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Summary 
The pressure on the Danish welfare system is increasing. That is also the case in the 
municipality of Copenhagen (KK). KL - Local Government Denmark has decided a new 
strategy for procurement and The Danish Business Authority as well has announced an 
executive order that will oblige public procurement to a higher degree of e-commerce. Both 
with the intend to support actions which can help release the abovementioned pressure.  
 
In the municipality of Copenhagen, where I work as head of an office involved in the conclusion 
of contracts and e-commerce a high target (95%) has been decided in relation to how much 
should be e-traded. This was unanimously adopted at both high political and administrative 
levels because it is assumed to release both money and time for more welfare. Despite the 
decision, we are both in KK generally and in my case-study, which is a selected unit in the 
Social Administration (SOF), far from reaching the target.  
 
In order to find ways to optimize the present situation in the future, I have analyzed the selected 
unit using two theories, chosen as I found they could provide me with both an understanding of 
what can be the reason of poor support for an unanimously adopted decision and how the 
decision and e-commerce are experienced by the respondents in my study. 
 
Meyer & Rowan argue that all the ceremonial requirements that surround an organization, and 
which it must adopt as institutionalized structures to keep legitimacy, often are conflicting 
requirements. This bears the consequence that organizations resolve the conflict by decoupling. 
Apparently, they accept decisions and new structures but in the performance of their daily 
activities they decouple. 
  
In my specific study, my analysis with Meyer & Rowan revealed, that it is likely that decoupling 
is taking place at a fairly high administrative level of the SOF. This is further supported by a 
couple of statements in my interviews.  
 
Analyzing my interviews with the seven properties of sensemaking introduced by Weick, has 
furthermore led me to the conclusion that the decoupling has had an impact in the elements 
plausibility and focus on extracted cues. There is a high degree of lack of knowledge of 
purchasing in general, objectives and places to get help and assistance. This has implications 
for the sensemaking of procurement and Kvantum (e-commerce). No formal or informal room 
for dialogue or sensemaking of Kvantum has been created, and therefore sensemaking is 
primarily based on how the respondents previously have experienced interference from the 
central administration and on the basis of their professional identity, and identity as a private 
purchaser, which has the implication that respondents primarily use Kvantum when they sense 
an obligation. This also means that they quickly resort alternative purchasing methods if they 
find Kvantum difficult.  
 
The interviews and subsequent reflections have given rise to several actions that can 
subsequently be initiated by both me and my colleagues working with procurement and e-
commerce. New communication plan, networking, creation of stories, which can support the 
sensemaking are some of these actions.  
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1 Indledning 

1.1 Baggrund 
Der er stigende pres på de offentlige velfærdsmidler. Dette gælder også i Københavns 
Kommune (KK), hvor indkøbsområdet derfor i en årrække har været højt politisk prioriteret, 
da man har forventning om, at området kan bidrage til at skabe råderum til mere velfærd. 
 
I marts 2020 så den nye fælleskommunale indkøbsstrategi dagens lys. I følgebrevet til 
kommunerne, som KL sendte sammen med den nye strategi, står:  
 

Strategien er aktuel på alle kommunens opgaveområder, hvor der foretages indkøb i 
kerneforretningen. En central pointe i strategien er, at indkøbsfagligheden og 
fagområderne sammen kan indløse potentialer økonomisk, styrings- og 
kvalitetsmæssigt, og dermed skabe råderum til mere velfærd (min fremhævning). 
Samtidig kan indkøb understøtte kommunens mulighed for at sikre en bæredygtig 
udvikling. 

 
Det stigende udgiftsniveau på velfærdsområdet giver anledning til, at der skal findes nye måder 
at arbejde på. KL søger at understøtte denne udfordring ved hjælp af tiltag, som lægges ned 
over kommunerne via den nye indkøbsstrategi. De tre hovedtemaer i strategien er 1) 
bæredygtigt indkøb, 2) indkøb er en del af kerneforretningen og 3) professionalisering af 
indkøb. Hovedtemaer i strategien er effektivisering gennem flere fælles indkøbsaftaler og 
digitalisering (e-handel). Udover denne strategi er der et andet tiltag, der får betydning for det 
offentlige indkøb, nemlig Erhvervsstyrelsens arbejde med et krav, der forventes at træde i kraft 
den 1. januar 2021: 
 

Den 1. januar 2021 skal offentlige myndigheder og institutioner på udvalgte 
indkøbskategorier foretage alle indkøb elektronisk gennem anvendelse e-kataloger 
og e-ordrer.1 

 
I KK arbejdes allerede med e-handel, og i 2016 implementerede man et nyt økonomistyrings- 
og indløbssystem, Kvantum. Beslutningen om et fælles system blev truffet i en enig 
Borgerrepræsentation (BR) i 2013 på baggrund af en businesscase med argumenter som 
effektiviseringer, mere ensartet styring og e-handel. Med det nye it-system fastsattes høje mål 
i forhold til e-handel og besparelser. Disse mål er man fortsat langt fra at indfri trods 
gennemførelse af en række tiltag.  
 

1.2 Problemfelt 
De primære mål, som er KPI’er, der afrapporteres til Økonomikredsen2, er: 
 

- Årlige effektiviseringer på 25 mio. kr. via udbud og indgåelse af flere rammeaftaler 
- IO-compliance3 på 95% ved udgangen af 20214  

 
1 https://erhvervsstyrelsen.dk/krav-til-offentlige-myndigheder  
2 De 7 økonomidirektører 
3 Indkøbsordre-compliance = graden af indkøb, der e-handles 
4 Jf. KK indkøbspolitik, https://www.kk.dk/sites/default/files/uploaded-
files/koebenhavns_kommunes_indkoebspolitik_2019-2022.pdf 

https://erhvervsstyrelsen.dk/krav-til-offentlige-myndigheder
https://www.kk.dk/sites/default/files/uploaded-
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E-handel frigiver tid i forhold til både indkøbets gennemførelse og fakturabehandling samtidig 
med, at politiske krav overholdes, når indkøb sker på aftaler i Kvantum. Opgørelser på IO siger 
altså noget om, hvor meget der e-handles, og hvor tæt man er på målopfyldelse. Beregnede 
effektiviseringer realiseres kun, hvis der indkøbes i Kvantum. 
 
Rapporter fra KKIA5 viser, at der langt til målet. Rapporterne bygger på faktuelle indkøbs- og 
udgiftsdata. I august 2020 lå den samlede KK IO-compliance på 44,1% (bilag 1). Det er et 
problem for kommunen og i forhold til frigivelse af økonomisk råderum til det stigende 
velfærdspres, at målene ikke nås, og derfor vil en afdækning af og mulig forståelse af 
udfordringen være relevant for KK og for andre offentlige organisationer, som er underlagt 
Erhvervsstyrelsens nye krav. I et videnskabeligt perspektiv er det interessant at undersøge de 
bagvedliggende grunde til manglende tilslutning, når beslutningen er taget af en enig BR og 
enige øvre forvaltningsledelseslag. 
 

1.3 Emne, motivation og afgrænsning 
Min motivation for at arbejde med den undren, jeg introducerer overfor, næres hos mig af den 
ledelsesopgave, jeg står overfor. Økonomiudvalget besluttede i efteråret 2019 at indføre 
kategoristyring på indkøbsområdet for at professionalisere organisationen yderligere. Jeg er 
kontorchef i Center for Indkøb (CFI), som organisatorisk er placeret i Økonomiforvaltningen 
(ØKF). Hovedparten af de 21 kategorier, som kommunens samlede indkøb er blevet inddelt i, 
skal styres fra CFI. Jeg har fået ansvar for 6 kategorier indeholdende spend på 1,7 mia. kr.6 og 
indfrielse af de tilhørende effektiviseringsmål og IO-compliance.  
 
Viden om KKs nuværende modenhed og tilslutning til beslutningen er derfor essentiel for at 
arbejde med at højne niveauet. Det er ikke kun vigtigt for mig, men også for de øvrige 8 
kategoriejere. Med en analyse og en efterfølgende dybere forståelse af problemet, håber jeg, at 
både jeg og mine kategoriejer-kollegaer i kraft af vores ledelsesrolle kan bidrage til at sikre 
indkøbs bidrag til frigørelse af ressourcer til kernevelfærden.  
 
Indkøb foretages i KK decentralt. Tidligere kunne stort set alle ansatte disponere på vegne af 
kommunen, altså foretage indkøb, men med indførslen af Kvantum har man slanket 
indkøbsorganisationen, så der i dag ”kun” er omkring 6500 autoriserede indkøbere. Der er 
fortsat mange medarbejdere med indkøbsbehov, som ikke er autoriserede til at købe ind i 
Kvantum, men skal via en autoriseret kollega. Disse er også medvirkende til den lave IO-
compliance, fordi de f.eks. foretager gadekøb eller ringer til en leverandør, hvilket påvirker 
forvaltningens samlede præstation.  
 
Med undersøgelsen ønsker jeg at få forståelse af, hvad der kan ligge til grund for manglende 
opbakning til en beslutning, som er truffet på et entydigt beslutningsgrundlag af både politisk 
niveau og øvre administrative beslutningslag. 
 

1.4 Problemformulering 
Ovenstående giver anledning til følgende problemformulering: 

 
5 Kommunens Indkøbsanalysesystem 
6  CFI bruger ikke pengene, men har overblikket over det samlede område, aftaledækning, potentialer mv. 
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Københavns Kommune har indført ny indkøbsmetode, som betyder at e-handel bliver 
den dominerende indkøbsmetode. Dette er besluttet med henblik på at skabe øget 
råderum til velfærd. Der har været enighed om beslutningen både politisk og på de 
øverste administrative niveauer, men med en IO-compliance på samlet 43%, er 
kommunen langt fra at nå det opstillede mål på området – hvad kan ligge til grund for 
det? I en udvalgt enhed er IO-compliance lavere end gennemsnittet i forhold til 
opnåelse af det opstillede mål. Hvilken meningsskabelse findes hos de involverede 
medarbejdere i denne enhed i forhold til e-handel? Og hvordan kan en øget forståelse 
af disse to forhold fremadrettet anvendes ledelsesmæssigt? 

 
Problemformuleringen er brudt op i 3 underspørgsmål, hvoraf 1 og 2 søges besvaret hver for 
sig, hvorefter disse svar giver anledning til besvarelse af underspørgsmål 3. Samlet vil 
besvarelserne på de 3 underspørgsmål efterfølgende danne baggrund for svar på 
problemformuleringen.  
 
Underspørgsmålene lyder: 

1) Hvad kan ligge til grund for, at KK er så langt fra compliance-målet, når den formelle 
organisation har været entydig i sin beslutning og bevæggrund om beslutningen? 
 

2) Hvordan har respondenterne oplevet beslutningen om og udrulningen af kravet om e-
handel og indskrænkningen af indkøbsorganisationen samt, hvordan oplever de nu 
arbejdet med indkøb? 

 
3) Hvilke ledelsesgreb vil i forlængelse af viden opnået af ovenstående fremadrettet kunne 

bringes i anvendelse med henblik på at højne IO-compliancegraden? 
 

Besvarelse af disse skal gøre mig i stand til først at forstå, hvorfor den samlede organisationen 
har så svært ved – eller undlader – at udmønte beslutningen i tilstrækkelig grad. Dernæst skal 
den hjælpe mig til at forstå, hvilken meningsskabelse, der findes om indkøb hos de direkte 
involverede medarbejdere, og om denne har en betydning for graden af e-handel. Slutteligt skal 
de hjælpe mig til at kunne identificere fremadrettede ledelsesmæssige handlemuligheder i 
forhold til understøttelse af målet. Dermed skal den bidrage til at udfylde et hul i den viden, der 
er om problemstillingen (Launø 2017:75). 
 
Min problemformulering lægger forskningsmæssigt op til brug af den forstående 
forskningstype. Dette har derfor været mit dominerende perspektiv til besvarelse af 
problemformuleringen.  
 

1.5 Teorier  
For at svare på en problemformulering som ovenstående er det nødvendigt at mobilisere en 
analyse, som på den ene side åbner op for at kunne forstå tingenes tilstand i forhold til den 
manglende efterlevelse og udmøntning af en formel beslutning og målsætning og også forstå 
den afvigelse, der er mellem den entydige beslutning og den virkelighed, der er. Og på den 
anden side tillader mig at undersøge oplevelsen af det nye krav hos respondenterne samt, hvad 
der ligger til grund for de handlinger, der foretages, og den adfærd, der findes i forbindelse med 
indkøb og e-handel hos implicerede ledere og medarbejdere.  
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For at sammenstykke en sådan analyse har jeg valgt at bruge Meyer & Rowans teori om 
organisationer som formelle strukturer (Meyer & Rowan:1977) og Weicks teori om 
meningsskabelse. Meyer & Rowans teori er deskriptiv og giver anledning til at generere en 
forståelsesramme af min case snarere end handlingsanvisninger. Jeg kan med deres begreber 
om legitimitet og dekobling forsøge at forstå, om der er overordnede organisatoriske forhold, 
der gør sig gældende i forhold til den lave compliance, når jeg efterfølgende skal søge dybere i 
organisationen efter forståelser, der kan gøre det muligt at identificere mulige fremadrettede 
handlinger. Derudover bunder en del af min undren i, hvad der ligger til grund for den lave 
compliance, når organisationen på øvre niveauer har været tydelig om beslutningen. 
 
Weick anfører, at menneskers adfærd og handlinger formes af konteksten, de befinder sig i og, 
at meningsskabelsesprocessen består af 7 elementer. Forståelse af og analyse med disse kan 
give anledning til at forstå, hvordan man både som medarbejder, leder og organisation skaber 
mening, og hvilken mening, der skabes med mål og beslutninger, som kræver en høj grad af 
ændret adfærd. Valg af denne teori har været påvirket af ytringer fra en MPG-medstuderende, 
som er leder af et botilbud i en anden kommune samt lignende ytringer fra interne KK-
ledernetværk, som har lydt i retning af ”hvis nu jeg synes en stol i ILVA passer bedre ind hos 
mig, hvorfor kan jeg så ikke bare købe den. Den er jo ikke nødvendigvis dyrere end den anden”. 
Disse ytringer emmer af en meningsskabelse skabt ud fra et andet perspektiv end det, som 
beslutningen er taget ud fra og har gjort mig nysgerrig efter at undersøge med denne teori.  
 
Med disse centrale begreber fra teorierne kan jeg bygge en ramme, der muliggør, at jeg kan 
adressere og besvare mine undersøgelsesspørgsmål. 
 
Som beskrevet under afsnit 1.3 står både jeg og ledelseskollegaer overfor et ledelsesproblem, 
og med afhandlingen her ønsker jeg at give os redskaber til at håndtere denne fremadrettede 
ledelsesudfordring. For at gøre problemstillingen forskningsbar har jeg omsat den til et 
vidensproblem. En forudsætning herfor er, at ”problemerne lader sig undersøge empirisk, 
metodisk og analytisk med henblik på at skabe ny viden, der på sin side kan kvalificere arbejdet 
med ledelsesproblemer i praksis” (Knudsen et al. 2019:117). 
 

1.6 Hypoteser 
Jeg gik ind i undersøgelsen med en forforståelse af problematikken om, at når rammer og mål 
er entydige, og beslutningen er truffet i enighed på både højeste politiske og administrative 
niveau, så ligger udfordringen i de udførende led og altså på et lavere hierarkisk niveau. Det, 
der undrer mig er, at der kan være så lav compliance, når beslutningen er samstemmende. 
  
