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Abstract  

An External Perspective on Partnerships 

A thesis on external and internal influences on Public-Private Partnership 

 

In recent years, Public-Private Partnerships (PPP) have gained popularity as a tool for problem solving of 

environmental and societal issues. It is of common understanding that the combination of public and 

private resources delivers greater value and strengthen the legitimacy of both organisations. The existing 

literature primarily investigates PPPs from an internal perspective focusing on the organisation, public 

and private motivations, and how internal variables create challenges. The literature however fails to 

include external variables and the implications of a partnership’s external environment. The thesis 

therefore seeks to investigate the link between the external and internal variables and how they can 

influence a public-private partnership’s value creation.  

 

The research is based on a case study investigating the Danish public-private partnership ProjectZero, and 

includes five interviews with prominent actors in ProjectZero, and contributes to the existing literature on 

challenges and value creation in PPPs. The main findings of the research are how external variables, such 

as normative pressures for participating in other cross-sector collaborations, influences the partnership’s 

internal relations and motivations. External variables have shown to create internal challenges in 

combining the different priorities, but are also in this case perceived to add value to the partnership. The 

interaction with other collaborations and the external environment adds value internally in form of 

increased legitimacy and confidence in the overall vision of the partnership. The thesis concludes that 

value creation in PPPs should be assessed in relation to the context of the involved organisations, and 

thereby adds an external perspective to the existing literature. 

 

Keywords: Public-Private Partnerships, Corporate Social Responsibility, sustainability, value creation, 

challenges, external and internal influences  
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1. Introduktion 

Offentlige-private partnerskaber (OPP) har de seneste år vundet indpas som et populært værktøj til at løse 

samfunds- og miljømæssige problemer (Greve, 2019). Førhen omfattede partnerskaberne primært 

infrastrukturprojekter, hvor private aktører leverede en ydelse til det offentlige, hvilket gavnede det 

offentlige i form af nye ressourcer og private virksomheder økonomisk (Hodge & Greve, 2005). I dag 

dækker begrebet offentlige-private partnerskaber over en bred vifte af aftaleforhold og indsatsområder, 

herunder komplekse samfundsproblemer. Klimaforandringerne er et af de komplekse samfundsproblemer, 

som offentlige og private aktører de senere år har indset, de bliver nødt til at samarbejde om at løse. 

Partnerskaber har i dag dermed et anderledes og stærkere formål, end blot at skabe værdi for de enkelte 

organisationer, og er især blevet sat på dagsordenen med FN’s 17 Verdensmål (SDG) og Regeringens 13 

Klimapartnerskaber, der i samarbejde med erhvervslivet har til formål at styrke den danske klimaindsats 

(Klima-, Energi- og Forsyningsstyrelsen, u.d.).  

 Den positive holdning til partnerskabskonstellationen skyldes en forventning om, at både 

organisationer og offentlige instanser gennem et OPP kan få adgang til nye ressourcer, andre kompetencer 

og øget legitimitet (Greve, 2019; Forrer J., Kee, Newcomer, & Boyer, 2010). Denne forventning til OPP 

ses ofte i litteraturen og medfører, at kun få forholder sig kritisk til partnerskaberne og den reelle 

værdiskabelse (Coghill & Woodward, 2005). Der eksisterer dermed en forventning om, at selve 

partnerskabets etablering vil være givende for samfundet og parterne. Værdiskabelsen vil dog blive 

svækket, hvis parterne ikke formår at skabe en fælles retning samt sørger for at koordinere de forskellige 

interesser (Bryson, Crosby, & Stone, 2015). Koordineringen af partnerskabet kompliceres dertil af, at de 

involverede personer er bundet af egne samt deres respektive organisationers interesser (Forrer, Kee, & 

Boyer, 2014). OPP italesættes derfor som en win-win-situation, men parternes indbyrdes relationer kan 

komplicere partnerskabet.  

 

I Sønderborg gør denne positive opfattelse af et OPP sig også gældende, hvorfor de i 2007 etablerede det 

offentlige-private partnerskab ProjectZero. Formålet var at forbedre Sønderborgs image for at tiltrække 

nye virksomheder og borgere og dermed undgå den negative prognose om, at området ville blive 

Udkantsdanmark (ProjectZero, 2019). Sønderborgområdet er kendt for sine energivirksomheder, hvorfor 

initiativtagerne valgte, at væksten skulle sikres gennem energireducering, og dermed opstod ProjectZero 

med formålet om at gøre Sønderborg CO2-neutral inden 2029 (ProjectZero, u.d.-a). 

