-
sparelseskrav har fået færre ressourcer. Indkøbsenhederne har ligeledes udfordringer med at finde res-

sourcer til de mange andre udbudsopgaver. Brugeren har en pragmatisk tilgang til ressourceforbruget, 

og taler for at finde en løsning, som kan lade sig gøre. Hospitalet, Diabetesforeningen, Handicaprådet 
og grossisten finder, at et øget ressourceforbrug før annonceringen, vil aflaste enhederne efter kontrakt-

indgåelsen, og et øget initialt brug af ressourcer vil derfor være en god investering.  

 

Myndigheden“Jeg forestiller mig også bare, at det er en ekstrem omkostelig meget lang pro-

ces, hvis vi skal gøre det hver gang, vi skal i udbud med en sprøjte en støttestrømpe eller rolla-

tor.”  

                                                 
31 Se f.eks. Karnovs note 479 til Servicelovens § 112, hvor det fremgår, at: ”Brugerrepræsentanterne har ikke en egentlig 

vetoret, der kan blokere for kommunens indgåelse af leverandøraftaler.” 
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9. Delkonklusion 

Dette afsnit er en opsamling på 1. ordens analysen og på problemformuleringen. Afsnittet giver et bil-
lede på mine strategiske grundvilkår – på handlefeltet for mulige håndteringsstrategier. 

 

Hvordan har aktørerne oplevet udbudsprocessen vedrørende diabeteshjælpemidler? 
Min antagelse om at ontologisk ståsted har betydning for oplevelsen af udbudsprocessen, eller at ople-

velsen afhænger af øjnene, der ser, er blevet bekræftet af undersøgelsen og af de foretagne interviews. 

Aktørerne har f.eks. oplevet processen som karakteriseret ved: mangelfuld brugerinddragelse, veltilret-

telagt, begrænset indflydelse, uvidenhed om kompleksiteten i diabetesmarkedet, spændende, smalt sor-

timent, kritisabel, tidspresset, støtte og opbakning, fagligt funderet, ikke-fagligt funderet, stort, model 

for at føre økonomiske hensyn ud i livet osv.  
 

Hvilke reaktioner opstod blandt aktørerne og hvorfor opstod de? 

Klijn og Koppenjan anfører [2004:31], at det er perspektivet på problemet, der er afgørende for, om 
løsningen opfattes som god eller dårlig. Resultatet af udbuddet blev i første omfang et meget smalt sor-

timent til lave priser. Senere kom flere produkter til med samme lave prisniveau. For nogle aktører er 

processen og resultatet af processen en fornuftig afvejning af hensynet til f.eks. faglighed, økonomi og 

brugernes behov. For andre aktører er brugernes ønsker og behov ikke tilgodeset i det omfang, de bør 

og skal. Hensynet til økonomien skal i nogens øjne nedtones, hos andre aktører ses økonomiske hensyn 

nærmest som et element i velfærdsstatens fortsatte eksistens osv. osv. Resultatet af udbuddet blev såle-
des oplevet og opfattet ganske forskelligt, og de mangfoldige opfattelser ses afspejlet i ligeså mangfol-

dige reaktioner gående fra at fremhæve processens manglende totaløkonomiske og menneskelige per-

spektiv til - i en eller anden udstrækning - at legitimere processen ud fra en økonomisk betragtning.  
 

Spillet pågår på tværs af arenaer og går i mange retninger. Den substantielle dagsorden er præget af den 

gennemgående divergens mellem brugernes behov og økonomiske hensyn. Dette har indflydelse på det 

processuelle spil, hvor aktører, som har brugernes behov højt vægtet taler for processer med omfattende 

brugerinddragelse, og aktører, som også har den økonomiske ramme sat højt, nedtoner denne del. Det 

processuelle spil har igen indflydelse på den institutionelle dimension, hvor dialog og forhandling samt 
høj grad af inddragelse fremhæves som nøglen til fremadrettet tilrettelæggelse af processerne over til 

en anden vinkel, der mere læner sig op af en klar, måske forudgående, politisk stillingtagen til målet 

med udbudsprocessen. 
 

Hvilke strategiske handlemuligheder så aktørerne i processen? 