Jeg havde en hypotese om sammenhæng mellem niveauet af compliance og den 
meningsskabelse, der har fundet sted i forbindelse med ændringen af indkøbsmetode, hvilket 
var bevæggrunden for valg af den ene af mine teorier.  
 
Jeg havde desuden et opmærksomhedspunkt omkring dekobling, som blev tydeligere for mig 
efter de første 3 interviews. Det stod ikke indledningsvis som en lige så stærk hypotese for mig 
som meningsskabelse. 
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Jf. Launø et.al (2017:14) findes objektivitet i forskning ikke, hvilket jeg er opmærksom på, 
fordi jeg ved, at jeg går ind i undersøgelsen med denne hypotese. Man skal være opmærksom 
på den interesse og de perspektiver, man lægger til grund for egen betragtning af 
problemstillingen. For at understøtte dette opmærksomhedspunkt, vil jeg derfor arbejde 
deduktivt med min empiri, hvilket uddybes i mit metodekapitel.  
 

1.7 Påstand 
Afhandlingen viser, at meningsskabelse har betydning i forhold til respondenternes ageren. 
Formelle organisationer mødes af mange og modstridende krav, og afhandlingen viser, at for at 
bevare legitimitet accepterer organisationen krav og beslutninger, men dekobler sig i forhold 
til dem, som de ikke kan få til at passe i deres dag til dag handlinger. Dette forhold er relevant 
at være bevidst om, når man står overfor en opgave, hvor andre menneskers ændring af adfærd 
er nødvendig, og hvor man derfor kan bringe ledelsesgreb som kommunikation, oparbejdelse 
af viden, dialog mv. i spil 
 

1.8 Opbygning 
Afhandlingen er fra kapitel 2 bygget op som følger. 
 
I kapitel 2 behandles teorier og valg heraf. Først Meyer & Rowans og så Weicks. Det beskrives 
også, hvordan min teorifremstilling har hjulpet mig til at skærpe mit spørgsmål og der redegøres 
for fravalg af teorier. 
 
I 3. kapitel beskrives anvendt metode i forhold til analysestrategi, dataindsamlings- og 
databehandlingsmetode. Afslutningsvis adresseres mulige alternative analyse- og 
empiriindsamlingsmetoder. 
 
4. kapitel indeholder analysen. Min case er analyseret med en teoretisk inddeling med 
udgangspunkt i meningsskabelse. Alle interviews er analyserede med udgangspunkt i de 
opstillede ledetråde. Kapitlet afsluttes med en delkonklusion, der samtidig fungerer som svar 
på underspørgsmål 2. Da der er tale om en kvalitativ analyse, fylder citater en del i kapitlet.  
 
I 5. kapitel foretages en diskussion med dekoblingsteorien, hvorefter underspørgsmål 1 
besvares. Herefter en diskussion af delkonklusionen fra kapitel 4 efterfulgt af et afsnit, der 
besvarer underspørgsmål 3. Det er også i kapitel 5 konklusionen er forfattet på baggrund af 
delkonklusionerne, og det beskrives hvad afhandlingen viser. 
 
I 6. kapitel beskrives min ledelsesmæssige udvikling under MPG. 
 

2 Teori  
Det er vigtigt at få bygget en analytisk ramme op, som tillader mig at adressere mit problem. 
For at afdække organisationens kobling til beslutningen samt den meningsskabelse, der har 
fundet sted og finder sted i forhold til min problemstilling, har jeg bygget den op ved at trække 
på to teorier.  
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Fra Meyer & Rowans teori om organisationer som formelle strukturer skal legitimitetsbegrebet 
hjælpe med at tilvejebringe en forståelse af, hvad der kan ligge til grund for beslutningen om 
krav og e-handel og det høje måltal, mens dekoblingsbegrebet skal bruges til at forstå, om 
dekobling er en medvirkende faktor til den lave e-handelsgrad og tilslutning til beslutningen.  
 
Fra Weicks teori om meningsskabelse bruger jeg de 7 elementer i meningsskabelsesprocessen 
til at undersøge, hvilken meningsskabelse, der findes om indkøb og e-handel. Samtidig giver 
de anledning til, at jeg kan udlede mulige fremadrettede handlingsanvisninger, idet nogle af de 
analyserede udsagn viser, hvor der er skabt mening, som understøtter beslutningen, og hvor den 
mening, der er skabt, ikke understøtter positiv udvikling i compliance. 

 
De teoretiske udgangspunkter understøtter det konstruktivistiske perspektiv, idet subjektet og 
dets forståelse er centralt, og de kan hjælpe mig med at holde fokus på subjektet og ikke egne 
forudindtagede antagelser. Teorierne supplerer hinanden godt. Hvor Meyer & Rowan anlægger 
det deskriptive perspektiv, og dermed ikke giver mig noget, der ledelsesmæssigt kan hjælpe 
mig videre med en løsning på mit problem, kan Weick i højere grad bruges handlingsanvisende.  
 

2.1 Meyer & Rowan 
Meyer & Rowan opererer indenfor ny-institutionel teori, og følgende citat finder jeg relevant 
som rammesætning for deres teori: 
 

Organisationer kun indoptager institutionaliserede regler for at legitimere sig i 
forhold til deres omgivelsers opfattelse af, hvad der er ”godt” og ”nødvendigt” for 
at leve op til Vestens forestilling om rationalitet og lignende. Men det er ”window-
dressing” eller ren ceremoni. Der er med andre ord ingen kobling mellem, hvad der 
fremføres officielt, og hvad der sker i dagligdagen (Antonsen 2002:13). 

 
Meyer & Rowan definerer en formel organisation som systemer bestående af koordinerede og 
kontrollerede aktiviteter, som opstår, når organisationen og dens opgaver er indlejret i en 
kompleks omverden. En omverden, der både kan være politikker, lovgivning og lignende, men 
også forventninger om, hvordan opgaver skal løses rationelt og, hvordan organisationer 
organiserer sig med henblik på højst mulig effektivitet. Dette definerer Meyer & Rowan som 
institutionelle myter og beskriver samtidig, hvordan den udbredte antagelse om, at strukturelle 
organisationer kan udføre deres opgaver mest effektivt, medfører at organisationer for at bevare 
legitimitet indarbejder processer og mål, der skal følges og løbende tilpasses.  
 
Meyer & Rowan argumenterer, at empiriske undersøgelser viser, at formelle organisationer ofte 
er løst sammenkoblede, at regler og processer ikke følges og, at politiske beslutninger ikke 
implementeres. På den baggrund udfordrer de det traditionelle blik på, hvornår organisationer 
er effektive og beskriver, at selv hvor formelle organisationer er kendetegnede ved en høj grad 
af legitimitet hentet blandt andet via dens evne til at tilpasse sig institutionelle myter, så er det 
ukorrekt at antage, at disse fuldt ud fungerer i henhold til formelle struktur, der er opstillet for 
organisationen. 
 

2.1.1 Legitimitet 
Institutionelle myter skaber legitimitet, som er det, der sikrer en organisations overlevelse og 
vedvarende støtte fra de relationer, den indgår i. De institutionelle myter kan opstå mange steder 
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fra. Ny lovgivning, udvikling på et givet område (f.eks. elektronisk indkøb), nye forventninger 
til samarbejdsformer med omverden mv. kan alle give anledning til nye ”spilleregler” og 
justering af formelle strukturer og af hvordan bestemte arbejdsaktiviteter skal udføres. 
 
Meyer & Rowan skelner mellem to typer forskrifter. De rationaliserede og upersonlige samt de 
stærkt institutionaliserede. Et eksempel på førstnævnte kan være relateret til egen case, hvor 
henholdsvis pres fra KL og efterfølgende også decideret lovgivning har medført omlægning til 
en øget grad af e-handel, mens et eksempel på det andet kan være en lærers ret til selv at 
bestemme, hvilke digitale læremidler, denne vil anvende i sin undervisning. 
 
Organisationen vil herefter forsøge at indarbejde de nye myter ved ændrede strukturer for at 
bevare status.  
 

By designing a formal structure that adheres to the prescriptions of myths in the 
institutional environment, an organization demonstrates that it is acting on collectively 
valued purposes in a proper and adequate manner […] The organization becomes in 
a word, legitimate, and it uses its legitimacy to strengthen its support and secure its 
survival” (Meyer & Rowan 1977:349).  

 
Således kan formelle organisationsstrukturer ses som ”afspejlinger af rationaliserede 
myter som en topledelse adopterer i dens forsøg på at opnå legitimitet” (Bentsen et. al 
2000:3). 
 
Meyer & Rowan bruger begrebet isomorfi om den tilstand en organisation med tilpasningen 
forsøger at opnå. Jeg går ikke dybere ind i dette begreb, da det ikke har nævneværdig betydning 
for min case. Det relevante for mig er at diskutere, hvorvidt man kan argumentere for, om der 
kan være tale om en legitimeringshandling i forbindelse med beslutningen om e-handelskravet.  
Dog er der én pointe i forhold til isomorfe organisationer det er relevant at nævne. Når en 
organisations succes primært skyldes isomorfi og ikke effektivitet, er det typisk fordi, 
beslutninger og processer ikke er forenelige med enten hinanden eller driften. Og i dagens 
komplekse samfund opstår nye institutionelle myter mange steder fra og på mange forskellige 
områder, som også kan være modsatrettede. Og da teorien om at strukturelle organisationer er 
mest effektive bygger på den antagelse, at alle organisationens ansatte rationelt følger alle 
processer og beslutninger, skurer det, at det skulle være ladsiggørligt, hvilket også er det felt 
Meyer & Rowan går ind i. Således anfører de 4 mulige udfaldsrum til håndtering af disse 
situationer: 
 

- Organisationen kan modstå kravene, hvilket kan medføre manglende legitimitet og 
adgang til ressourcer 

- Organisationen kan erkende, at der er uoverensstemmelser mellem krav og struktur med 
manglende legitimitet til følge 

- Organisationen kan love forandringer ud i tid og dermed sanktionere den nuværende 
håndtering som værende legitim, fordi der er udsigt til noget bedre 

- Organisationen kan dekoble 
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2.1.2 Dekobling 
Meyer & Rowan argumenterer, at der ofte ikke er overensstemmelse mellem det en organisation 
siger og gør. Dette kalder de for dekobling. Dekoblingsbegrebet er defineret ”ved forskellene 
mellem, hvad der italesættes som praksis og, hvad der opfattes som praksis” (Hansen et al. 
2011:171) og betyder, at der ikke altid er overensstemmelse mellem det, der fortælles om 
organisationen og den virkelighed, medarbejderne oplever. En udløsende faktor for dekobling 
er, at der af organisationen kan være etableret regler og procedurer, der skal understøtte 
organisationens legitimitet som svar på institutionelle krav fra omverdenen, men hvis disse 
enten er uden betydning for de udførende af daglige aktiviteter eller udgør en hindring for de 
udførendes effektivitet, kan det betyde, at de ikke følges.  
 
Organisationer består altså af en række institutionelle elementer, som er med til at skabe 
legitimitet om denne. Samtidig findes en dag-til-dag produktion, som kan være forskellig fra 
de institutionelle elementer. Organisationens topledelse kan have adopteret omverdenens 
forventning om tilslutning til en given institutionel myte for at bevare legitimiteten i relation til 
denne omverden, mens de under hensyntagen til andre politiske agendaer og andre 
omverdensrelationer, skal håndtere de krav, der er knyttet til udførelsen af kerneopgaven. Her 
er dekobling, og en aktiv strategisk beslutning om ikke at følge de besluttede strukturer, en 
måde at løse udfordringen på. Ledelsen vil således være bevidst om, at der kan være 
beslutninger truffet på baggrund af institutionelle omgivelser, som kan være uforenelige med 
andre forhold i organisationen, hvilket f.eks. vil kunne ses afspejlet i de mål, der føres ned i 
organisationen eller den opfølgning, der udføres eller ikke udføres på det pågældende område. 
 

2.1.3 Sammenfatning 
KK med al dens kompleksitet, som i forhold til andre kommuner kompliceres yderligere af 7-
forvaltningsstrukturen, fungerer i høj grad som en formel organisation i den forstand, som 
Meyer & Rowan beskriver, og umiddelbart kan jeg have anledning til - på baggrund af IO-
rapporternes faktuelle oplysninger - at antage, at deres betragtninger om dekobling kan være 
medvirkende faktor hertil, hvilket jeg vil argumentere yderligere for i 5.1.1. 
 

2.2 Weick og meningsskabelse 
Weicks socialkonstruktivistiske perspektiv, hvor verden forstås som socialt konstrueret, 
betyder, at Weick er velegnet at anvende til at analysere individers oplevelse af konkrete 
situationer, som f.eks. indkøbssituationen. Samtidig anser jeg indførelsen af et så højt 
compliancemåltal for et drastisk mål og dermed en stor forandring for organisationen. Jeg er af 
samme overbevisning som Weick i forhold til, at hvis en stor forandring skal lykkes, skal den 
give mening for alle dem, der med forandringen skal ændre adfærd. Weicks definition på 
meningsskabelse er “at forsøge at skabe en eller anden forståelse af verden omkring os” 
(Hammer et al. 2019:93), og da en del af det jeg ønsker at undersøge er, hvilken mening, der 
findes hos de involverede medarbejdere, er teorien relevant. 
 
Weick beskriver 7 elementer som værende centrale for individets meningsskabelse. Disse giver 
et håndgribeligt værktøj at bruge i min analyse. For at kunne bruge dem analytisk er det 
nødvendigt med en dybere forståelse af dem, hvorfor jeg nedenfor vil præsentere en detaljeret 
beskrivelse af hvert element. 
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2.3 Meningsskabelse som analyseredskab 
Fordi verden hele tiden ændrer sig, konstrueres mening konstant. Mening skabes i interaktion 
med andre og om alt, hvad der sker omkring os. Det betyder, at analysen, jeg har gennemført, 
viser et øjebliksbillede, hvilket dog ikke gør meningsskabelse mindre egnet som 
analyseredskab. 
 

2.4 De 7 elementer 

2.4.1 Identitet 
”Vi er alle et parlament af identiteter” (Hammer et al. 2019:100). Dette statement siger, at når 
vi skaber mening, gør vi det med udgangspunkt i identitet. Meningen vi skaber, afhænger af 
identitetspositionen på det pågældende tidspunkt, og vores mange identiteter giver forskellige 
muligheder for fortolkning af situationen, vi står overfor at skulle skabe mening med. 
 
Individets behov for et positivt selvbillede betyder, at også vores opfattelse af, hvordan 
omgivelserne opfatter os, bliver vigtigt, og således er kontekst også en afgørende faktor for 
identitetens indflydelse på meningsskabelse. Samtidig søger individet altid forståelse for, 
hvordan en given forandring påvirker dennes identitet. Hvordan påvirker f.eks. Kvantum og e-
handel medarbejderne identitet som fagprofessionelle, deres hverdag og kan de finde mening i 
det. 