 ProjectZero er finansieret af Sønderborg Kommune og Bitten & Mads Clausens Fonden, som er til 

gavn for Danfoss, hvilket medfører, at både kommunen og Danfoss er integrerede parter i ProjectZero 

med pladser i dets to bestyrelser og er aktive i implementeringen af ProjectZeros initiativer (ProjectZero, 

u.d.; Bitten & Mads Clausens Fond, u.d.). De to organisationers fremtrædende rolle i partnerskabet 
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bevirker, at de sætter rammerne og retningen for projektet, hvilket skaber et engagement i 

lokalsamfundet, hvor de er lykkes med at fremme energireducerende tiltag, der bidrager til visionen om 

CO2-neutralitet. På trods af indsatserne står ProjectZero over for at skulle løfte nogle store opgaver for at 

kunne indfri målet om CO2-neutralitet og vækst i området og for at lykkes inden 2029, kræver det et stort 

engagement og en enighed om partnerskabets retning. ProjectZero har dermed sat sig for at løse et 

komplekst problem på tværs af sektorer, hvor værdiskabelsen er svær at måle på og konkretisere. 

Konkretiseringen af værdiskabelsen kompliceres yderligere af ProjectZeros engagement i andre 

partnerskaber. OPP’s popularitet har medført, at et øget antal partnerskaber ønsker at løse 

klimaudfordringer, hvortil partnerskaberne inspireres af og forpligter sig til hinanden.  

 

Engagementet i andre partnerskaber er ikke inddraget i litteraturen som en faktor, der har indflydelse på et 

OPP’s værdiskabelse, og den stigende tendens til at indgå i flere partnerskaber med samme formål kan 

komplicere et partnerskabs interne relationer yderligere. Vi ser, at der i litteraturen ikke fokuseres på at 

undersøge eksterne faktorers indflydelse på partnerskaber. Den nuværende litteratur om tværsektorielle 

partnerskaber fokuserer især på organiseringen, parternes motivationer og prioriteter, samt hvordan disse 

faktorerer påvirker partnerskabets interne udfordringer (Hodge & Greve, 2005; Forrer J. , Kee, 

Newcomer, & Boyer, 2010). Her tages der højde for individernes rolle i partnerskabet og det delte ansvar, 

de bærer mellem partnerskabet og de respektive organisationer (Forrer, Kee, & Boyer, 2014), men 

udelukker muligheden for at undersøge, hvordan eksterne forpligtelser og faktorer påvirker partnerskabets 

relationer. Litteraturen fokuserer på det, der foregår internt i partnerskabet og udelukker dermed den 

indflydelse, eksterne faktorer kan have på partnerskabers værdiskabelse (Tulder, Seitanidi, Crane, & 

Brammer, 2016; Bryson, Crosby, & Stone, 2015). 

 

Den manglende inddragelse af eksterne faktorer i vurderingen af OPP’s værdiskabelse danner grundlag 

for dette speciale, hvor vi vil undersøge faktorers betydning på et OPP’s potentiale. Det ønsker vi at gøre 

via et casestudie om ProjectZero, hvilket leder til følgende problemformulering:  

 

Hvilke eksterne og interne faktorer påvirker ProjectZeros potentiale for at skabe vækst i 

Sønderborg? 

 

Casestudiet vil tage udgangspunkt i de udfordringer, ProjectZero oplever i partnerskabet. ProjectZero kan 

give et indblik i, hvilke relationer partnerskabet bygger på, og hvordan disse har udviklet sig med 

indflydelse fra eksterne og interne påvirkninger. Dertil kan casen belyse, hvordan både de eksterne og 



Side 7 af 115 

 

interne faktorer påvirker udfordringer og mulighederne for partnerskabets succes. Det er relevant at se 

partnerskabet i dets kontekst, og hvordan individernes indbyrdes relationer påvirkes af deres omverdener.  

 

1.2 Specialets opbygning og læsevejledning  

Specialet er opdelt i otte dele, som vi i dette afsnit vil gennemgå fra Del 2. 