Opgaven har kun løftet en flig af sløret for, hvilke strategiske handlemuligheder aktørerne har set i pro-

cessen, og opsamlingen her er blot et udpluk af denne flig. Flere aktører, f.eks. Diabetesforeningen, 
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politikeren og producenten, har blot åbnet døren på klem til det spændende strategiske maskinrum. For 
mig ser det ud som om, at aktører, der af den ene eller anden grund ser det smalle sortiment som ho-

vedproblemet, søger at drage nytte af dette perceptionsfællesskab. Diabetesforeningen, hospitalet og 

Handicaprådet har understøttelse af brugernes behov som deres kerneopgave. Det kan se ud som om, at 
disse aktører søger mod hinanden i et alliancefællesskab, som er båret af et kognitivt og interessemæs-

sigt fællesskab. Grossisten og producenten anskuer (for mig at se) dette fællesskab som vejen ind til 

brugerne, da disse to aktører har en interesse i at påvirke brugerne til at aftage deres produkter. Vejene 

fra producenter/grossister til brugerne er mangfoldige, og for mig ser det ud som om, at påvirkningen 

både sker via hospitalet, myndigheden, Diabetesforeningen, brugerne, politikerne og for den sags skyld 

indkøbsenheden. Argumenterne om at motivationen til at måle blodsukker skal understøttes ud fra den 
enkeltes ønsker og behov synes for mig således også at have et kommercielt sigte, hvor producenten 

bruger legitimiteten som et kalkuleret middel til at forfølge egne økonomiske målsætninger. For ind-

købsenheden har de strategiske handlemuligheder navnlig været rettet mod at få et mere tydeligt man-
dat. Enheden har her rettet blikket mod dels direktionen og det politiske niveau og dels myndigheden 

(visitationen) for at få et mere robust fagligt ståsted. Det politiske niveau synes at have indtaget en me-

re afventende rolle, hvor blikket på nuværende tidspunkt ikke har hæftet sig ved en bestemt strategisk 

position. 

 

Bevidstheden om, at aktørerne har oplevet processen forskelligt, er for mig ikke en tilstrækkelig forkla-
ring på, hvorfor spillet aldrig synes at tage en ende. Omend dialog og forhandling nok vil være ressour-

cekrævende, vil enighed blandt aktørerne trods alt være et mere behageligt udkomme af en udbudspro-

ces end en stående konflikt. Dialog og forhandling skal finde kompromisset i umiddelbart modsatrette-
de hensyn, hvor smalt sortiment giver gode priser, men ikke nødvendigvis understøtter innovation og 

den enkelte brugers ønsker og behov overfor bredt sortiment, som kan understøtte den enkelte brugers 

ønsker og behov, men hvor udfordringen er kommunernes pengekasse. Så er vi tilbage ved udgangs-

punktet eller konfliktens kerne, hvor små skridt mod en løsning kan synes meningsløse, da den fælles 

interesse i, at disse skridt bliver taget, synes uklar. Dette fører over i min bevæggrund for en 2. ordens 

analyse, hvor jeg søger at se, om det er muligt at finde bagvedliggende forklaringer på, at et kompromis 
blandt aktørerne synes at have svære vilkår.  

 

10. Anden ordens analyse  

Formålet med 2. ordens analysen er at tage et (yderst begrænset) udsnit af mulige bagvedliggende me-

kanismer, som forhåbentlig kan give flere/andre/dybere forklaringer på den fortsatte eksistens af ud-
budsprocessen som et mangfoldigt/genstridigt/wicked problem. Koblingen mellem teori (afsnit 5) og 

empiri vil også komme i spil i 2. ordens analysen, hvor der navnlig lægges et ny-institutionelt blik på 

udbudsprocessen.  
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Indkøbsenheden indgår i større eller mindre udstrækning i spillet på de skitserede arenaer, hvor de in-

stitutionelle betingelser for de deltagende aktører varierer. Dette er søgt illustreret i figur 2 og 3. Fig. 2 

viser, at forskellige aktører (An) over tid deltager i spillet vedrørende udbudsprocessen på forskellige 
arenaer (vist som cirkler). Nogle arenaer er ikke tilgængelige og kendt af alle/mig, disse arenaer er sti-

plede. Fig. 3 viser en forstørret arena med et udsnit af aktørernes institutionelle betingelser (vist som 

prikker), hvor nogle betingelser er ens for aktørerne (generelle institutionelle logikker), f.eks. eksterne 
regler, og andre er specifikke for den enkelte aktør, f.eks. interne regler, økonomiske mål m.v. 