2.4.2 Retrospektivt 
Et centralt citat hos Weick er ”hvordan kan jeg vide, hvad jeg tænker, før jeg ser, hvad jeg gør” 
(2019:66). Bag citatet ligger rationalet om, at virkeligheden er det, vi oplever her og nu, mens 
vi efterfølgende forsøger at skabe mening i det oplevede. Vi handler, hvorefter vi reflekterer 
over handlingen med henblik på at give den mening. I forbindelse med meningsdannelsen af 
den nye situation, vil den nye oplevelse blive holdt op mod tidligere erfaringer. Den er altså 
påvirket af den forforståelse, vi kommer med, og den mening vi skaber, hjælper os til at kunne 
”leve med” det forhold, vi står overfor. Om meningen er ”den rigtige” kan man ikke sige, da 
det vores meningsskabelse gør, er at give os en følelse af klarhed og rationalitet. Vil man 
forsøge at påvirke den retrospektive meningsskabelse, påpeger Weick, at tydelighed og klarhed 
om værdier, prioriteter og præferencer vil kunne understøtte, at den forforståelse individerne 
går ind i meningsskabelsen med i højere grad er af en art, der understøtter den ønskede mening 
i forhold til f.eks. en beslutning. Er der med indførelsen af Kvantum og e-handel arbejdet med 
påvirkning af forforståelsen herom. 
 

2.4.3 Handling 
Weicks begreb ”enactment” defineres som, at der skabes i handling. Alle handlinger ændrer 
omgivelserne, hvilken igen skaber anledning til nye fortolkninger og handlinger. Som individer 
vælger vi, hvilke situationer, vi handler på, og hvordan vi handler i de givne situationer. 
Udvælgelsen og måden, vi handler på, har betydning for, hvordan handlingerne virker tilbage 
på os. Der findes ikke en verden og virkelighed, der er mejslet i sten. De handlinger, man vælger 
at foretage, er medvirkende til at skabe en ny virkelighed omkring en. Derfor er det vigtigt i en 
organisation at kunne påvirke de handlinger, som enkeltindivider vælger at udføre, hvis man 
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vil understøtte en bestemt virkelighed. Både lederes og medarbejderes handlinger og ikke-
handlinger bidrager til at skabe deres nye omverden. 
 

2.4.4 Social proces 
En organisation er et ”netværk af intersubjektive fælles meninger, som vedligeholdes gennem 
udviklingen og brugen af et fælles sprog og dagligdagens sociale interaktion” (2019:98). 
Individet skaber mening både gennem sig selv og andre. Vi påvirkes af, hvordan pointer og 
beslutninger udlægges, og hvordan omgivelser påvirkes samt handler på disse. Med andre ord, 
så er de ord, meninger og fortolkninger, der bruges i vores dialog med hinanden om en given 
begivenhed med til at danne vores opfattelse heraf. På den måde påvirker vi hinanden og den 
mening, vi sammen skaber. 
 
I en organisation kommunikeres der ofte ikke via direkte dialog med alle. Derfor har den sociale 
proces stor betydning for, hvordan der skabes mening. Det forekommer umiddelbart åbenlyst, 
at måden en leder kommunikerer en beslutning, vil have betydning for, hvordan en medarbejder 
modtager denne, men lige så åbenlyst, at hvis kollegaer italesætter en beslutning på en bestemt 
måde, vil det i et eller andet omfang påvirke egen meningsskabelse af beslutningen. Omvendt 
vil man selv kunne påvirke den anden vej, hvis den meddelte beslutning måtte ligge tættere på 
eget værdigrundlag end kollegaens. Rum til både den formelle og den uformelle dialog om en 
given beslutning er derfor vigtig for at give medarbejderne mulighed for sammen med både 
leder og kollegaer at snakke om forandringen for dermed at kunne skabe fælles mening. 
 

2.4.5 Kontinuerligt 
”Meningsskabelse begynder aldrig” (2019:109). Meningsskabelse er en fortløbende proces, 
hvor meningen fortsætter med at udvikle sig, mens forandringen foregår. Weick beskriver dette 
som den ”kastethed”, vi som medarbejdere og ledere befinder os i. Vi er altid midt i noget og 
står hele tiden overfor noget nyt - nye opgaver, nye beslutninger, der påvirker opgaveløsningen, 
nye kollegaer mv. I disse situationer, hvor vi ”afbrydes” i vores arbejde, handler vi umiddelbart. 
Den umiddelbare handling er også udtryk for en umiddelbar meningsskabelse, mens den 
egentlige refleksion kommer senere og med den også forståelsen og meningen, som så sker 
retrospektivt. Når vi bliver afbrudt, forsøger vi at skabe mening med afbrydelsen. Når dette sker 
på et umiddelbart plan, vil det ofte ske på baggrund af følelsesmæssige erindringer. F.eks. kan 
en medarbejder reagere med vrede, hvis man tidligere har haft en lignende afbrydelse, som gav 
anledning til en negativ meningsskabelse. Opmærksomhed på forskellige forforståelser og 
erindringer er relevant i forhold til f.eks. arbejdet med forskellige kommunikative redskaber i 
forhold til dem, man står overfor at skulle lave en ”afbrydelse” hos. 
 

2.4.6 Ledetråde 
Mennesket skaber hele tiden mening. Bevidst og ubevidst. I en organisation sker dette ved, at 
vi udtrækker ledetråde fra alt, hvad der sker omkring os lige fra samtaler med kollegaer til 
rapporter, vi præsenteres for. Weick bruger metaforen ”frø” om ledetråde for at skabe det 
billede, at ”når vi planter et frø, så har vi en idé om, hvad det udvikler sig til, men vi kender 
ikke det endelige resultat” (2019:107).  
 
Ledetråde udtrækkes fra større helheder, og kan f.eks. være nøgleord, der for os skaber 
forbindelse mellem den situation, vi står overfor og tidligere oplevede begivenheder. Hvilken 
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kontekst vi er i, og hvilket individ, vi er, har betydning for, hvilke ledetråde, der udvælges og 
fortolkes på samt på, hvordan de fortolkes og altså hvilken mening, der skabes med den 
konkrete ledetråd. Derfor er meningsskabelse følsomt i forhold til ordvalg og nøgleord i den 
kommunikation, der sker. Hvordan beslutningen om Kvantum og e-handel kommunikeres eller 
ikke kommunikeres er derfor en vigtig faktor i forhold til meningsskabelsen herom. 
 

2.4.7 Plausibilitet 
Det fremgår allerede af ovenstående, at meningsskabelse ikke er drevet af akkuratesse, men 
derimod i højere grad af, hvorvidt et individ kan skabe en mening, der for individet selv er 
plausibelt. Det er ikke et endegyldigt svar, men en fortolkning af sandsynlige forklaringer. 
Således lader man sig ”overbevise” af forklaringer. Givet, at man også i organisatorisk 
sammenhæng ofte ikke er i besiddelse af den fulde information om en given beslutning og 
ligeledes er påvirket af egne forudindtagetheder, er formålet med vores meningsskabelse at 
finde frem til noget, der giver tilstrækkelig mening for os. Dette er udgangspunktet for de 
handlinger, vi udfører. 
 
For organisationer og de ledere, der skal drive og understøtte meningsskabelse, vil det, når der 
ikke skal skabes akkuratesse, være vigtigt at skabe en god historie om den beslutning, man 
gerne vil opnå en særlig mening om. Historien skal være plausibel, og den skal være plausibel 
i forhold til de forskellige konkrete organisatoriske enheder, den er relevant for. Er der i forhold 
til min case skabt en plausibel historie, som de udførende medarbejdere har kunnet bruge til at 
fortolke ud fra? 
 

2.4.8 Sammenfatning 
Når folk begynder at handle (enactment), genererer de håndgribelige resultater 
(ledetråde) i nogle sammenhænge (socialt), og dette hjælper dem med at opdage 
(retrospektivt), hvad der sker (kontinuerligt), hvad der skal forklare (plausibelt), og 
hvad der bør gøres herefter (identitet)” (2019:118).  

 
I dette citat får Weick skabt sammenhæng mellem de 7 elementer. Således relaterer de sig alle 
til hinanden, og i en empirisk analyse vil nogle udsagn have indikatorer fra flere elementer.  
 

2.5 Teoriens bidrag til skærpelse af problemformulering 
Arbejdet med teori har haft betydelig indvirkning på min problemformulering. I første omgang 
var min problemformulering og mine underspørgsmål udformet sådan, at meningsskabelse og 
Weick udgjorde første led af min undersøgelse, mens Meyer & Rowan kom efter, hvilket gav 
mig udfordringer i forhold til at kunne få de to til at spille godt sammen. Men i takt med at jeg 
kom dybere ind i teorien, blev jeg opmærksom på, at jeg ved at bytte om på rækkefølgen kunne 
få et bedre flow og sammenhæng mellem de to, så de nu bruges på den måde, at Meyer & 
Rowan hjælper mig til overordnet at forstå, hvorfor compliance er så lav, som den er. Dette på 
et mere deskriptivt niveau, som efterfølgende giver mig et godt udgangspunkt til at bruge Weick 
til at analysere dybere ned i organisationen i forhold undersøgelse af, hvorvidt der er skabt 
mening med e-handel for så i sidste ende på baggrund af de to at kunne arbejde med en 
handlingsanvisende del til mig selv og mine ligestillede kollegaer.   
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2.6 Alternative teorier 
Der findes andre teorier, der kunne have været brugt til at analysere min case med, f.eks. Moores 
strategiske trekant eller det narrative strategiperspektiv, herunder Schnoors 7 p’er. Med Moore 
kunne jeg undersøge, om der var skabt opbakning og sammenhæng mellem de tre ben i Moore 
strategiske trekant i forbindelse med beslutningen om e-handelskravet med henblik på at 
undersøge, om der er etableret forståelse for den ønskede værdiskabelse hos de nødvendige 
interessenter. Jeg vurderede dog, at undersøgelse med Moore ville have været mere 
hensigtsmæssig på tidspunktet for beslutningen eller lige efter, så jeg kunne have fået de 
involverede parter i tale. Samtidig ville det have betydet, at det ville være højere i hierarkiet, 
jeg skulle have fundet mine respondenter, hvilket både ville have været vanskeligere, men fra 
mit synspunkt heller ikke helt så spændende, da jeg skal have fat i de yderste led fremadrettet, 
og det derfor er dem, jeg er mest interesseret i at forstå.  
 
Analyse med det narrative strategiperspektiv kunne have hjulpet mig til at forstå den nuværende 
fortælling, der hersker, og hvordan den er opstået, mens en dekonstruktion af fortællingen 
kunne have givet anledning til at finde frem til fremadrettede handlemuligheder. Denne teori 
vurderer jeg også kunne have givet mig egnede redskaber, så når jeg valgte at arbejde med 
Weick i stedet for narrativer, skyldes det primært mit eget lidt dybere kendskab til Weicks teori. 

3 Metode 
Mine spørgsmål skal afdække adfærd og mening og er formet af det socialkonstruktivistiske 
perspektiv. Indsamling af empiri er sket via kvalitativ dataindsamlingsmetode, som er velegnet 
til: 
 

At få et fænomen belyst i dets kompleksitet, og antagelsen er, at fænomenet ikke 
eksisterer i verden som en uafhængig størrelse, men derimod (delvist) er skabt gennem 
vores måde at tale om det på” (Launø et al. 2017:11).  

 

3.1 Videnskabsteoretisk perspektiv 
Jeg tager afsæt i en samfundsvidenskabelig grundantagelse hvor: 
 

Virkeligheden er kompleks, den kan måles og vejes, men den indeholder også 
sammenhænge og egenskaber, der ikke uden videre kan sættes på formel. Der er således 
en interesse i både kontekst, situation og lovmæssigheder og overordnede strukturer” 
(Rienecker et al. 2017:201).  

 
Således er formålet at skabe forudsætning for at forstå samfundsmæssige forhold for at kunne 
opstille teorier og metode, der kan understøtte en ønsket udvikling. 
 
Jeg ønsker at forstå, hvorfor der ikke er skabt compliance og forståelse for compliancekravet i 
en organisation, der på øverste niveau har truffet en entydig beslutning herom samt, hvilken 
mening de analyserede aktører tillægger indkøb i deres hverdag, og hvordan det kommer til 
udtryk. Jeg er inspireret af det socialkonstruktivistiske perspektiv, hvor den primære antagelse 
er, at virkeligheden er konstrueret og ”et resultat af menneskers samfundsskabte fortolkninger” 
(Justesen et al. 2010:27). Denne videnskabsteoretiske tilgang er lagt til grund for besvarelsen 
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af problemformuleringen, fordi det kan understøtte afdækning af, hvad både kontekst og 
meningsskabelse i grupper og på individniveau, betyder for adfærd og valg af handling.  
 
Et eksempel på empiri generet i dette perspektiv er det i kapitel 1 anførte citat om, at ”hvis nu 
jeg synes en stol i ILVA passer bedre ind hos mig, hvorfor kan jeg så ikke bare købe den. Den 
er jo ikke nødvendigvis dyrere end den anden”. Ytringen tager udgangspunkt i egen virkelighed 
om hvilken mening, der opleves i forhold til det at foretage e-indkøb. 
 

3.1.1 Forskningstype 
“Forskeren kan ikke foretage en fortolkning uden at kende den sammenhæng, som de 
udforskede indgår i, hvis fortolkningen skal have en høj ekstern validitet” skriver Launø et.al 
(2017:28) om den forstående forskningstype. Jeg har undersøgt min problemformulering som 
en forstående forskertype, fordi man ikke kan analysere temaerne uden at forsøge at forstå 
aktørernes forståelser. 
 

3.2 Analysestrategi 
Jeg bruger Meyer & Rowan til at besvare første del af min problemformulering, mens jeg til 
anden del anvender Weick. Mine to underspørgsmål danner baggrund for opbygningen af min 
analyse. Underspørgsmålene lyder: 
 

1) Hvad kan ligge til grund for, at kommunen er så langt fra compliance-målet, når den 
formelle organisation har været entydig i sin beslutning og bevæggrund om beslutning? 
 

2) Hvordan har respondenterne oplevet beslutningen om og udrulningen af kravet om e-
handel og indskrænkningen af indkøbsorganisationen samt, hvordan oplever de nu 
arbejdet med indkøb? 

 
Først sent i processen og efter indsamling af min empiri blev det første formuleret i sin 
nuværende form og gav anledning til justering af problemformuleringen. Jeg arbejder med det 
på den måde, at jeg i teorikapitlet beskriver Meyer & Rowans teori om dekobling, mens jeg i 
kapitel 5 diskuterer deres teori med udgangspunkt i kommunens faktuelle situation. Denne 
udledes af compliancerapporter og suppleres med enkelte udsagn, som fremkom i interviewene 
og gav anledning til min interesse for teorien. Teorien anvendes ikke i analysen, men bidrager 
som hypotesegenererende for den måde, jeg er gået til min analyse med Weick. 
 
Underspørgsmål 2 er analyseret med begreberne om meningsskabelse. Fortolkningen af data er 
lavet med udgangspunkt begrebsdreven kodning - ud fra en kategorisering af de udsagn, som 
fremkom i interviewene (Kristensen 2019:112). Metoden uddybes nedenfor.  
 
Pga. min forforståelse har jeg været deduktiv i metode til både indsamling og analyse af min 
empiri bl.a. ved ikke at være låst i min spørgeramme. Jeg ville kunne forfølge andre spor andre 
spor end de forventede.  
 
Analysen afsluttes med en delkonklusion, som føres over i kapitel 5, hvor også endelig 
konklusion på analysen er lavet. Første og tredje del af min problemformulering besvares i 
samme kapitel. Besvarelserne tager udgangspunkt i henholdsvis en diskussion af Meyer & 
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Rowans teori i forhold til nuværende status i kommunen, samt på hvad konklusionerne på de 
to første dele giver anledning til. 
 