 Anden del omhandler den anvendte teori i specialet og er opdelt i de to områder: Omverden og 

offentlige-private partnerskaber. Omverdensfokusset relaterer sig til institutionelle rammer for CSR og 

OPP, som kan have en indflydelse på partnerskabers udvikling. Fokusset på offentlige-private 

partnerskaber er inddelt i relationer og værdiskabelse. Herefter vil afgrænsning af fokusområde og 

litteratur blive præsenteret i del 3.  

 I specialets fjerde del vil vores videnskabsteoretiske ståsted og kvalitativ metode præsenteres. Vores 

videnskabsteoretiske ståsted er retningsbestemmende for vores metodevalg og dermed de endelige 

undersøgelsesresultater. Metodevalget omfatter undersøgelsesdesign, casebeskrivelse, dataindsamling og 

-behandling, samt refleksioner om undersøgelsens pålidelighed. 

 Dernæst vil undersøgelsesresultaterne gennemgås i specialets femte del. Denne del følger samme 

opbygning som teoriafsnittet, hvor der indledningsvist vil præsenteres, hvilke eksterne faktorer, der har 

indflydelse på den valgte case. Herefter vil der fokuseres på parternes roller i samarbejdet, de interne 

relationer, samt hvilke udfordringer det medfører. Afsnittet afsluttes med, hvilke værdiskabende faktorer 

partnerskabet vurderes på.  

 På baggrund af undersøgelsesresultaterne vil disse diskuteres i sjette del i relation til den anvendte 

teori. Opbygningen følger teori- og undersøgelsesresultatafsnittet, hvor de eksterne og interne faktorer 

indledningsvis diskuteres, efterfulgt af deres påvirkning på værdiskabelsen. Diskussionen udleder 

afslutningsvis, hvilke praktiske implikationer undersøgelsen bidrager med. 

 I specialets syvende del vil vi reflektere over hvilke begrænsninger undersøgelsen er underlagt, hvor 

der her overvejes grænsebetingelser (Boundary conditions) ift., hvad kendetegnene er for den valgte case, 

samt hvad vores indsigter kan anvendes til. I sidste og ottende del vil vi konkludere på hvilke eksterne og 

interne faktorer, der påvirker partnerskabets potentiale for at skabe vækst. 

 

Nedenstående ses en oversigt over specialets opbygning. 
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2. Teori 

I følgende afsnit vil vi argumentere for årsagen til at inddrage det eksterne fokus med udgangspunkt i 

CSR-litteratur for at belyse OPP fra et omverdensperspektiv. DiMaggio & Powell (1983) illustrerer de 

institutionelle rammers påvirkning på organisationer, hvilken Matten & Moon (2008) tilføjer til deres 

teori om CSR og begrebets legitimeringsproces. Aguinis & Glavas (2012) kommenterer på denne proces, 

samt hvilke konsekvenser omverdenens udvikling har på arbejdet med CSR. Anvendelsen af det eksterne 

fokus og dets påvirkning på organisationers arbejde med CSR kan belyse, hvordan partnerskaber også 

påvirkes af deres omverden. Dette perspektiv står i kontrast til eksisterende litteratur om tværsektorielle 

partnerskaber, da denne især fokuserer på interne faktorer omhandlende partnerskabers organisering, 

interne relationer og interne værdiskabelse.  

 Udviklingen af tværsektorielle partnerskaber præsenteres af Forrer, Kee, & Boyer (2014) og Hodge & 

Greve (2005), der diskuterer forskellige typer af organisering i et OPP og ansvarsfordelingen. Forrer, Kee, 

& Boyer (2014) skildrer tillidsaspektet, hvortil Bryson, Crosby, & Stone (2015) og Babiak & Thibault 

(2009) supplerer med perspektivet om det delte ansvar over for partnerskabet, der findes mellem individ 

og dets respektive organisation, da dette kan påvirke individets motivation. For at kunne vurdere et OPP’s 

potentiale finder vi det dertil nødvendigt at undersøge partnerskabets mulige værdiskabelse, hvilket 

Bryson, Crosby, & Stone (2015) og Tulder, Seitanidi, Crane, & Brammer (2016) anvendes til at belyse.  

 

Litteraturen vil derfor blive anvendt til at undersøge forholdet mellem omverdenen og de interne 

relationer i partnerskabet, samt hvilke udfordringer og barrierer det kan medføre.  