 

Fig. 2      Fig. 3 
 

Analysen af usikkerhedsfaktorerne, 1. ordens analysen, indikerer, at den videre håndtering af udbuds-

processen synes vanskelig. Hensigten her er at pege på enkelte, ud af mange, elementer i den institutio-
nelle kontekst, som kan have medvirket. Som illustration tager jeg udgangspunkt i arena for marked og 

arena for økonomisk ansvarlighed, der i en udbudsproces og for en indkøbsenhed er ganske centrale 

arenaer.  

  

Aktørernes institutionelle betingelser og legitimitet  

Med et ny-institutionelt blik ses legitimitet som afgørende for, om en organisation får støtte og opbak-
ning til sine aktiviteter32. Legitimitet er i sidste ende afgørende for organisationens muligheder for at 

overleve. Det institutionelle miljø sætter rammerne for organisationens aktiviteter [Scott, 1994: 207-

208 samt DiMaggio, P.J. and Powel, W.W., 1983: 148], men organisationen kan, jf. Suchman [1995], 
også forsøge at legitimere sig strategisk.33 Hvad der skal legitimeres er specifikt for den enkelte aktør.  

                                                 
32F.eks. Moore og Benington [2010: 273]. 
33Tilsvarende Berger og Luckman, som anfører, at virkeligheden ikke er statisk, men kontinuerligt må genforhandles i den 
sociale interaktion. Det dialektiske forhold mellem individ og struktur er under evig forandring – en fortløbende 
syntetiseringsproces [Berger og Luckmann, 1967: 210]. 
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Centrale aktører på arena for marked og arena for økonomisk ansvarlighed er Diabetesforeningen, 
grossisten, hospitalet, indkøbsenheden, myndigheden, politikeren og producenten. Aktørerne trækker 

alle på forskellig vis på egne institutionelle logikker [Scott, 1995 og 2001], når mål sættes og forfølges, 

og de/vi tager flere mulige strategier i anvendelse i forsøget på at håndtere den institutionelle omver-
den. For mig har indkøbsenheden befundet sig i orkanens øje, og jeg vil her derfor søge at se om enhe-

dens institutionelle omgivelser kan forklare, hvorfor enheden handlede som den gjorde, hvordan enhe-

den søgte at legitimere sig strategisk og om enheden havde held med denne øvelse.  

  

Ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet34 er grundlæggende principper inden for udbudsret-

ten. Principperne betyder blandt andet, at udbyder ikke må forskelsbehandle tilbudsgivere. Overtrædel-
se af disse regler kan betyde ganske omfattende erstatningskrav mod en udbyder.35 Under henvisning 

til disse principper blev de brugere, som skulle medvirke til at udarbejde kravspecifikationen, af tov-

holder/indkøbsenheden anmodet om at underskrive en tavshedspligtserklæring.36 Diabetesforeningen 
gik imod dette krav, og resultatet blev, at brugerne ikke deltog i udformningen, selvom serviceloven 

foreskriver en sådan inddragelse. Indkøbsenhedens institutionelle omgivelser fremstår (også her) for 

mig modstridende, og set med mine øje, kunne enheden vælge mellem risiko for ballade fra Klagenæv-

net for Udbud eller fra Statsforvaltningen. Resultatet blev en påtale fra Statsforvaltningen, og den 

manglende brugerinddragelse har helt åbenlyst ført til tab af både kognitiv og moralsk legitimitet i den 

institutionelle omverden.  
 