3.3 Dataindsamlingsmetode 
Jeg har anvendt forskelligt baggrundsmateriale til at beskrive baggrund og indramme 
problemfelt, herunder materiale fra KL, KK politiske beslutninger og rapporter fra KKIA. 
KKIA-rapporterne ligger delvis til grund for besvarelsen af første del af min 
problemformulering, jf. nedenfor. De øvrige materialer har ikke været gjort til genstand for 
yderligere analyse.  
 
Med udgangspunkt i data fra KKIA om IO-compliance diskuterer jeg teoretisk disse faktuelle 
forhold med Meyer & Rowans begreber suppleret med enkelte udsagn fra den indsamlede teori, 
der understøtter antagelsen, men det har ikke været hovedformålet med mine interviewes at 
indsamle empiri til dette formål. Teorien har givet anledning til at forme den måde, jeg har 
brugt Weick til at strukturere min analyse af interviewene. 
 
Til at analysere anden del af min problemformulering har jeg valgt at gøre brug af et casestudie. 
Min case er IO-compliance og arbejdet med indkøb i en udvalgt enhed i Socialforvaltningen 
(SOF). Casestudier er velegnede til at opnå viden om aktørers oplevelser i forhold til konkrete 
emner og i en konkret kontekst.  
 
Jeg kunne have arbejdet bredere og foretaget en komparativ analyse af mere end én 
organisatorisk enhed, men henset til 3 forhold, har jeg valgt at afgrænse mig og til gengæld 
arbejde dybere. 1) Tid er en afgørende faktor. Det ville kræve flere interviews at analysere to 
enheder. 2) Det viste sig udfordrende at identificere to enheder med sammenlignelige 
indkøbsbehov. 3) Det er vanskeligt at arbejde med komparative analyser, når den teoretiske 
vinkel, man angriber sin problemstilling ud fra, er meningsskabelse. 
 
Jeg går i min case i dybden i stedet for i bredden og arbejder kun marginalt udover 
indkøbsorganisationen, idet jeg udover centerchef, botilbudsleder og Kvantum-autoriserede 
indkøbsmedarbejdere (som i KKs overordnede definition er det, der udgør indkøbs-
organisationen) også inddrager én medarbejder, som i sit daglige virke har et indkøbsbehov og 
derfor er med til at påvirke enhedens compliance alt efter, om hun får dækket sine behov 
gennem de autoriserede medarbejdere eller selv foretager indkøbet. Ved at inddrage forskellige 
typer af aktører, har jeg haft adgang til et større erfaringsgrundlag og altså et større datagrundlag 
at analysere på end, hvis jeg kun havde fokuseret på indkøbsorganisationen. 
 
Følgende yderligere overvejelser har ligget til grund for min indsnævring og valg af case: 
 

- Jeg ville finde min enhed i SOF, fordi det er en forvaltning med en høj grad af 
kompleksitet og fagfaglighed samt lovregulerede kerneydelser. Dernæst har jeg i løbet 
af MPG haft fornøjelsen af Louise, som er botilbudsleder på socialområdet i en anden 
kommune og med hvem, jeg har haft mange snakke, som har givet os begge forståelse 
for hinandens områder og givet mig lyst til at undersøge mening indenfor dette 
fagområde 
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- En anden medstuderende, som er centerchef i SOF anbefalede mig at lede i 
”Borgercenter Voksne”, fordi jeg der ville kunne finde de større botilbud med 
deciderede administrative medarbejdere, som kunne give anledning til, at jeg kunne 
skabe en mere fyldig empiri. Til sammenligning nævnte han, at botilbuddene i hans 
center ikke havde dedikerede indkøbsmedarbejdere. 

 
- En søgning både på SOFs intranet indenfor den pågældende søjle samt en efterfølgende 

søgning i KKIA ledte mig til to botilbud. Det ene sted (Robert Jakobsens Vej 17) viste 
sig at være et botilbud, hvor jeg kender lederen. Så henset til respekten for egen tid og 
ressourcer valgte jeg at arbejde videre med dette botilbud, da jeg forventede, at Charlotte 
ville være samarbejdsvillig i forhold til min afhandling. Jeg har som bilag 2 vedlagt det 
overordnede indkøbsoverblik for den udvalgte enhed 

 

3.3.1 Dataindsamling 
Jeg har brugt tid på at dygtiggøre mig i KKs indkøbsanalysesystem for på den måde selv at 
kunne sammensætte de rapporter, jeg havde brug for, for at kunne udlede en konklusion i 
forhold til manglende efterlevelse af compliancemålet. En konklusion med varianser, idet der 
findes enheder, som er tættere på målet, men med en gennemsnitlig compliance i august måned 
på 44%, er det interessant at bruge dette til at undersøge dekoblingsteorien. 
 
Jeg har gennemført 5 interviews. Indledningsvis ville jeg gennemføre 4 interviews, men efter 
de første 3, stod det klart, at det ville være relevant at snakke med centerchefen for Center for 
Selvstændige Boformer, som botilbuddet Robert Jakobsens Vej 17 er en del af, så jeg fik 
planlagt et ekstra interview i august. Før gennemførelse af interviewene udarbejdede jeg 
henholdsvis en spørgeramme og en interviewguide. Først spørgerammen, som skulle sikre 
overvejelser om, hvordan jeg kunne formulere konkrete interviewspørgsmål, der kunne bringe 
de teoretiske begreber i anvendelse. Denne er vedlagt som bilag 3. 
 
Spørgsmålene er søgt holdt som åbne spørgsmål for at give respondenterne mulighed for at tale 
frit. Rammen blev udarbejdet med henblik på gennemførelse af interviewene som 
semistrukturerede. Udkast til spørgsmål skulle sikre, at alle respondenter blev bragt ensartet ind 
i emnet, men samtidig med mulighed for at kunne forfølge den vej, som respondenten måtte 
tage. Semistrukturerede interviews er velegnede til: 
 

at indhente beskrivelser af den interviewedes livsverden med henblik på at fortolke 
betydningen af de beskrevne fænomener; det har en række temaer, der skal 
dækkes, såvel som nogle forslag til spørgsmål” (Brinkmann et al. 2009:144),  

 
ligesom de giver mulighed for at udfordre min forforståelse, idet andre forhold end 
meningsskabelse kunne vise sig, og jeg havde således mulighed for at ændre retning undervejs.  
 
Da interviewene skulle gennemføres som semistrukturerede, ønskede jeg ikke at have så mange 
spørgsmål med, som mit arbejde med spørgerammen gav mig, men det gav mig idéer til en lang 
række mulige opfølgningsspørgsmål. Efter at jeg havde et udkast til en ramme, udarbejdede jeg 
mine interviewguides med spørgsmål, som jeg følte havde en mere naturlig rækkefølge. Der 
var få varianser i dem i forhold til, hvem respondenten var. En interviewguide er vedlagt som 
bilag 4. Interviewene blev gennemført individuelt for at kunne holde fokus på respondentens 
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egen oplevelse og italesættelse, hvilket jeg ikke ønskede ”smittet” af andre tilstedeværendes 
ytringer.  
 
3.3.1.1 Respondentvalg og gennemførelse  
Jeg ringede til botilbudslederen for at få hendes tilsagn deltagelse samt få et indblik i hendes 
indkøbsorganisering for at kunne spore mig ind på hvem, der var relevant at snakke med. Efter 
at relevante respondenter var identificerede kontaktede jeg disse via e-mail (bilag 5). 
 
Hvert interview startede med rammesætning og derefter spørgsmål, der skulle give mig en 
forståelse for den ramme, respondenten opererer indenfor samt dennes umiddelbare opfattelse 
af emnet. Den resterende del af interviewet skete med udgangspunkt i interviewguiden. Denne 
var nyttigt, men jeg kunne konstatere, at rækkefølge og emner i vid udstrækning blev bestemt 
af, hvad respondenten havde kendskab til, og hvilken retning denne ønskede at følge. Alle 
interviews blev optaget på diktafon og transskriberet i deres fulde længde (bilag 6).  
 
3.3.1.2 Opmærksomhedspunkter 
Der er både fordele og ulemper ved at analysere i egen organisation. De oplagte fordele er den 
adgang til information, som det vil være sværere for en udefrakommende at få, ligesom man 
formodentligt kender til mange elementer af organisationens hverdagsliv (Nielsen:1993). Det 
kan bidrage til at skabe tillid, fordi det vil falde let at smalltalke om andre ting end det konkrete 
emne. Omvendt er der også ulemper, som f.eks. at der kan være risiko for  
 

å anlegge et frøperspektiv på forholdene kommer til å overta de gjengse, lokalt 
herskende forklaringer” samt ”når man skal tolke data, er det vanskelig å unngå å 
la seg påvirke av sine forudinfattede meninger og fordommer, bevistt eller ubevistt” 
(1993:26;27).  

 
I forhold til interviewpersonerne overvejede jeg, inspireret af Brinkmann & Tanggaard (2010), 
om jeg kunne bringe respondenterne i uføre, da casen var udvalgt pga. lav compliance. Da alle 
data om compliance er fuldt tilgængelige i kommunen, vurderede jeg, at det ikke var et problem. 
Derimod kunne det have betydning, at jeg kommer fra ØKF, men dette søgte jeg at neutralisere 
med en god optakt til interviewet, hvor jeg distancerede mig til arbejdspladsen. I 
interviewsituationen, som indebærer en særlig magtrelation, var jeg opmærksom på, at dette 
kunne have indflydelse på interviewresultatet, hvilket jeg forsøgte at neutralisere ved at være 
omhyggelig med ikke at stille ledende spørgsmål, men jeg kan efter gennemførelse af 
interviewene konstatere, at det er korrekt, hvad David Coghlan beskriver om ulempen ved at 
være insider også kan være: 
 

Just because you are an insider you cannot assume that you know your organization. 
You may not know your whole organization as you are located in only one area or 
department” (2019:78)  

 
Jeg gik ind i de første interviews overbevist om, at respondenterne kendte til IO-
compliancemålet. Hvilket de ikke gjorde. Min reaktion på dette, kan have haft en betydning, 
selvom jeg forsøgte at glide henover de emner, hvor det kom bag på mig, at de manglede 
kendskab ved enten at forklare lidt eller blot undlade at dykke videre ned i det. At undlade at 
blive ledende i sine spørgsmål ved sådanne overraskelser var svært. 
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3.4 Databehandling  
Grundlaget for min analyse med Weick er en kodning af mine interviews. Jeg har valgt at tilgå 
mine data med den begrebsdrevne kodning, som Birgitte Poulsen beskriver ”ofte er lig med de 
temaer, der har struktureret ens interviewguide, og som kommer fra de teorier, man anvender 
i undersøgelsen” (Kristensen et al. 2019:112). 
 
Det er dog ikke helt entydigt, at jeg har anvendt denne kodning, idet jeg som forstående 
forskertype og med udgangspunkt i det konstruktivistiske perspektiv, lagde ud med at kigge på 
min empiri mere åbent for at give mig selv mulighed for at udlede alternative teoretiske 
retninger end den først fastsatte, hvilket også blev aktualiseret med opdagelsen af betydningen 
af dekobling.  
 
De fuldt transskriberede interviews sikrer kildemæssig transparens (Kristensen et al 2019:112) 
og understøtter deduktivt arbejde med empirien. Jeg har i min kodningsproces været inspireret 
af Dahler-Larsens metode for opstilling af displays (Politica 2007:317;332). For at sikre 
eksplicitte, tydelige og sammenhængende data anbefaler han anvendelsen af displays som en 
”grafisk og tabelmæssig fremstilling af kvalitative data i koncentreret form” (Dahler-Larsen 
2010:41). Et display skal kunne give overblik over et samlet datasæt og skal skabes under 
iagttagelse af tre regler. Autencitetsreglen, efter hvilken data skal præsenteres i sin oprindelige 
form, inklusionsreglen om, at alt relevant materiale indenfor en given kategori skal medtages 
samt transparensreglen i henhold til hvilken, det skal stå klart, hvordan displayet er lavet.  
 
Jeg har i min strukturering taget hensyn til autencitetsreglen ved at have en fuld transskription 
og har kopieret udsagn ind i deres oprindelige form, ligesom jeg i forhold til inklusion har 
medtaget alt indenfor en given kategori (begreb), som jeg mente hørte til. Transparensreglen 
opfylder jeg ved at have en grundig beskrivelse af min proces for udarbejdelse af display. Jeg 
har af hensyn til min arbejdsproces ikke lavet et samlet display, men et display pr. respondent. 
De overordnede metodikker i metoden er dog anvendt og har hjulpet mig med overblik og givet 
mere tydelige og sammenhængende data. 
 
Kodningen af interviewene er en sammenstilling af, hvorvidt Weicks 7 elementer kommer til 
udtryk hos respondenterne, jf. indikatorerne i spørgerammen. Display inkl. vejledning er 
vedlagt som bilag 7. Systematiseringen af svar og udsagn udgjorde herefter de analyse-
elementer, jeg brugte til fremstilling af undersøgelsens resultater. 
 
Forhåndsgrupperingen gav mig indledningsvis anledning til på et kvantitativt niveau at forstå, 
om nogen elementer er mere dominerende end andre. Tabel 1 viser en optælling af antallet af 
udsagn, jeg har kodet som tilhørende hvert begreb. Tabellen gav mig et kvantitativt overblik 
over udsagn, som gav mig yderligere indblik i elementer, der muliggjorde noget nyt i min 
diskussion med Meyer & Rowan, hvorfor jeg vil referere til tabellen i afsnit 5.1.1. Således 
bidrager den kvantitative struktur til at underbygge mine valg af teorier og sandsynliggøre, at 
der er en kobling mellem dem, hvilket også har givet udslag i den rækkefølge, jeg har valgt at 
præsentere analysen af Weicks begreber i, i kapitel 4. 
 
 

Karakteristika 
Social 
proces 

Identitet Retrospektivt Ledetråde Kontinuerligt Plausibelt Handling 

Antal 30 45 27 31 15 44 24 
Tabel 1: fordeling af udsagn 
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3.5 Kvalitetskriterier 
Jeg ønsker at sikre gennemsigtighed i forhold til mine metodevalg og har derfor haft fokus på, 
om jeg har gjort, som jeg har beskrevet. Dette for at sikre den røde tråd, så læseren har mulighed 
for at foretage vurdering af relevansen i de trufne valg. Jeg har også haft fokus på 
undersøgelsens generaliserbarhed forstået på den måde, som Kvale fortolker begrebet: 
 

En velovervejet bedømmelse af, i hvilken grad resultaterne af én undersøgelse kan 
være vejledende for, hvad der kan ske i en anden situation” (Justesen:2010).  

 
Dette er vigtigt for mig, fordi jeg ikke kun ønsker at klæde mig selv bedre på, men også vil 
generere redskaber til mine ligesindede ledelseskollegaer i kommunen, men også resultater til 
andre indkøbsorganisationer, som er underlagt lignede mål og krav.  
 
Casestudier bliver tit misforstået i forhold til, hvorvidt man kan generalisere ud fra enkelt 
tilfælde. Bent Flyvbjerg argumenterer for, hvorfor man med et casestudie godt kan have 
overførbarhed som et kvalitetskriterium for sin undersøgelse og som tilbagevisning af 
misforståelse nr. 2 “one cannot generalize on the basis of a single case is usually considered 
to be devastating to the case study as a scientific method” (Flyvbjerg:2006:224) anfører han:  
 

One can often generalize on the basis of a single case, and the case study may be 
central to scientific development via generalization as supplement or alternative to 
other methods. But formal generalization is overvalued as a source of scientific 
development, whereas ‘the force of example’ is underestimated” (Flyvbjerg 
2006:228). 