 

2.1 CSR i et omverdensperspektiv  

Ifølge Aguinis & Glavas (2012) engagerer virksomheder sig i CSR grundet institutionelt pres fra 

omverdenen, og perspektivet er relevant i dette speciale, da det kan hjælpe os til at undersøge de 

forskellige parters forståelse af CSR-begrebet, og hvad der ligger til grund for deres engagement i 

partnerskabet. Til at undersøge CSR i relation til omverdenen, herunder hvad der påvirker udviklingen af 

lovgivningen om CSR og det øgede fokus på området blandt organisationers stakeholders, er det relevant 

at tage udgangspunkt i CSR-litteratur på det institutionelle niveau (Aguinis & Glavas, 2012).  

 

I Europa har CSR været under en gennemgående udvikling de seneste år, hvor organisationer i dag i 

højere grad udøver og kommunikerer om CSR-initiativer for at styrke deres legitimitet (Matten & Moon, 

2008). CSR er blevet uomgængeligt begreb i det moderne samfund og omfatter virksomhedernes arbejde 

med at integrere sociale, politiske og miljømæssige hensyn i organisationens strategi (Aguinis & Glavas, 
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2012). Matten og Moon (2008) argumenterer i deres artikel, at der i europæiske lande, herunder Danmark, 

tidligere har været en anderledes og mere diskret tilgang til CSR, da organisationer i disse lande ikke har 

været underlagt samme forventningspres fra omverdenen til at påtage sig dette ansvar grundet 

institutionelle faktorer. Institutionelle faktorer henviser til et lands politiske, finansielle, kulturelle og 

arbejdsmæssige omstændigheder, der påvirker organisationers måde at arbejde på (Matten & Moon, 

2008).  

 I Danmark findes der bl.a. et stærkt sikkerhedsnet for arbejdstagere, et sundhedsvæsen tilgængeligt for 

alle og gratis uddannelse, hvilket medfører, at virksomheder ikke behøver at påtage sig ansvaret for at 

medarbejdere og lokalsamfund har adgang til disse muligheder. Derudover er lovgivningen omhandlende 

arbejdsvilkår og miljømæssige hensyn langt mere omfattende i Danmark, grundet det politiske system, 

end i USA, hvor liberalismen overlader en stor del af ansvaret til individet. Disse institutionelle forskelle 

gør, at virksomheder i USA i lang tid har udøvet og kommunikeret om deres CSR-initiativer, da det i 

højere grad forventes af dem. I Danmark har der derimod ikke været samme forventninger til, at 

virksomheder anvender deres position i samfundet til eksplicit at tage ansvar for sociale problemstillinger, 

da dette ansvar er indbygget i de formelle og uformelle institutionelle rammer (Matten & Moon, 2008).   

 Matten og Moon (2008) mener, at europæiske virksomheder på grund af institutionelle ændringer har 

ændret deres tilgang til CSR fra ’implicit’ til ’eksplicit’. Eksplicit CSR omfatter organisationers frivillige 

strategier og retningslinjer, der igangsættes grundet omverdenens forventninger. Implicit CSR henviser 

til, at ansvaret er indbygget i det, Matten og Moon (2008) omtaler som ’National Business Systems’ og er 

dermed ikke et frivilligt tiltag fra virksomhedens side. I implicit CSR er der en mere klar opdeling af 

rollerne mellem virksomheder og det offentlige end i eksplicit. Det ses langt oftere i dag, at danske 

virksomheder igangsætter frivillige CSR-initiativer med et formål om at forbedre sociale eller 

miljømæssige forhold enten lokalt eller nationalt, og dette er sket som følge af ændrede institutionelle 

rammer og et øget forventningspres til virksomhederne (Matten & Moon, 2008). Det øgede 

forventningspres kommer fra virksomhedens nære omverdenen, og denne udvikling er styret af tre 

institutionelle procesesser; ’coercive isomporphism’, ’mimetic processes’ og ’normative pressures’ 

(DiMaggio & Powell, 1983; Matten & Moon, 2008).  