I det konkrete udbud er indkøbsenheden indlejret i et institutionelt miljø, som bl.a. indbefatter Diabe-

tesforeningen, hospitalet, producenten og grossisten. Det indbefatter også direktionen, det politiske 
niveau, de øvrige indkøbsenheder osv. Det institutionelle miljø sætter rammer og indhold for indkøbs-

enhedens aktiviteter, og for at indkøbsenheden kan opnå kognitiv og moralsk legitimitet, må den søge 

at tage højde for de standarder og forståelser, der hersker i miljøet. Set med mine øjne trækker forståel-

serne imidlertid ikke i samme retning. Indkøbsenhedens aktiviteter skal ske indenfor en institutionel 

rammesætning, hvor direktionen f.eks. søger at tilgodese fællesskabets mangfoldige interesser inden for 

en begrænset økonomisk ramme, hvilket her konkret bliver oversat til et sortiement, der opfylder beho-
vet for ”need to”. Aktiviteterne skal samtidig ske i en forståelse for den enkelte brugers specifikke øn-

sker og behov, hvilket for aktører i denne del af det institutionelle miljø mere går i retning mod ”nice 

to.” 
 

                                                 
34 EU’s direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004, art. 2 samt sagen C-87/84, Kommissionen mod Belgien. 
35 Om erstatningskrav i forbindelse med udbud, se f.eks.: http://www.udbudsportalen.dk/Ret-og-regler/Juridiske-
artikler/Erstatningsansvar-i-forbindelse-med-udbud/ 
36 Se f.eks. appendix E, brev af 5. marts 2012 fra Gribskov Kommune til Statsforvaltningen. 
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Indkøbsenheden har hidtil bl.a. hentet moralsk legitimitet direkte hos direktionen og det politiske ni-
veau gennem de økonomiske resultater, enheden har opnået.37 Indkøbsenheden er nu i et legitimitets 

krydspres, hvor disse resultater i nogen grad giver legitimitet indadtil, men hvor presset udefra kan få 

legitimiteten til at smuldre. Suchman [1995] henviser til, at en organisation for at genoprette den mo-
ralske legitimitet bl.a. kan undskylde, retfærdiggøre og tage afstand fra det skete. Endvidere peger 

Suchman på omstrukturering som en mulig aktivitet. I tråd med Suchman har indkøbsfællesskabet i 

forlængelse af Statsforvaltningens afgørelse ændret praksis ved udbud, hvor serviceloven fordrer bru-

gerinddragelse, og indkøbsfællesskabet gør et ganske stort arbejde for at understøtte dette krav. Op-

bygningen af legitimitet vil bl.a. afhænge af den videre historie omkring brugerinddragelse i disse ud-

bud38, men indkøbsenheden skal fortsat også indgå i andre legitimitetsdannende relationer, f.eks. med 
direktionen og det politiske niveau. Så længe indkøbsenheder er underlagt økonomiske mål, vil enhe-

derne søge at nå disse mål for at bevare legitimiteten på de indre linjer. Måske skal målene ikke nås i 

forbindelse med udbud af diabeteshjælpemidler, men hvor skal de så!  
 

Det fremgår ganske tydeligt, at andre aktører i udbudsprocessen ligeledes er under legitimitetspres, der 

har ganske forskelligt udspring, og som betyder, at de/vi på forskellig vis forsøger at forsvare enheder-

nes respektive legitimeringsvilkår, relevans eller eksistensberettigelse. Aktørerne på arena for marked 

og på arena for økonomisk ansvarlighed har således umiddelbart modstridende institutionelle betingel-

ser og interesser, hvor fællesnævneren er svær at få øje på. Klijn og Koppenjan [2004: 83 og 84] anvi-
ser opbygning af tillid som et bindeled mellem institutionelle modsætninger, og i en kontekst 

hvor:“Horizontal networks replace hierarchies”
39

. Netværkstankegangen har rødder i NPG’s (New 

Public Government),40 og fokus her er på behovet for fælles og koordinerede løsninger på tværgående 
udfordringer.41 

 

Tillid bliver i Klijn og Koppenjan’s terminologi defineret som “en forudsigelig adfærd” [2004: 83 og 

84]. Tillid i udbudsprocessen vil her forudsætte deltagelse af aktører der, ihvertfald på sigt, har en for-

udsigelig adfærd. For mig synes denne forudsætning af flere grunde at have svære betingelser. Udbud 

kan i sig selv blive betragtet som manglende tillid til, at f.eks. fagpersoner eller brugeren selv ikke kan 
handle økonomisk forsvarligt. Udbudsrammen kan her i sig selv være et dårligt udgangspunkt for op-