 

3.6 Alternative dataindsamlingsmetoder 
Jeg overvejede at gøre brug af fokusgruppeinterviews og observationer. Førstnævnte kunne 
have givet anledning til observationer i forhold til deltagernes reaktioner på hinandens udsagn, 
men ville i højere grad give anledning til at observere nu og her meningsskabelse. Da min 
interesse går på at forstå, hvordan nuværende mening er opstået, fravalgte jeg denne metode. 
Samtidig var jeg også bekymret for dynamikken chefer/medarbejdere imellem. 
Observationsstudium overvejede jeg også, men jeg forkastede muligheden pga. tid – det er en 
tidskrævende metode, men også pga. risikoen for, at jeg som deres kollega i organisationen, 
ville påvirke deres handlinger ved min tilstedeværelse. Metoden kunne have givet mulighed for 
at konstatere, hvordan der ageres og italesættes om emnet i en dagligdag, hvor man i 
interviewsituationen kan risikere, at svaret er farvet af situationen. 

4 Analyse 
Min analyse er, som tidligere beskrevet, fortaget med udgangspunkt i begrebsdreven kodning. 
Analysen med Weick har skullet give anledning til besvarelse af underspørgsmål 2: 
 

Hvordan har respondenterne oplevet beslutningen om og udrulningen af kravet om 
e-handel og indskrænkningen af indkøbsorganisationen samt, hvordan oplever de 
nu arbejdet med indkøb? 
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4.1 Respondenter 
Det der er i fokus i det kvalitative forskningsinterview, er netop at få beskrevet og forstået 
koblingen mellem personens udsagn og meninger og de materielle og/eller immaterielle 
strukturer/betingelser, som disse udsagn og meninger er dannet ud fra (Launø et al. 
2017:137).  

 
Oversigten her er udarbejdet på baggrund af informationer fra kommunens intranet samt af en 
sammenfatning af svar på de indledende spørgsmål i mit interview og skal give anledning til 
forståelse af deres forståelsesramme.  
 

Respondent Rolle Anciennitet på botilbuddet Uddannelse 
1 Botilbudsleder (budgetansvarlig) 14 mdr Socialrådgiver 
2 Kvantum autoriseret 2 år Ergoterapeut 
3 Kvantum autoriseret 3 år  Pædagog 
4 Afdelingsleder, ansvarlig for bl.a. 

vikarer 
3 år Pædagog 

5 Centerchef 8 mdr, men tidligere centerchef i 
hjemløseenheden i SOF i 10 år 

Cand.scient.pol./cand.mag./ 
lederuddannelse 

Tabel 2: oversigt over respondenter 
 
Respondenterne vil herefter blive kaldt R1, R2 mv. 
 

4.2 Struktur  
I mit teoriafsnit præsenterede jeg Weicks begreber i den rækkefølge, han selv præsenterer dem 
i ”Sensemaking in Organizations”. I min analyse præsenteres begreberne i en anden 
rækkefølge. Dette er fordi, der er nogle afhængigheder mellem begreberne og en 
forståelsesramme af min konkrete case, som bedst skrives frem på denne måde. Det giver 
anledning til, at jeg i afsnittene løbende kan referere tilbage til den forståelse, der er skabt i et 
foregående afsnit, og på den måde samlet giver en bedre forståelse af, hvordan begreberne i 
min case hænger sammen.  
 
Desuden har jeg valgt at analysere nogle af begreberne sammen. Først er ”ledetråde” og 
”plausibilitet” analyseret i sammenhæng. Dette valg er truffet, fordi det i min case har vist sig, 
at mange af de udsagn, der kommer i forhold til kommunikation, ordvalg, sammenhæng 
relateret til Kvantum og e-handel i min optik, kan henhøre under begge begreber. Også 
begreberne ”kontinuerlig” og ”retrospektiv” er analyseret sammen, fordi jeg kunne konstatere, 
at jeg indledningsvis i min analyse med ”kontinuerlig” kom til at hægte dette sammen med, 
hvordan en given handling havde sammenhæng til tidligere oplevelser. Den mening, der skabes 
ved ”en afbrydelse” i den kontinuerlige proces, er oftest en umiddelbar mening, der 
efterfølgende reflekteres over og skabes mening med. I en interviewsituation er det min 
oplevelse, at den umiddelbare mening en medarbejder måtte have haft i en given situation, 
suppleres med refleksioner, og dermed i højere grad bliver en kombination af de to begreber. 
 
Det vil opleves, at enkelte af udsagnene anvendes i forbindelse med analyse af mere end et 
begreb. Dette understreger Weicks pointe om, at alle elementerne er tæt forbundne. Jeg har i 
min analyse af samme årsag undladt at analysere med begrebet handling, da jeg vurderer, det 
ville betyde for mange gentagelser, idet mange af de udsagn, jeg har valgt at tage frem for at 
beskrive meningsskabelsesprocessen, har handlingselementer i sig – eller relaterer sig til 
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manglende handling. Således er handlingsaspektet overordnet dækket af de øvrige analyser, og 
jeg vil løbende pege på, hvornår noget også relaterer sig til handlingsbegrebet. 
 

4.3 Analyse med Weick 
Meningsskabelse finder sted hele tiden, og i Weicks univers er der ikke et overordnet 
perspektiv, der former mening. I de følgende afsnit analyseres mine interviews med henblik på 
at finde ud af, hvilken mening, der findes hos den enkelte i forhold til mit emne og, hvad der 
kan ligge til grund for den. 
 

4.3.1 Ledetråde og plausibilitet 
Som beskrevet i afsnit 2.4.6 og 2.4.7 handler både plausibilitets- og ledetrådsbegreberne om 
information, kommunikation og fortællinger – hvad griber individet i af forståelsesramme, når 
denne skal skabe mening. Da min case er en beslutning taget på topniveau, og der er langt ud 
til de led, der skal ændre adfærd, er det relevant samlet set at undersøge, hvordan 
kommunikation om Kvantum og compliancemål er oplevet og italesættes af respondenterne. Er 
der skabt en fortælling, der viser, at compliance er noget SOF vil arbejde med. Er der skabt 
genkendelighed og sammenhæng med deres hverdag, så beslutningen giver mening, hvilket er 
udgangspunktet for efterfølgende handlinger herunder, om de faktisk oplever Kvantum, som et 
understøttende værktøj, som intenderet, og er der skabt en kommunikation og fortælling om. 
 
Det står tydeligt, at Kvantum og compliancemål på ingen måde er kommunikeret tydeligt ud i 
SOF. Ingen af respondenterne henviser til en officiel kommunikation, men nævner forskellige, 
lidt tilfældige måder, de er blevet bekendt med Kvantum på.  
 
R5 anfører: ” I forhold til f.eks. Kvantum eller noget, så er det jo en beslutning, der meldes ud 
til os og tages til efterretning. Der er som sådan ikke proces omkring den ting”, mens R2, R3 
og R4 alle beskriver, hvordan de fik melding om, at nu skulle de bruge Kvantum via en e-mail. 
 
R4: ”Jamen, der blev egentligt sendt en mail ud om, at der skulle…altså at Kvantum ligesom 
eksisterede, og at det skulle være noget vi benyttede os af”. 
 
Samme manglende kommunikation betyder også, at respondenterne alle uden undtagelse er 
uvidende om, at tjenesteydelser også skal købes i Kvantum ligesom, R1-R4 ikke kender til 
compliancekravet, mens R5 er bekendt med det, men ikke er sikker på, hvor han har hørt om 
det fra, og ej heller bliver han mødt af nogen krav på området fra egen chef. 
 
Omvendt har R5 indtil flere udsagn, der indikerer, at han oplever, at det er højt oppe i systemet, 
at man ikke prioriterer kravet. Og at det er derfor, det ikke kommunikeres ned ad, hvilket efter 
hans overbevisning, har en klar indvirkning på, hvordan der ageres. Også på hvordan han selv 
agerer overfor egne mellemledere. R5: 
 
”Altså der er jo et eller andet, hvor man kan sige, at det kan godt være, at ejerskabet er der, 
men det er måske ikke de vigtigste mål i Socialforvaltningen. Så, men du kan sige, får du 
direktionen med, så går den til min chef, og så kan jeg love dig for, at det går videre til mig”. 
 
”Man kan jo sige, i den almindelige dialog med medarbejderne og sådan noget, der er der jo 
ikke nogen, der kender til de her compliance-mål. Det fylder slet, slet ikke. Der hvor der er 
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noget, det er, at... altså I skal have jeres søsterdirektion herovre med til at gå langt, mere 
dedikeret, hvis vi skal nå op på det”. 
 
Ovenstående er også tydelige indikatorer på elementer, der er medvirkende til at skabe 
handling. Her er handlingen, at der vælges ikke at tage dialog om emnet, ligesom man har valgt 
at gennemføre kommunikationshandlingen gennem e-mail. Og da måden, vi vælger at handle 
på i en given situation, har betydning for, hvordan vi skaber mening og også fremadrettet 
handler, vil ovenstående betyde, at der kun er ringe sandsynlighed for, at dialog om emnet 
kommer ud i det talte, fordi den både mellemlederniveauer og leder til medarbejdere i 
forbindelse med implementering er holdt i det skriftlige rum og sågar i e-mail.  
 
Der fremkommer ingen tydelige eksempler på, at respondenter skulle opleve Kvantum som et 
overordnet understøttende redskab for deres dagligdag. Eller som skulle give anledning til en 
meningsskabelse, der understøtter handlinger, der giver højere compliance. Godt nok svarer 
respondenterne, at Kvantum er understøttende i deres hverdag, men gået mere på klingen – 
fordi deres IO-compliance ikke afspejler denne tilgang – står det klart, at Kvantum kun opleves 
understøttende i de situationer, hvor der er tale om standardvarer. R1 siger:  
 
”Hvis man søger efter et produkt, der ikke er der [….] og jeg synes simpelthen, at det er det 
mest besværlige” eller 
 
”Så jeg vil gerne indrømme, at jeg køber også nogle ting uden om kvantum fordi, at jeg synes 
simpelthen, det er for besværligt at finde, finde varen derinde eller beskrive, hvad det er, man 
gerne vil have at vide”. 
 
Koblet sammen med, at de slet ikke er opmærksomme på, at tjenesteydelser skal købes i 
Kvantum, og de mange eksempler på, hvor de bestiller en tjenesteydelse pr. telefon, herunder 
vikarer, som er R4s faste opgave, samt flytteydelser, håndværkere mv., og at de ikke engang 
har tænkt på at søge efter disse i Kvantum, indikeres med en vis sandsynlighed, at Kvantum 
ikke opleves lettere end den praksis, de anvender i dag. I disse tilfælde giver den manglende 
oplevelse af Kvantum som understøttende sig udslag i konkret handling om køb uden for 
systemet. Og når køb udenfor opleves som værende simplere, kan dette være medvirkende til 
at påvirke følgende handlinger i samme retning. 
 
Der er yderligere et par ting, som indikerer, at Kvantum ikke opleves som en prioritet i SOF, 
og derfor ikke noget, man forfølger. Det ene er den opfølgning, der er på området. Her er det 
tydeligt, at det starter fra toppen. R5 måles således ikke fra sin chef på compliance, men nævner 
om centerchefmøder at: 
 
”Ja, altså, det har jo flere gange været på det her. Ikke lige det her med, at "Inden året er 
omme, skal vi nå 95 procent", men ”tag nu og brug systemet. I skal, det er ligesom en 
beslutning, der står helt fast, og sådan noget”. Og så øhh, er der jo andre, der som mig, rækker 
hånden op og siger, "der er noget, der ikke er muligt". [...]men altså beslutningen er, at I skal 
arbejde videre med, at I skal altså til at bruge det”. 
 
De øvrige respondenter nævner heller ikke indkøb som et emne, der følges op på med dem. 
Fokus er på handlingsplaner for borgerne, tomgang, sygefravær mv. En kvalificeret dialog om 
emnet ville også være svær givet, at ingen af respondenterne kender til KKIA og muligheden 
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for at modtage BI-rapporter om deres udvikling på indkøbsområdet. De kender derfor heller 
ikke deres compliancegrad.  
 
Den centrale indkøbsfunktion i SOF er der ingen af respondenterne, der kender til, selvom en 
af dem udtrykker herom: 
 
R4: Ja, det er jo ærgerligt, vi ikke ved det, fordi så får vi jo ikke brugt det til fulde”. 
 
Opsummerende for denne analyse er, at beslutningen om e-handel, og i det hele taget det at e-
handle som kommune, ikke er omgærdet af tilstrækkelig plausibilitet til, at den mening, der er 
skabt, medfører en adfærd, der understøtter øget compliance. Der er hverken officiel eller 
uofficiel kommunikation, som kan sætte en meningsskabelse i gang hos respondenterne, der 
understøtter det budskab, som beslutningen i sin tid er taget på baggrund af, nemlig mere tid til 
kerneopgaven. Yderligere har det været muligt for mig at konkludere, at der ikke er nogen af 
medarbejderne på botilbuddet, ej heller lederen, der er vidende om compliance-målet. De 
kender til Kvantum og ved, at Kvantum skal anvendes, men tre andre findings er af stor 
vigtighed for den videre analyse: 
 

- Respondenterne kender som sagt ikke til målsætningen 
- Respondenterne er ikke bevidste om, at tjenesteydelser også er indkøb, og indkøb som 

skal købes i Kvantum 
- Respondenterne er ikke bevidste om, hvor meget de e-handler og kender ikke til BI-

rapporter, de kunne have adgang til. Lidt karikeret kan man vel også sige, at det, givet 
at de ikke er bevidste om målsætningen, ikke er relevant at følge med i deres 
compliancegrad 

 
I stedet griber respondenterne i ledetråde, som relaterer sig til tidligere oplevelser med 
administrative forandringer samt i høj grad også ledetråde, der relaterer sig til deres identitet, 
som indkøber i privatsfæren, når de skal skabe mening med forandringen. 
 
Grunden til at jeg har valgt at præsentere denne analyse som den første, er fordi ovenstående 
tre findings, kommer til at påvirke den resterende del af min analyse herunder også, at indkøb 
i deres kontekst primært handler om varekøb. De forståelser, der er kommet frem i forbindelse 
med denne analyse, er også i nogen grad dem, jeg har hentet forståelse fra til min diskussion 
med Meyer & Rowan i kapitel 5. 
 

4.3.2 Identitet 
Som tidligere anført består alle individer af mange identiteter, og hvilke ledetråde 
respondenterne griber i samt, hvor plausibel de finder beslutningen, kan have betydning for, 
hvilken identitet, der skabes mening ud fra. Etablering og opretholdelse af identitet – og som 
sagt et positivt selvbillede - er centralt hos Weick. Jeg har derfor kigget efter, hvordan 
respondenterne udtrykker deres selvopfattelse for at forstå, hvilken identitet de skaber mening 
ud fra, når de skaber mening i forhold til Kvantum. Samtidig har det været relevant for mig at 
forstå, hvilken rolle de selv ser, de spiller i forbindelse med indkøb, fordi Weick bl.a. beskriver 
identitet som, at hvem man er, defineres af, hvem man bliver en i en konkret situation.  
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Det har været svært at adskille identitetsanalysen fra analysen med handlingsbegrebet, idet det 
at kunne udlede noget fra et udsagn, der siger noget om identitet, har vist sig også i de fleste 
tilfælde at hænge sammen med en decideret handling, som også er knyttet til udsagnet. Jeg 
knytter derfor ekstra ord på handlingselementet i forbindelse med denne analyse. 
 
Det står ret tydeligt frem, at alle respondenterne har en stærk identitet knyttet til deres arbejde 
med recovery, pædagogik og deres rolle i borgersamarbejdet. Det er i en række tilfælde 
definerende for den indkøbshandling, de foretager. Således siger R3: 
 
”Jeg kan sige, at i forhold til indkøb og i forhold til beboernes recovery, øhh, vi har en beboer, 
som er fint fungerende, og han har interesse i billard for eksempel, så når spidserne på vores 
billardkøer går i stykker, så ser han det som en opgave for ham at gå ind og bestille dem ik. Og 
det er ikke igennem Kvantum” 
 
R5 siger i et sammenligneligt udsagn:  
 
”Nogle af de beboere […] lærer selv at have ting i deres køleskab og så noget. Og nogle af dem 
kan jo ikke sådan lige gebærde sig i supermarkedet […..] og der er en pædagog, der dybest set 
går med over og handler ind.” 
 
Det træder her helt tydeligt frem, at deres fagfaglighed i forhold til kerneopgaven er den 
dominerende identitet, når der handles i forhold til denne type opgaver. Her er netop et 
eksempel på, hvor det er svært at adskille identiteten fra handlingsdimensionen. Ovenstående 
giver i øvrigt anledning til refleksioner hos mig om, hvorvidt den spendbase, der er omfattet af 
opgørelsen ikke er alt for bred, men dette vil jeg folde yderligere ud i kapitel 5. 
 
Der er flere identiteter på spil i forhold til indkøb. Således er det tydeligt, at de alle også skaber 
mening med området ud fra en identitet, jeg vil kalde ”autoritetstro ansat”, altså en identitet, 
hvor de ønsker at følge reglerne og derudover en identitet, jeg vil kalde ”privatindkøber”. I 
forhold til førstnævnte kommer dette til udtryk i f.eks. følgende udsagn: 
 
R4: Altså, for vi går op i at leve op til de krav, der ligesom bliver stillet til os, øhh, nu kan vi 
tage sådan noget som økologi, der er også et krav til, at det skal være en ret høj procentdel 
[….]når jeg går ned og køber noget i Rema 1000, vi mangler akut nu og her, så sørger jeg da 
altid også for, at det altid er økologisk, fordi det ved jeg, at det skal være”. 
 
Udsagnet kom som svar på et spørgsmål om, hvorvidt R4 forventede at ville foretage indkøb 
anderledes, hvis man kendte kravet. Igen foretages handling ud fra en bestemt forståelses-
dimension. Handling kunne have været anderledes, fortæller respondenten selv, men i dette 
tilfælde skabes handlingen ud fra en given identitet, men også ud fra ledetråde. 
 
Kravet om økologi blev italesat af flere respondenter, og det blotte kendskab til kravet har gjort, 
at de har tilrettet deres handlinger til at sørge for efterlevelse af kravet. Både R2 og R3 
italesætter, at de køber fødevarer ind gennem Kvantum, fordi de har fået besked på det, men at 
det ikke er fordi, de synes, at Kvantum er en god løsning. R3: Men igen, jeg synes, det er meget 
omstændeligt […] og man bruger meget tid på det”. 
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En anden vinkel på autoritetsidentiteten er R1s beslutning om at lave en omorganisering, der 
understøtter, at der handles rigtigt ind – dog spiller konklusionerne fra 4.3.1 ind, idet 
organiseringen udelukkende er lavet ud fra en lille del af deres samlede indkøb. Denne handling 
afspejler, at R1 ud fra den viden, hun har haft, har knyttet tilstrækkeligt an til den kendte del af 
beslutningen til at beslutte en omorganisering. 
 
Med en stærk autoritetsidentitet er det nærliggende at antage, at det har haft stor betydning for 
den måde, de nu agerer på, at de ikke har haft kendskab til beslutningen og omfanget.  
 
Identiteten ”privatindkøber” jeg nævnte ovenfor, kommer også til udtryk flere gange, og det er 
som ovenfor nærliggende at antage, at når respondenterne ikke har opfattet tjenesteydelser, som 
et indkøb og noget, der skal e-handles, er det fordi, de har skabt mening med identiteten 
privatindkøber. Det kan skyldes manglende viden på området, og det derfor er den identitet, der 
falder dem mest naturlig at skabe mening ud fra. I privatsfæren foretages indkøb af 
tjenesteydelser ikke elektronisk, og derfor falder det ingen af respondenterne naturligt at koble 
e-handel sammen med tjenesteydelser. 
 
R1: ”Men omvendt har man også et stort ansvar for at sikre, at det man køber ind til den bedst 
mulige pris”, ”Altså det ville jo være totalt wild west, og man selv skulle sidde og finde for 
eksempel sårplejeartikler [….]Det ville jeg aldrig nogensinde bruge så meget tid på” og ”Og 
da jeg har et firma-dankort, tænker jeg, dem bestiller jeg, altså frem for at finde linket, sende 
det til indkøbsportalen og så få et eller andet tilbage. Altså, der synes jeg, det er helt gak”. 
 
R2: ”Men, øhm, min personlige holdning er da, at det er fuldstændig hul i hovedet, at når man 
kan se, at priserne er så meget dyrere, de steder hvor man har valgt at lave samarbejdsaftaler 
med. Så ja, i mit øjemed, der er der jo nogle politikere, der har fået lavet en eller anden god 
aftale, som de får gavn af på en eller anden måde, tror jeg”. 
 
Ovenstående udsagn peger både i retning af at ville e-handle og ikke ville e-handle. Alt sammen 
ud fra et rationale om, at hver enkelt indkøb skal foretages billigst og mest effektivt, og hvor e-
handel understøtter det, så agerer man gerne derefter. Denne viden giver anledning til 
forskellige fremadrettet ledelsesgreb. 
 
R5 har en noget anden rolle end de øvrige, og det er derfor interessant at kigge særskilt på, 
hvilken identitet han forbinder sin rolle i forhold til indkøb med. Han giver udtryk for, at hans 
vigtigste opgaver er, at  
 
”Være med til at implementere de politiske beslutninger. Vi skal være brobyggere fra sektor til 
sektor”.  
 
Modsætningsvis indikerer udsagn som nedenstående dog, at han også ser sig selv som værende 
det filter, der kan sikre, at kernedriften og det borgernære kommer først: 
 
”Det er mig, de spørger ”er det ok?”. Hvor jeg siger, ”den skal jeg nok stå på mål for”. 
 
Hans rolle er at prioritere, hvornår noget godt må indkøbes på en anden måde, men også at 
prioritere om indkøb i det hele taget er noget, der skal italesættes. Hans prioritering sker på 
baggrund af ”sund fornuft”. F.eks. fylder dialog om indkøb ikke noget med de af hans chefer, 
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som han mener, det vil være svært at kompetenceudvikle på dette område eller, hvor der måtte 
være udfordringer med personaleflugt eller andet ligesom han, når et indkøb har stor betydning 
for driften, er hurtig til at træffe beslutning om, at det væsentligste er, at få ydelsen på den måde, 
man kan finde ud af, end om den købes rigtigt. Følgende er et eksempel på indkøb af et 
alarmsystem, som også er en beslutning om en konkret handling udløst bl.a. af den identitet, 
der er dominerende i handlingsøjeblikket: 
 
”Og der kan man så sige, når jeg er presset i forhold til sikkerhed, det kan du sikker godt 
forestille dig, så siger jeg "Fuck det system, vi skal bare have alarmer". 
 
Dele af R5s udsagn vil jeg komme yderligere ind på i min diskussion med Meyer & Rowan. 
 
Opsummerende så viser analysen indtil videre for det første, at det manglende kendskab til 
relevante beslutninger og omfang heraf er af afgørende betydning for, hvilken identitet 
respondenterne på de forskellige niveauer skaber mening og dermed handling ud fra. Den viser 
dog også, at den fagfaglige identitet er stærk, hvilket der i et fremadrettet perspektiv skal tages 
højde for.  
 

4.3.3 Social proces 
Uanset hvilke ledetråde, der gribes i, og hvilken identitet, der skabes mening ud fra, har den 
sociale kontekst, i hvilken meningen skabes, altid en betydning. Jeg nævnte tidligere, at en 
organisation er et ”netværk af intersubjektive fælles meninger” (Hammer et al. 2019:98), og 
derfor kan en beslutning være implementeret nok så dårligt, som jeg indikerer ovenfor, og 
alligevel skabes en mening, der kan understøtte en beslutning, hvis italesættelsen i forskellige 
sociale kontekster giver anledning hertil. Dette fordi den sociale kontekst, som 
meningsskabelsen finder sted i, har betydning for både den mening, der skabes og selve 
meningsskabelsesprocessen. Jeg har derfor ledt efter udsagn, der fortæller noget om, hvilken 
meningsskabelse, der har fundet sted sammen med andre, herunder om der er skabt rum - 
formelle og uformelle -, der understøtter menings-skabelse om indkøb og e-handel og, hvordan 
meningsskabelse om indkøb sker i fællesskab med andre eller ikke.  
 
R1 fortæller, at der findes flere ledelsesfora, hvor der kan være mulighed for at drøfte 
tværgående ledelsesproblematikker mv., herunder møder med deltagelse af centerchef, 
botilbudsledere og afdelingsledere samt løbende 1-1 møder med centerchefen. Kvantum og e-
handel er dog ikke et emne, hun har oplevet italesættes. På hendes 1-1 møder refererer hun 
således til, at dialogen er:  
 
”ikke andet end, at der bliver husket på, at nu har vi fået tilført nogle corona-midler, øhh, så 
husk at tjekke indkøbsaftaler, inden du bestiller. ”Jo jo, det skal jeg nok”, altså det er det, vi 
snakker om”. 
 
Derudover er det, der fylder dialog om sygefravær, fyldte boliger, borgertilfredshed, 
tomgangsleje mv. Videre fortæller hun, at der ikke er på deres fælles lederforum nogensinde, 
snakkes om Kvantum og e-handel eller indkøb i det hele taget. Dette understøttes af R5, som 
siger: 
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”Man kan jo sige, i den almindelige dialog med medarbejderne og sådan noget, der er der jo 
ikke nogen, der kender til de her compliance-mål. Det fylder slet, slet ikke”. 
 
I forhold til dialog med egne medarbejdere er Kvantum ikke noget, der fylder. Hun vurderer 
samarbejdet med sine medarbejdere om indkøb som ”rigtigt fint”, men omtaler ikke noget rum 
for deciderede drøftelser af indkøbsopgaven. Dette understøttes af R2, R3 og R4, som adspurgte 
om, hvorvidt dialog om indkøbsopgaven eksisterer i deres drøftelser med Charlotte, svarer nej 
hertil. R3 anfører således: 
 
”Altså udover at jeg fik det e-learning kursus, nej. Så er der bare en forventning om, at det kan 
jeg finde ud af, og det kan jeg så også, ik”.  
 
I forhold til R4 er det særligt interessant at observere, at hun synes, der er meget dialog om 
indkøb med lederen. Men der er om fokus på overholdelse af budget. Ikke indkøbsmetode 
endsige drøftelser om, hvad der i det hele taget er indkøb, hvilket kunne være relevant, fordi 
respondent 4 er ansvarlig for f.eks. vikarbestilling, som også er et indkøb. Men hun er ikke 
autoriseret til at købe ind i Kvantum. 
 
Dialogen medarbejderne imellem er ligeledes sparsom. R2 og R3 er de to, der udover lederen, 
har autorisation til at købe ind i Kvantum. Den dialog, der finder sted mellem dem, handler 
primært om praktik og overlevering af opgaver.  Som beskrevet i afsnit 2.2.5 er det ifølge Weick 
et vigtigt element, når beslutninger skal implementeres og forstås af andre, at overvejelserne 
om beslutningen deles med dem, der skal sikre dens efterlevelse. Centerchefen, R5, har i den 
forbindelse en række interessante udsagn: 
 
1. ”I forhold til f.eks. Kvantum eller noget, så er det jo en beslutning, der meldes ud til os og 

tages til efterretning. Der er som sådan ikke proces omkring den ting” 
2. ”Jamen, spørgsmålet er jo, altså der er jo forskellige cheforganer om, det er derigennem, 

eller hvor det er, det vil jeg skyde på”. (som svar på hans kendskab til IO-compliance målet) 
3. ”Ej, men, det er altså... [puster] Altså spørgsmålet er jo det her med ejerskab, Kristina. Det 

ville jo... altså i det øjeblik, direktionen kørte det med min chef, så kan jeg love dig for, at 
det fyldte mellem min chef og mig” (som svar på, hvorfor emnet ikke eksisterer i hans dialog 
med sin chef) 

 
Dialogen om Kvantum og e-handel er som hos de øvrige respondenter altså ikke eksisterende. 
 
Samstemmende fra respondenterne er også, at ingen af dem kender til den centrale 
indkøbsenhed, der findes i SOF. Det totale fravær af deres tilstedeværelse i SOF-organisationen 
giver anledning til, at SOF mister et rum, der kunne understøtte en fælles meningsdannelse, 
som kunne understøtte positiv udvikling i e-handel.  
  
En anden interessant observation, som relaterer sig til den sociale meningsdannelse, er R4, som 
har dialog med medarbejdere om deres indkøb af fødevarer, når disse indkøbes i et 
supermarked. Dialogen går ikke på, at der burde e-handles, men hun har derimod en aktiv dialog 
med dem om, at de skal huske at købe økologisk. Dette er interessant, fordi botilbuddet efter 
eget udsagn har en høj økologiprocent, og fordi de er opmærksomme på, at der er et krav på 
området. Et krav, som de tilsyneladende køber ind på, og som de derfor har en meningsskabende 
dialog med hinanden om, som virker på målet. 
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Ovenstående giver anledning til at konkludere, at der hverken finder dialog eller handlinger 
sted, som understøtter, at der kan ske fælles meningsskabelse med Kvantum og e-handel. 
Forudsætningen for at der kan skabes forståelse for og opbakning til e-handel er her ikke til 
stede, fordi man har undladt at inddrage og skabe forståelse for det hos dem, som efterfølgende 
skal implementere og forstå. R5s chef har ikke kommunikeret tydeligt om beslutningen, og 
dette mønster er fortsat videre ned i leddene.  
 
Opsamlende er ovenstående et udtryk for, at den mening, der er skabt som en del af sociale 
processer, er meget sigende for den e-handelsgrad, botilbuddet har i dag. Der findes hverken i 
strukturerede rum eller i daglig opgavevaretagelse dialog eller handlinger sted, som kan 
understøtte meningsskabelsen i forhold til at kunne ændre adfærden om e-handel. 
 
Hvis meningsskabelsen skal styrkes gennem det sociale, skal der som Weick siger ske 
inddragelse, gentagelse, dialog løbende, ligesom både formelle og uformelle rum skal bruges 
til drøftelser om emnet.  
 