                                                 
37 Tankesættet bag indkøbsenheden og de mål enheden skal leve op til har rødder i New Public Management (NPM), der har 
fokus på resultatorienteret ledelse og markedsstyring i den offentlige servicelevering [Hood, 1991 samt Greve, 2012]. 
38 Selv når legitimitet er opbygget, er den afhængig af en historie af begivenheder, [Suchmann, 1995: 574]. 
39 [Klijn og Koppenjan, 2004: 3]. Pollitt og Boucart finder at NPG er et ufærdigt paradigme og kritiserer det bl.a. for at sige 
mere om eksterne relationer end om hvordan interne strukturer skal være [Pollitt og Bouckaert, 2011: 20]. 
40 [Pollitt og Bouckaert, 2011: 106]. 
41 Tankesættet bag NPG er på kort formel: samarbejde mellem organisationer, søgning efter fælles innovative løsninger og 
bæredygtige resultater. [Greve, 2012]. 
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bygningen af tillid. Nogle aktører betragter deres relationelle bagland som fortroligt, f.eks. til dels di-
rektøren, grossisten, producenten og Diabetesforeningen. For de øvrige aktører er det f.eks. svært at 

vide, hvad direktørens udtryk for dialog/tillid er baseret på eller om det måske endda er manipulerende. 

Det kan også være svært at vide om f.eks. Diabetesforeningen og hospitalet handler i blind tillid til 
producenter og grossister uden reel kvalificering af disse aktørers output, m.v.   

 

Aktørernes egne institutionelle miljø synes implicit også at begrænse forudsætningen. For eksempel 

kæmper de to grossister åbenlyst om markedet. Det er vanskeligt at forestille sig, at grossisterne i en 

forudgående proces vil få en mere forudsigelig adfærd i netværket. Ihvertfald betragter grossisterne på 

nuværende tidspunkt de strategiske kampe om gode relationer til producenterne og om markedsandele 
som forretningshemmeligheder. Tilsvarende gør sig gældende med producenterne, som er store interna-

tionale koncerner. Den interviewede producent udtrykker også selv skepsis overfor idéen om at sidde i 

et forhandlingsrum med sine konkurrenter.  
 

Producenten giver udtryk for, at f.eks. Diabetesforeningen, hospitalet m.v. kan være de neutrale aktø-

rer, som ud fra en brugerorienteret og fagligt funderet tilgang, kan varetage brugernes interesser. Risi-

koen ved denne tilgang er, at spillet blot flyttes til andre kulisser eller arenaer, hvilket allerede i dag 

synes at være tilfældet. Hvis producenterne således ikke sidder direkte med ved forhandlingsbordet, vil 

der for mig at se være en risiko for, at producenterne finder andre veje til at bringe produkterne ind på 
hylderne. Her vil det blot foregå i et - for nogle aktører - lukket rum.  

 

En anden kompleksitet er, at der end ikke mellem brugeren og Diabetesforeningen synes enighed om, 
hvad der er fagligt tilstrækkeligt i denne sammenhæng. Tillid sammenholdt med et begreb som faglig-

hed kan således også være svært at få hold på. Diabetesforeningen har ét bud på faglighed, hospitalet et 

andet, brugeren og myndigheden kommer igen med deres bud osv. Brede sortimenter ses som løsnin-

gen på den faglige uenighed, men end ikke når sortimenterne gøres brede, kan udbyder være sikker på, 

at produkterne opfylder brugernes behov, fordi kommunerne ifølge producenten bliver snydt, når de 

giver point for brede sortimenter, da grossisterne byder ind med “mærkelige ting fra Kina og andre 

mærkelige steder, som ikke bliver brugt i Danmark.” Hospitalernes syn på faglighed synes for mig og-

så at være præget af det samspil, som er mellem producenter og hospitaler osv. En forudsigelig adfærd 

ud fra faglighed som standard kan således også have vanskelige kår, og hertil kommer, at faglighed og 
fagligt ståsted ændrer sig i takt med den enkeltes indsigt og udviklingen på området. 