4.3.4 Kontinuerligt og retrospektivt 
For at forstå noget af den meningsskabelse, der står frem i ovenstående analyser, er det 
interessant at se på dem med begreberne kontinuerlig og retrospektiv meningsskabelse. 
”Kastetheden”, som jeg har beskrevet i afsnit 2.4.5 betyder, at meningsskabelse sker hele tiden. 
Vi står konstant overfor ændringer, vi skal forholde os til og handle umiddelbart på. Den 
handling, vi vælger at udføre, er udtryk for vores umiddelbare mening, så hvordan har 
respondenterne reageret på at blive kastet ud i en ny indkøbsmetode, og hvordan har deres 
følelser påvirket meningsdannelsen.  
 
Den måde respondenterne valgte at fortælle om deres handlinger i udvalgte oplevelser, var alle 
suppleret med refleksioner om oplevelsen. Da jeg ikke har haft mulighed for rent faktisk at 
opleve dem i udførelsen af handlinger, har jeg derfor ledt efter udsagn, der både fortalte om 
deres oplevelse af den ”afbrydelse”, det er at skulle købe ind på en ny måde, men også om, 
hvordan jeg oplevede deres italesættelse af deres retrospektive meningsdannelse. Dette hænger 
i nogen grad også sammen med, hvordan der er arbejdet med implementering af kravet i SOF, 
fordi tydelighed om værdier og prioriteter er af betydning.  
 
Eksemplet ”men altså beslutningen er, at I skal arbejde videre med, at I skal altså til at bruge 
det” jeg brugte under 4.3.1, er også et udsagn, som R5 skaber retrospektiv mening ud fra, idet 
han refererer til hans bagudrettede oplevelse af beslutningens vigtighed. Det hænger derudover 
sammen med, hvordan administrative beslutninger og ændringer i det hele taget opleves af 
interessenterne, da fortidens erfaringer kan påvirke meningsskabelsen og nutiden handlinger. 
Hvis individerne f.eks. går ind i forandringen med en forforståelse om, at administrative 
ændringer altid har et godt output og understøtter individets dagligdag, vil dette påvirke 
meningsskabelsen og dermed handlingerne. Det modsatte gør sig gældende i min case. 
Respondenterne oplever ikke, at beslutningstagerne, hverken de politiske eller de 
administrative har tilstrækkelig føling med deres hverdag og, at mange beslutninger og tiltag 
derfor gør deres arbejde vanskeligere. Eksempler på dette er følgende udsagn: 
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R5: ”Administrative værktøjer eller funktioner? At øhm, det er jo ikke altid, vi holder frygteligt 
meget af forstyrrelser” og ”Når vi ovre på det her område, så er vi dér, hvor der skal være en 
vis stabilitet, til at jeg kan indsætte det her”.  
 
Sidstnævnte er R5s italesættelse af, hvilke ”afbrydelser”, her den ændrede indkøbsmetode, han 
vurderer, at han kan læsse over på de forskellige botilbudsledere. Han har en umiddelbar 
italesættelse af, hvem han mener, der kan håndtere hvad, som naturligvis også bygger på 
erfaring med hans mellemledere. Den mening R5 skaber, har indflydelse på hans efterfølgende 
handlinger, hvilket pga. hans position også har afgørende betydning for meningsskabelsen i de 
botilbud, der ligger under ham. 
 
R3 anfører: ”Nogle gange så har jeg på fornemmelsen, at dem der sidder højere oppe i systemet. 
De ved ikke, hvad der foregår i hverdagen, så det bliver bare sådan noget. Ja, de har nogle 
gyldne mål, ik, og så bliver det ligesom lagt ned til os at indfri de mål. Men nogle gange så 
handler det ikke så meget om virkeligheden. Ikke for mig at se i hvert fald, i forhold til hvad vi 
står i, i det daglige” og det betyder så: ”at jeg går ind i det nære og koncentrerer mig om mit 
og mit virke her. Jeg kigger ikke så meget ud, som man måske egentlig burde gøre, men man 
bliver lidt, men hvad skal man sige stavnsbundet i det man er i, i hverdagen?” 
 
Disse udsagn - både R5 og R3s - viser, at når individer tidligere har været udsat for noget, og 
som de har skabt en given mening om, så påvirker dette deres mening, når de i nutiden står 
overfor noget, som forekommer dem sammenligneligt. Og konkret her så lukker de sig om sig 
selv, fordi udefrakommende beslutninger synes utroværdige og uden mening for deres 
dagligdag. 
 
I forhold til selve indkøbshandlingen gør det sig gældende, at man skaber mening i forhold til, 
hvordan man har plejet at købe ind. Her kan mening både skabes i forhold til, hvordan man som 
privatperson køber ind – som under identitet -, og i forhold til, hvordan man tidligere har købt 
ind på arbejdspladsen. Her er respondenterne tydelige om, at det er svært at bruge Kvantum i 
langt de fleste tilfælde, ligesom det ikke opleves, at der kommer et bedre køb ud af det. R2 siger 
f.eks. 
 
”Ja, ja det er bare, at det tager længere tid, og det mere besværligt for mig, og det virker ikke 
billigere, det kan jeg jo se, altså jeg kan jo se priserne” og 
 
”der er også nogle dyre indkøbsaftaler, end man kunne skaffe til det, hvis man selv kunne få 
lov til at handle, som man ville”. 
 
R3 siger: ”Jeg synes, det er for omstændigt, at man skal ind og klikke en masse inde på nettet, 
og hvis det var i et almindeligt supermarked Coop, så skal du bare ind og lave nogle få klik, 
og så var dét det”. 
 
Dog har forandringen ikke være oplevet voldsom i forhold til indkøb af fødevarer, da man på 
botilbuddet allerede havde haft organiseret indkøb af fødevarer på få hænder, hvilket betød, at 
den umiddelbare reaktion på at skulle bruge Kvantum var, at det gjorde man. Man havde før 
indkøbt elektronisk, dog på leverandørens hjemmeside, så man tog beslutningen umiddelbart 
til sig. Retrospektivt er oplevelsen dog, at det er lidt mere kompliceret, som angivet i citatet lige 
ovenfor. 
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Sammenfattende kan det udledes, at alle respondenter har skabt mening retrospektivt, som 
Weick beskriver det, da der er flere eksempler på, at de ser tilbage og beskriver tidligere 
oplevelser. Det kan også udledes, at de situationer, de ser tilbage på og danner mening ud fra, 
for de flestes vedkommende ikke er understøttende for beslutningens succes.  
 
Et udsagn, der falder lidt ved siden af i forhold til ovenstående sammenfatning, er denne fra R5: 
 
”Men jeg vil sige,jeg er kun tilhænger af, at de der ting nu, det jeg nævnte med alarmsystemer 
[...], der er jo i den grad behov for en faglighed. Jeg kan sgu’ ikke gennemskue, hvad for et 
alarmsystem, der er mest funktionelt”. 
 
Her skabes mening, der understøtter beslutningen. R5 taler om en oplevelse med at skulle 
indkøbe et alarmsystem. Og det italesættes tydeligt, at han ikke engang selv vil kunne definere 
behovet i forbindelse med indkøbet og, at han derfor kan se fordelen i en faglighed, der kan 
hjælpe ham i indkøbshandlingen. Dette er interessant viden for mig i forhold til fremadrettede 
handlinger. Det bygger videre på konklusionerne fra 4.3.1 om betydningen af den manglende 
viden, idet manglende viden om de mange steder, der er at hente hjælp, også er en barriere og, 
at kendskab til steder, der kan hentes hjælp, kan være understøttende for positive erfaringer, der 
kan understøtte en meningsskabelse, der kan give højere compliance. 
 
Opsummerende viser ovenstående at meningen, der skabes, i høj grad er udtryk for, at man har 
en referenceramme, som i nogen grad er, at man finder, at administrative tiltag ikke bunder i at 
man vil noget godt for de udførende, men også i høj grad, at den indkøbsforståelsesramme man 
knytter an til, er den måde man kan købe ind som privatperson, hvilket betyder, at man har 
misset en række vigtige pointer i forhold til både de regler, der gælder i forhold til offentlige 
indkøb, og de ting, man politisk ønsker at understøtte med indkøb. 
 
En anden interessant observation var, at jeg endte med også at være en del af meningsskabelsen, 
fordi den nye viden de pludselig stod overfor i forhold til BI-rapporter og, at tjenesteydelser 
også er indkøb, der skal købes i Kvantum blev emner, som de pludselig også skulle have en 
mening om, som kan have givet anledning til en ”afbrydelse” hos dem. Givet at der skabes 
retrospektiv mening i afbrydelser, som jeg har uddybet tidligere, så vil det være relevant for 
mig fremadrettet at følge med i, om denne nye indsigt får betydning for, om deres 
handlemønster ændrer sig. 
 

4.3.5 Delkonklusion 
Som svar på underspørgsmål 2 kan det på baggrund af analysen konkluderes, at respondenterne 
ikke har oplevet en struktureret implementering. På botilbuddet kender man ikke til 
compliancekravet og de redskaber, der findes til opfølgning. Derfor skabes der ikke mening 
hermed. Centerchefen kender til målsætningen, men opfatter ikke målet som plausibelt, fordi 
det ikke er i fokus fra hans egen ledelse. At der skal handles i Kvantum har de delvis kendskab 
til. Dog er de ikke bevidste om, at det er mere end varer, der skal indkøbes her. Derudover er 
der ikke noget ved deres indkøb gennem Kvantum, der tilsiger, at de skaber en mening hermed, 
som kunne bevirke at de af sig selv kunne finde på at udvide brugen. Da de pga. manglende 
kendskab til kravet i høj grad skaber mening med indkøb ud fra deres identitet som fagfaglige 
samt deres identitet som privatindkøbere, er det andre incitamenter, der vil skulle tages i brug 
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for at kunne skabe ændret adfærd. Samtidig bevirker det manglende kendskab også, at der ikke 
er skabt formelle rum - og nærmest heller ikke uformelle -, hvor der er anledning til social 
meningsskabelse om indkøb, Kvantum og compliance. De formelle rum prioriteres til andre 
emner, det opleves, at forvaltningen har mere fokus på. Mening skabes hos respondenterne i 
høj grad i forbindelse med konkrete oplevelser, de har med konkrete køb i Kvantum, 
indkøbsbehov de ikke nemt kan få løst, og givet de ikke kender til steder, hvor der kan hentes 
hjælp og ej heller til hjælperedskaber, er disse oplevelser tit forbundet med frustrationer. Selv 
de få informationer jeg kom til at give dem i løbet af interviewene om muligheder, gav 
anledning til noget positiv optimisme, hvorfor jeg ser muligheder i forhold til fremadrettede 
handlinger. 

5 Diskussion og konklusion 

5.1 Diskussion 
I dette afsnit vil jeg foretage min diskussion med Meyer & Rowans begreber legitimitet og 
dekobling i forhold til KKs beslutning om e-handel mhp. besvarelse af underspørgsmål nr. 1: 
 
Hvad kan ligge til grund for, at kommunen er så langt fra compliance-målet, når den formelle 
organisation har været så entydig i sin beslutning og bevæggrund om beslutningen? 
 
Jeg vil desuden foretage en kort diskussion af min analyse med Weick, før jeg med læringen 
fra de to diskussioner i 5.1.3 vil besvare underspørgsmål 3: 
 
Hvilke ledelsesgreb vil i forlængelse af viden opnået af ovenstående fremadrettet kunne bringes 
i anvendelse med henblik på at højne IO-compliancegraden? 
 

5.1.1 Diskussion med Meyer & Rowan 
Som beskrevet i kapitel 3 gav det kvantitative overblik i forlængelse af min kodning af 
interviews mig anledning til at lave en kobling mellem Weicks begreber plausibilitet og 
ledetråde og min diskussion med Meyer & Rowan. Allerede i afsnit 4.3.1 har jeg kunnet 
konstatere, at en af grundene til manglende compliance er, at hovedparten af respondenterne 
ikke kender til målsætningen, at ingen af respondenterne ved, at alle indkøb skal foretages i 
Kvantum og, at de ikke kender til BI-rapporterne. Oversigten i tabel 1 understøtter, at det ser 
ud til at være en væsentlig del af begrundelsen for den manglende compliance, idet disse to 
elementer procentuelt udgør en væsentlig andel af de kodede udsagn, nemlig 32,7 %.  Men 
hvorfor denne uvidenhed om emner, som er så relevante for målopfyldelsen? 
 
Københavns Kommune er så kompleks, at den er nødt til at arbejde med en høj grad af formelle 
strukturer. Og med den organisationsteoretiske antagelse om, at alle ansatte rationelt følger alle 
processer og beslutninger, benytter man sig i høj grad af centrale beslutninger, som rulles ud 
fra toppen og ned gennem organisationen sammen med fastsatte mål. Da kommunen stræber 
efter at være et billede til efterlevelse for landets øvrige kommuner, træffes der konstant nye 
beslutninger, også mange, der fordrer ændrede arbejdsgange og processer. For nogle år siden 
overværede jeg en nytårstale fra den daværende administrerende ØKF-direktør, Peter 
Stensgaard, som gjorde klart, at han også talte på vegne af Overborgmesteren, da han sagde, at 
en KK-opgave også er at lære fra os til mindre kommuner, fordi KK qua sin størrelse kan 
påvirke områder, der også kan komme dem til gavn. Denne selvforståelse fornemmer man 
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gennemsyrer i hvert fald toppen af organisationen på tværs af forvaltningerne. Dette kan være 
en årsag til, at man allerede før, e-handel blev italesat som et kommende lovkrav, besluttede at 
arbejde med det og stille høje krav til egen organisation. Man kan forestille sig, at der har været 
skelet til private, effektive organisationer, hvor indkøb i højere grad er centralt styret, og dermed 
anses som værende mere effektivt. E-handel er blot ét område, miljøkrav i indkøb, 
understøttelse af små- og mellemstore virksomheder er andre. Alt sammen krav, der kommer 
fra den omgivende verden, og som kommunen er nødt til at tilpasse sig, hvis man vil bevare 
status, og som altså handler om at skabe og bevare organisationens legitimitet.   
 
Men SOF møder også en anden omgivende verden end den, som f.eks. indkøbskravene 
udspringer af, i forbindelse med udførelsen af deres kerneopgave. Der er krav fra forskellige 
brancheforeninger på socialområdet, fra pårørende foreninger mv. R1 giver et eksempel på, at 
i forlængelse af den lange corona nedlukning i foråret, ”har der været stor kritik fra rigtig 
mange organisationer af kommunerne, hvordan man håndterede denne coronasituation”. 
Hvilket resulterede i tilførte coronamidler til både aktiviteter, kreative rum mv. Penge, der 
forventedes udmøntet indenfor et vist tidsrum, hvilket på nogle områder er i konflikt med, 
hvorvidt der kan indkøbes korrekt. Et andet eksempel på hvor botilbuddet selv ser konflikt 
mellem beslutningen om køb i Kvantum og den proces (dag-til-dag aktivitet), de har for arbejdet 
med at få beboeren tilbage i samfundet, er, som R3 beskriver, i forhold til muligheden for 
beboerens recovery:  
 
”Jeg kan sige i forhold til indkøb og i forhold til beboernes recovery, øhh, vi har en beboer, 
som er fint fungerende, og han har interesse i billard for eksempel, så når spidserne på vores 
billardkøer går i stykker, så ser han det som en opgave for ham at gå ind og bestille dem ik. Og 
det er ikke igennem Kvantum”. 
 
Det er eksempler som disse, Meyer & Rowan italesætter – de mange potentielt konfliktende 
krav fra omverdenen til, hvordan man som organisation er effektiv og legitim. Og her hvor 
Meyer & Rowan anfører, at af de 4 mulige udfaldsrum, som beskrevet i afsnit 2.1.1, så kan nr. 
4, dekobling, i mange tilfælde være det, som for organisationen giver bedst mulig anledning til 
at bevare legitimitet.  
 
Tidligere har jeg anført, at jeg valgte at indhente min empiri i SOF pga. dens høje kompleksitet, 
fagfaglighed og lovregulering. Netop disse begrundelser er samtidig også begrundelser, der 
ifølge Meyer & Rowan kan give anledning til dekobling, fordi der vil være en høj grad af 
sandsynlighed for, at beslutninger vil skabe konfliktende arbejdsprocesser. Ovennævnte var 
blot få af de mange eksempler, der givetvis findes. Med dekobling følger, at der ikke er 
overensstemmelse mellem det, der fortælles om organisationen, og den måde, som 
medarbejderne udfører deres daglige aktiviteter. Dekobling kan komme til udtryk i mere eller 
mindre bevidst form. Som anført tidligere kan en topledelse have adopteret en given 
institutionel myte (her e-handel som værende effektiv) for at bevare legitimiteten, men for at 
kunne håndtere de krav, der er knyttet til opgavevaretagelsen af kerneopgaven, kan den 
samtidig træffe en strategisk beslutning om ikke at følge de besluttede strukturer.  
 
Da det i KK er hver enkelt forvaltning, der beslutter, hvordan en beslutning implementeres i 
egen forvaltning, er min opfattelse, at man i SOF har truffet den strategiske beslutning at 
dekoble delvist fra beslutningen om e-handel. Den opfattelse baserer jeg både på den høje andel 
af udsagn indenfor ”ledetråde” og ”plausibilitet” og den del af min analyse, der er i afsnit 4.3.1. 
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samt på nedenstående udsagn, som understøtter, at der øjensynligt finder bevidst dekobling 
sted. 
 
R5: ”når jeg så alligevel sover roligt om natten, så er det fordi jeg er ret sikker på, Islands 
Brygge, hvor min chef sidder, nok skal gøre mig opmærksom på, hvis jeg skiller mig negativt 
ud”.  
 
Hvilket chefen,, som refererer til SOF direktion, altså ikke gør. Ligesom chefen heller ikke har 
orienteret om, at der findes BI-rapporter og endvidere ikke gennemgår status på compliance 
med sine centerchefer. En sådan gennemgang ville også have givet anledning til en forståelse 
af, at også tjenesteydelser er indkøb. R5 kender dog til målet på de 95%, men knytter det selv 
udelukkende til varekøb, hvilket kan formodes at være en begrundelse for hans manglende 
italesættelse nedad, idet han har en opfattelse af, at der har været styr på varekøb. 
Tjenesteydelserne kom bag på ham:  
 
”og så er der den der med tjenesteydelser, som…nu kunne du jo se, fangede mig lidt”.  
 
5.1.1.1 Delkonklusion 
Min diskussion med Meyer & Rowan viser, at der med overvejende sandsynlighed finder 
bevidst dekobling sted i forhold til beslutningen. Det er dog ikke tydeligt på hvilket niveau i 
organisationen, dekoblingen besluttes. Dog er det primært over R5s niveau, og omend det kunne 
være interessant at vide mere om, hvor højt oppe dekoblingen finder sted, er det uden for 
opgavens scope. Viden om, at det primært er over R5s niveau, er dog relevant for forståelsen 
for fremadrettede handlinger. 
 
Ligeledes er det klart, at den svage eller manglende implementering og oplevelse af kravet om 
e-handel gennem Kvantum legitimeres af denne dekobling.  
 
Således kan dekobling antages at være en begrundelse for det lave compliance-måltal, mens 
årsagen til dekobling kan antages at være de mange modstridende krav til organisationen. 
 

5.1.2 Diskussion af analyse med Weick 
Analysen med Weick har tydeliggjort, at arbejdet med meningsskabelse med udgangspunkt i 
de 7 elementer kan give anledning til forståelse af, hvorfor handlemønstre ikke er som ønskede 
af organisationen. Det viser også, at det er forskellige greb, der kan og skal skrues på afhængigt 
af, om analysen er tydelig om, hvilke af elementerne, der viser sig primært ikke at være skabt 
mening i forhold til.  
 
Når man arbejder på mit niveau og ikke nødvendigvis har adgang til at kunne arbejde med at få 
øverste ledelseslag til at skabe plausibilitet i forhold til, at få SOF til at prioritere området, er 
der alligevel greb, der kan gøres med udgangspunkt i elementerne – især når man har opnået 
forståelse for, hvad der giver anledning til den manglende, ønskede mening. Den forbundthed, 
der er mellem elementerne, gør dem anvendelige at bruge handlingsanvisende.  
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5.1.3 Ledelsesgreb  
Diskussionen af resultaterne fra analysen samt forståelsen for dekobling fører til, at jeg kan 
identificere en række fremadrettede handlingsanvisninger, og derfor har de valgte teorier og 
måden, jeg har valgt at anvende dem, givet mening.  
 
Det, at der finder dekobling sted, har jeg vurderet ikke er noget, jeg på mit ledelsesniveau 
umiddelbart kan påvirke. Men opmærksomheden om det er vigtig, da jeg kan iværksætte tiltag, 
der kan påvirke i hvilken udstrækning dekoblingen vil blive realiseret i de udførende led. 
 
Jeg har med udgangspunkt i læringen fra analysen med Weick identificeret følgende greb, jeg 
som leder kan være med til at igangsætte: 
 
- Arbejde på muligheden for at få justeret det spend, der er omfattet af målet for at sikre, at 

f.eks. indkøb, der foretages i forbindelse med recovery ikke er omfattet. Ellers er målet 
utroværdigt, og det kan blive endnu sværere at nå målet også på de indkøb, som burde være 
til at få igennem Kvantum 
 

- Udvide arbejdet med kommunikation, herunder: 
o Udarbejde kommunikationsplan med adressering af en række identificerede mulige 

hovedpåstande imod e-handel for at kunne understøtte chefer med mulige 
modargumenter til indvendinger  

o Udbrede kendskab til hvor, der kan søges bistand, når indkøb er svære, fordi det er 
en stor barriere, når de føler, at det er uforholdsmæssigt tungere at købe ind gennem 
Kvantum end at gøre det på anden vis 

o Strategisk formidle gode historier, hvor vi har bistået med for enheden svære køb 
med gode resultater 
 

- Komme mere ud hos brugerne. Givet, at der er mange tusind disponenter i kommunen, er 
det urealistisk, at vi kan komme ud til alle, men vi kan finde en måde strategisk at 
segmentere grupper af brugere på, så vi kommer så meget ud, at gode historier kan brede 
sig og, at der kommer et rum for social meningsskabelse  
 

- Sikre at alle modtager BI-rapporter default uden at skulle efterspørge dem og opfordre til 
dialog om forståelse af dem 

 
- Sikre at e-learning og vejledningsmateriale pushes til alle relevante parter og ikke lade det 

være op til forvaltningen selv at pushe ud. I alt materiale skal det fremgå tydeligt, hvad 
indkøbsspend omfatter 

 
Ovennævnte greb understøtter hver især en eller flere af de problematikker, analysen viser, og 
som er opsummeret i 4.3.5 og giver anledning til at skabe ny mening. 
 

5.2 Konklusion 
Jeg har med denne afhandling ønsket at forstå, hvorfor kommunen er så langt fra det fastsatte 
compliancemål samt hvilken meningsskabelse, der findes hos udvalgte interessenter med 
henblik på at kunne identificere fremadrettede handlinger, der kan hjælpe med den opgave, jeg 
står over for.  
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Som formodet indledningsvis har meningsskabelse haft betydning for den compliance, der er i 
dag, og analysen underbygger, at der ikke skabt tilstrækkelig meningsskabelse hos de ledere og 
medarbejdere hos hvem, der er nødvendigt med den rette meningsskabelse, hvis målet skal 
kunne nås. At skabe mening, der understøtter et givent mål, fordrer en række ting af 
organisationen, herunder at der implementeres og kommunikeres på en måde, så dem, der skal 
ændre adfærd, opfatter ændringen som noget, der er understøttende i deres hverdag og samtidig 
noget, som er prioriteret af organisationen. Meningsskabelsen hos respondenterne i min case er 
dog i højere grad skabt i forhold til selve indkøbsløsningen end i forhold til compliancekravet, 
da dette var ukendt for de fleste respondenter.  
 
Således har den mening, der er skabt om indkøb, Kvantum og compliancemål været påvirket af 
den beslutning, der har været truffet i SOF om at tilslutte sig beslutningen af hensyn til 
legitimitet over for omverdenen for at fremstå som en professionel og effektiv indkøber. Man 
har ikke kommunikeret hverken mål, omfanget af, hvad der måles på, eller redskaber, der 
muliggør opfølgning, ud i organisationen. Denne dekobling finder sted på et højt hierarkisk 
niveau i SOF uden, at jeg dog med denne afhandling kan konkludere endegyldigt hvor højt. 
Uden denne viden skaber de individer, der skal foretage indkøbshandlinger samt deres chefer 
mening samt handler ud fra et grundlag, der ikke understøtter, at compliance kan nå det fastsatte 
mål.  
 
Den tilvejebragte viden giver anledning til at arbejde med en række forskellige indsatser, som 
alle kan gennemføres mere eller mindre nedefra og op og uafhængigt af de øverste ledelseslag 
i forvaltningen, jfr. indsigterne i 5.3.1 Generaliserbarhed.  
 

5.3 Evaluering af anvendt teori og metode 
Som anført indledningsvis i afsnit 5.1.3 har de valgte teorier bidraget til at skabe 
forståelsesrammen for mig for den nuværende compliance på botilbuddet og for hvilken 
meningsskabelse, der er herskende. Kombinationen har givet mig mulighed for at identificere 
handlinger, jeg kan bruge i mit fremadrettede arbejde med at forbedre situationen. Hvis jeg 
skulle have været endnu mere præcis i forhold til konklusionen om dekobling, skulle jeg have 
udvidet min empiri med interviews længere oppe i systemet, men da jeg primært bruger denne 
teori til at diskutere med og kun i mindre grad understøtter med empiriske eksempler, giver den 
valgte metode mig tilstrækkelig indsigt og forståelse til, at jeg har kunnet lave nogle 
handlingsanvisninger, som vil kunne bruges både af mig og mine sidestillede. 
 

5.3.1 Generaliserbarhed 
Konklusionerne i afhandlingen bidrager med indsigter, der godt nok stammer fra en specifik 
SOF-undersøgelse, men kan behandles som mere generelle indsigter, der kan bruges i andre 
kontekster. Som Flyvbjerg anfører (2006:228), er eksemplets magt undervurderet som 
understøttende for udvikling, og jeg er af den overbevisning, at mine indsigter både kan tjene 
som eksempler, der i lignende situationer kan give anledning til overvejelser – altså ”være 
vejledende for, hvad der kan ske i en anden situation”, som Kvale, som tidligere nævnt, skriver 
(Justesen:2010). Så indsigterne vil kunne overføres til de øvrige forvaltninger i KK, fordi de i 
vid udstrækning kan overføres til opmærksomhedspunkter, som, hvis håndteret rigtigt, kan 
bidrage til øget compliance. De primære indsigter er: 
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- opmærksomhed på hvilke enheder, der kan være særligt ramt af mange modsatrettede 
krav med henblik på særlig kommunikation til disse, fordi der her kan blive tale om 
dekobling 
 

- med udgangspunkt i ovenstående skal fokus rettes mod at gennemføre særlige indsatser 
hos interessenterne længere ude i leddene 

 
- fokus på om der er dele af spend, der ikke skal tælle med, fordi det indgår som en del af 

en anden del af kerneopgaven, f.eks. når borgeren som en del af anden læring skal 
involveres i indkøbet 
 

- vigtigheden af kommunikationsindsatser, der kan give anledning til øget vidensniveau 
 

- vigtigheden af samarbejdsrelationer, der kan give anledning til social meningsskabelse 
 
Dette betyder, at mine ledelseskollegaer i KK, der også bestrider et kategoriansvar, vil kunne 
bruge indsigterne til at gøre sig overvejelser om, hvorvidt samme eksempler kunne gøre sig 
gældende i forhold til deres arbejde med compliance på deres kategorier.  
 
Derudover beskrev jeg indledningsvist, at der træder en ny bekendtgørelse i kraft indeholdende 
krav om e-handel på udvalgte områder, som vil gælde alle offentlige indkøb. Den indsigt jeg 
med afhandlingen har genereret, vil således kunne anvendes af andre offentlige 
indkøbsmyndigheder mhp. forståelse af, hvad der kan være af udfordringer og muligheder i 
forbindelse med indførelse af e-handel.  

6 Ledelsesmæssig udvikling 
Jeg startede på MPG som ny leder i efteråret 2016. Når jeg kigger tilbage på den dengang 
producerede ”Ledelsesudviklingsplan”, handlede mine udviklingsperspektiver om 
uddelegering af opgaver for at frigive tid til ledelse, at blive god til at fastholde medarbejdere 
fordi udbud er et svært område at rekruttere og fastholde på samt at skabe netværk og 
samarbejdsrelationer, som kunne gøre mig i stand til at identificere de styrende behov hos 
forvaltningerne. Derudover var min forventning til uddannelsen at få et stort udbytte af den 
meget praksis- og handlingsorienterede del, som undervisning og arbejdet med opgaver på hver 
enkelt fag gav, men mindre af afhandlingen, som jeg forventede ville være meget teoretisk.  
 
Førstnævnte blev indfriet, men i forhold til afhandlingen må jeg konstatere, at det at beskæftige 
mig intensivt med min case i en længere periode har været øjenåbnende, og jeg har fået øjnene 
op for, at nogle af de forventninger, jeg har haft til egen organisation, ikke har holdt stik, selvom 
jeg troede jeg kendte den godt. At få endnu grundigere indsigt – og at lykkes med at have fået 
den som en delvis ”uvildig part”, har givet mig idéer til, hvordan jeg skal arbejde videre med 
mit netværk – og hvordan jeg kan understøtte meningsskabelsen i mit netværk på lederniveau, 
mens mine medarbejdere kan arbejde med det på medarbejderniveau. Enkelte nye initiativer for 
mig og mine medarbejdere er allerede iværksat.  
 
Hvis jeg kort skal perspektivere det tilbage til min ”ledelsesudviklingsplan”, så har selve det at 
få mere ledererfaring som årene er gået, løbende styrket min evne til uddelegering. Samtidig 
har MPG givet anledning til refleksioner om ”frigivelse af tid til ledelse”. For vigtigere end at 
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frigive tid til ledelse er det at definere, hvilke ledelsesgreb, der i min situation er de vigtige at 
arbejde med for at skabe de bedst mulige rammer for både opgavevaretagelse og udvikling for 
mig og mine medarbejdere. Det er ikke nok bare at frigive tiden. Vigtigt er, at kombinationen 
af de erfaringer jeg har gjort mig de seneste år i forhold til netværks- og samarbejdsrelationen, 
hvor det er lykkes mig at skabe tid til at dyrke netværk og kan se, hvilken værdi det skaber for 
mine medarbejdere og deres mulighed for at løse deres opgave succesfuldt samt nu den viden, 
jeg har fået i forbindelse med afhandlingen, har hjulpet mig til at få reflekteret over, hvad jeg 
mener er nødvendigt at have fokus på i mit lederskab.  
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