 

I den evige jagt på legitimitet og ressourcer kan rationaliserede myter måske hjælpe aktørerne: 
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Rationaliserede myter betyder ifølge Meyer og Rowan [1983], at organisationers formelle strukturer 
nærmere skal ses som socialt skabte konventioner for, hvad der samfundsmæssigt anses for at være 

rationelle måder at organisere aktiviteter på.42 Udbud og centralisering af indkøb er et eksempel på, at 

fællesindskøb samfundsmæssigt anses som en rationel organisering af disse aktiviteter. Indkøbsenhe-
derne er som andre aktører omgivet af rationaliserede myter, der giver enheden legitimitet og ressour-

cer. Når enhederne f.eks. bidrager til at føre penge til kommunernes slunkne pengekasser, fører det til 

både politisk og administrativ legitimitet. Økonomien ses dog ofte ganske isoleret og ikke i en større 

sammenhæng. Enhedens mission kan både give arbejde andre steder i organisationen, udenfor kommu-

nen osv. En påvist gevinst kan derfor i et mere detaljeret regnestykke være en myte, som enheden må-

ske ikke har en egen interesse i eller forudsætningen for at åbne op for, bl.a. fordi enheden herved kan 
miste legitimitet.43 

 

Tilsvarende er de øvrige aktører omgivet af egne logikker og myter. Et eksempel er producenterne, som 
ligeledes bliver målt på økonomi (her på salg af produkter). Sammenhængen mellem undervisning, 

reklamer m.v. giver god mening i en isoleret økonomisk, producent-organisatorisk kontekst, da tiltage-

ne samt producenternes engagement i at understøtte brugernes behov alt andet lige må formodes at 

kunne ses på producentens økonomiske bundlinje. Set i et større samfundsøkonomisk perspektiv synes 

der heller ikke her at være entydige svar på, om producentens indsats kan legitimeres, da det er uklart, 

hvornår et sortiment er økonomisk og fagligt forsvarligt - hvornår noget er “need to og nice to.” Dialog 
inddragelse og hensynet til det enkelte sygdomsramte menneske legitimerer producenternes indsats 

bredt rundt i aktørfeltet. For mig synes aktørerne på en og samme tid underlagt og afhængig af en insti-

tutionelt betinget rationaliseret myte om brede sortimenters værdi. Uanset om introduktionen har en 
manipulerende karakter, er det imidlertid svært at forestille sig en situation, hvor producenten ikke er 

tilstede ved introduktionen og undervisning i nye produkter, medmindre sundhedspersonalet selv tilfø-

res ressourcer til at varetage denne opgave. 

 

Andre faktorer har givet vis også haft betydning for, hvordan aktørerne søger at bevare deres legitimitet 

og for hvordan institutionelt betingede forskelligheder gør enighed om udbudsprocessen vanskelig. 
Aktørfeltet dekobler i perioder (bevidst eller ubevidst) processerne, ressourcerne er begrænsede og un-

der stort pres, isomorfe processer forhindrer nytænkning osv.  

 

                                                 
42 Omvendt kan strukturer og procedurer gøre organisationen mere tilgængelig for omverdenen. 
43 Her kan det f.eks. ske, at decentrale enheder dekobler fra indkøbsenhedens fælles indkøb. 
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11. Samlet konklusion 

De institutionelt betingede modsætninger gør det svært at se, hvordan aktørerne skal lykkes med at 
nedbryde de systembetingede barrierer. Selv inden for organisationerne. Fællesnævneren er svær at få 

øje på, og risikoen for at spillet blot vil fortsætte i varierende grad og form er tilstede. Kompromisernes 

forløsende karakter kan være ét muligt løsningsscenarie. Spørgsmålet er dog fortsat, hvor beslutningen 
her skal lande. I søgningen efter en løsning er fristelsen til at pege på en klar og tydelig politisk stilling-

tagen til det ønskede serviceniveau stor, om ikke andet for at gøre ansvaret for løsningen tydelig - eller 

som myndigheden udtrykker det:“Modige politiske valg er jo det, der i virkeligheden giver størst po-

tentiale, det er synligt, det er til at gå til, det kan give en ordentlig sum frem for de små områder.”
44

  

Denne politiske tilgang adskiller sig imidlertid fra det af Klijn og Koppenjan anførte: ”The assumption 

is that the interaction process is a learning process for politicians as well” [Klijn og Koppenjan, 2004: 
237].45  

 

Rationaliserede myter og andre institutionelle betingelser er ikke aktørernes eneste drivkraft. Kognitive 
elementer synes at have mindst lige så stor betydning for aktørernes handlemønstre. Empati og indle-

velse fylder (heldigvis) meget blandt de interviewede. Her er en fællesnævner som, ihvertfald på indi-

vidniveau, går igen. Måske er interessen i sygdomsbehandling, en anden mulig vej at gå, omend den 

også har sine styrker og svagheder.46 At gøre påviselig sygdomsbehandling og færre senkomplikationer 

til en konkurrenceparameter og/eller et politisk fokus kan måske bringe nye aktører, som har et mere 

forebyggende sigte (diætister, motionister, folkeskolelærere, sociologer, ingeniører m.fl.) ind på de 
mange arenaer. Dette sidste berører jeg kort i min perspektivering.  

 

12. Perspektivering  

I Allerød Kommune er der fortsat store forventninger til, at indkøbsenheden kan finde økonomiske 

gevinster via udbud. De fleste andre områder har ligesom diabeteshjælpemidler været udbudt flere gan-
ge, hvorfor et udbud i sig selv ikke vil give penge i kommunekassen. Vores indkøbspraksis med at ind-

snævre sortimentet for at få bedre priser er således nok kommet for at blive.47 Jeg tror, at det ikke er 

                                                 
44 En mere hierarkisk tilgang til forandringsprocesser (her af indkøbspraksis) ses hos Fernandez og Rainey [2006]. 
Tilgangen adskiller sig sig fra netværkstilgangen hos Klijn og Koppenjan. Den positivistisk hierarkiske tilgang er implicit 
også en kritik af tankesættet omkring samarbejde i netværk. 
45 Tilsvarende Moore og Benington [2010: 263 og 264], som taler om ”increasing legitimacy by linking politics and 

administration”, dvs. det politiske niveau bringer autorisation gennem deres demokratisk valgte mandat og offentlig ansatte 
bringer detaljeret viden om policy problemer til det politiske niveau.   
46 Ifølge Prahalad og Ramaswany [2004] vil de virksomheder, der aktivt formår at inddrage brugere i at skabe nye produkter 
opnå den gevinst, at de skyder genvej til brugeradfærd og bruger behov. Kernene i co-creation er således nytænkning i form 
af en dybere forståelse af kunder/brugere.  
47 Berger og Luckmann henviser til tre faser for institutionalisering (her af ændret indkøbspraksis). Se afsnit 4.1. 
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urealistisk at forestille sig, at aktører i andre udbudsprocesser også vil agere med uvilje overfor denne 
praksis, og det er også derfor jeg mener, at casen kan give nogle mere generelle fingerpeg om, hvordan 

fremtidige udbudsprocesser med fordel kan tilrettelægges. Hvis statistisk inferens ikke er mulig, kan 

man i nogle tilfælde generalisere analytisk [Lotte Bøgh Andersen et al., 2012, s.106]. Den analytisk 
generaliserbare røde tråd skal her trækkes med varsomhed, bl.a. fordi der her er tale om et område, 

hvor vi køber produkter, som er livsnødvendige for aftagerne. Når et udbud fører til utilfredshed med 

en serviceforringelse mener jeg, at en analytisk generaliserbar læring af dette udbud kan rette sig mod 

mit ledelsesrum: 

 

Ledelsesmæssigt handlerum 
Analysen har vist, at mit ledelsesmæssige handlerum udgøres af små sprækker (strategiske interventi-

onspunkter) på mangfoldige arenaer, hvor jeg, som andre, skal spille spillet på det rigtige tidspunkt. 

Den har vist, at når aktørerer har forskellige problem- og løsningsopfattelser og har svært ved at samar-
bejde, og når interaktionsbetingelserne er begrænsede, kan jeg, som andre, søge at påtage mig rollen 

som procesfacilitator, jf. nærmere Klijn og Koppenjan tanker om håndtering af usikkerhedsfaktorerne 

[2004]. Her kan jeg ift. problem- og løsningsopfattelser søge at bringe aktørerne sammen, sætte para-

dokserne på dagsordenen,48 skabe konsensus om betingelser for at indhente og bruge viden udefra m.v. 

Ift. håndtering af strategi og proces kan jeg søge at pege på ligheder og forskelle i problem- og løs-

ningsopfattelser, pege på gensidige fordele og på det vi kan blive enige om (f.eks. interessen i syg-
domsbehandling), på fælles billedopbygning, udgå problemfixering, have fokus på spilleregler (herun-

der selektionsprocesser), transaktionsomkostninger, informationsregler, konfliktløsningsmodeller osv. 

Det er ligeledes vigtigt at få afsat tid til politisk feedback baseret på mangfoldigheden af stemmer og 
politisk stillingtagen til det investerede ressourceforbrug. Ift. institutionelle rammer er det vigtigt, at 

aktørerne har forudsigelige handlemønstre m.v., og handlerummet her er bl.a. kontinuerligt at italesætte 

indgåede spilleregler herom.  

 

Mit handlerum giver ingen garanti for problemløsning, men det giver mulighed for bedre refleksioner 

og dermed mulighed for bedre løsning. 
 
Som udbudskonsulent og som borger i en økonomisk presset kommune, hvor ikke alene diabetikere 

mærker de økonomisk trænge kår, kan man håbe på, at det mangfoldige aktørfelt kan bringe nye inno-

                                                 
48 Tilsvarende Joiner og Joseph’s [2007:36] som i angivelsen af agile lederroller peger på rollen som ”synergist”, der bl.a. 
har en dyb empatisk forståelse for konfliktende interesser samt Åkerstrøm [2006: 184], som anfører, at under særlige 
omstændigheder kan hybride arrangementer tilvejebringe et institutionelt miljø, hvor paradoksal kommunikation ikke er 
undertrykt, ikke kun tolereret, men inviteret, institutionelt understøttet og gjort produktivt. 
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vative løsninger til komplekse udbudsprocesser.49 I det omtalte udbud konkurrerede tilbudsgiverne på 
priser og kvalitet, men hvad hvis en netværksproces førte til enighed blandt aktørerne om andre kon-

kurrenceparametre? Hvad hvis aktørerne kunne finde en fælles dagsorden, som f.eks. gik i retning mod: 

pay for cure. En proces som viste vejen til, at det vi som offentlig myndighed køber bl.a. er et medan-
svar for hospitalsindlæggelser, outcome og sygdomsbehandling. Måske er det den strategiske tilgang til 

håndtering af udbudsprocessen som et wicked problem. 

 

13. Personlig læring  

Masteruddannelsen har bidraget til både personlig udvikling, faglig udvikling og indsigt i meget bred 

forstand og i et omfang, som med lethed kunne udfylde en masteropgave i sig selv.  Kernen af min læ-

ring vedrørende casen om udbud af diabeteshjælpemidler kan sammenfattes til et lille citat af Peter 

Ustinov: “Tro deler folk. Tvivl forener dem”, samt et uddrag af sangeren Tina Dicos sang “Count To 
Ten”: Sometimes the fastest way to get there is to go slow. And sometimes if you wanna hold on you got 

to let go.50 Uddrag af vigtige læringspunkter fra MPG’en er her søgt sammenfattet [udtaget].  
  

                                                 
49 Doz, Hamalainen og Kosonen [2012: 26 f]. 
50 https://www.youtube.com/watch?v=xPQZl1oIOM8 
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Litteratur om emnet 

Der er skrevet utallige artikler og bøger om udbud og indkøb i det offentlig. Både danske og udenland-
ske forfattere har beskæftiget sig med emnet ud fra både juridiske, processuelle og/eller økonomiske 

vinkler. En søgning på ”udbud” cbs.dk/bibliotek/databaser giver henholdsvis 328 hits og 423.000 på 

Google. En søgning på ”udbud, ny-institutionel, wicked problem” giver langt færre hits og kan angå 
hjørner af den her behandlede problemstilling (f.eks. institutionelle muligheder og begrænsninger for 

offentligt privat samarbejde (partnerskaber) m.v.) Det samme er tilfældet ved brug af engelske termer 

og ved brug af scholar.google.dk; www.statsbiblioteket.dk/videnskabeligeartikler/; 

www.ingentaconnect.com. Opgaven søger bl.a. at bidrage med et ny-institutionelt perspektiv på udbud 

og indkøb samt sætte fokus på udbudskonsulentens rolle som procesfacilitator, når udbud ses og hånd-

teres som et wicked problem. 
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