 Coercive isomorphisms omfatter nye lovgivninger og reguleringer, der direkte påvirker CSR’s 

udvikling, og disse kan være både nationale og supranationale (Matten & Moon, 2008), hvilket vi ser i 

Danmark, hvor organisationer er underlagt de regulativer, der bliver udformet i EU, samt den danske 

lovgivning. På EU-niveau er der udformet regulativer, der omhandler arbejdsvilkår og miljøhensyn, og 

der er nedsat krav om, at virksomheder skal rapportere deres initiativer på disse områder (Buhmann, 

2014). Dertil findes der flere initiativer på EU-niveau, der skal opfordre virksomheder til at udøve CSR, 

hvor de kan hente støtte til at implementere disse i virksomheden (Den Europæiske Union, u.d.).  
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 Mimetic processes beskriver den tendens, der findes blandt organisationer til at kopiere hinandens 

tiltag, og det der i organisationens omverden beskrives som ’best practice’ eksempler (Matten & Moon, 

2008). Denne proces sker både i offentlige organisationer, hvor kommuner for eksempel kopierer andres 

måder at arbejde med CSR på, samt i virksomheder, hvor de kigger på, hvad andre gør. Har en 

international virksomhed først vedtaget en CSR-strategi, er der en god chance for, at andre vil følge trop 

og gøre tilsvarende. Matten og Moon (2008) mener dermed, at europæiske organisationer har hentet 

inspiration blandt de amerikanske standarder for CSR.  

 Normative pressure indebærer, at der sker en professionalisering af området som følge af, at flere 

finder det interessant og derfor skriver artikler om emnet (DiMaggio & Powell, 1983). Denne 

professionalisering medfører et større pres på organisationer, men også på det politiske system og 

uddannelsesinstitutionerne, hvilket ses i Danmark i dag, hvor politikerne i stigende grad lovgiver, men 

også samarbejder med private virksomheder om at styrke CSR (Matten & Moon, 2008). Skiftet i måden 

man i Europa arbejder med CSR afspejler de ændringer, der er sket i de institutionelle rammer, herunder i 

National Business System og i organisationens nære omverden, hvorfor det er blevet et fokusområde 

blandt private og offentlige organisationer (Matten & Moon, 2008).  

 Institutionaliseringsprocesserne påvirker derved, at organisationer bliver mere homogene i deres måde 

at drive forretning på og forståelse af, hvad der opfattes som normen (DiMaggio & Powell, 1983). Med de 

øgede forventninger til, at virksomheder skal tage ansvar for områder, der tidligere var forbeholdt det 

offentlige og grundet den stigende privatisering af offentlige services, er der sket et skift i, hvem der 

varetager sociale og miljømæssige problemstillinger (Matten & Moon, 2008). 

  

Den stigende tendens til homogenisering har medført, at offentlige organisationer i mange henseender 

agerer på samme måde som for-profit organisationer, da de i højere grad fokuserer på omkostninger i 

relation til den reelle værdiskabelse, og da sociale og miljømæssige tiltag ikke bør gennemføres for 

enhver pris (Forrer, Kee, & Boyer, 2014).  

 Private organisationer varetager offentlige ansvarsområder, da offentlige organisationer uddelegerer 

offentlige services til private, hvilket har medført en stigende tendens til at indgå i partnerskaber med 

formålet om at løse komplekse sociale problemer (Greve, 2019). Partnerskaber mellem private, offentlige 

og nonprofitorganisationer er blevet et legitimt og populært værktøj (Forrer, Kee, & Boyer, 2014), hvilket 

det offentlige opfordrer til med flere initiativer, der skal igangsætte denne type partnerskaber. Denne 

udvikling er senest blevet tydeliggjort med Regeringens Klimapartnerskaber og FN’s Verdensmål, hvor 

nummer 17 omhandler bæredygtige partnerskaber. Ifølge van Huijstee, Leroy, & Franken (2007) blev 

koblingen mellem bæredygtig udvikling og tværsektorielle partnerskaber formaliseret i 2002 på The 
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World Summit on Sustainable Development, og sidenhen er der sket en eksponentiel udvikling i 

anvendelsen af partnerskaber for at sikre en bæredygtig udvikling.  

 

Vi vil argumentere for, at den stigende forventning til organisationers ansvar har medført et øget fokus på 

og en legitimering af tværsektorielle partnerskaber, det giver en bedre mulighed for at løse komplekse 

udfordringer, som de enkelte organisationer ikke har mulighed for på egen hånd. Dertil kommer, at CSR-

arbejdet kan styrke organisationernes legitimitet blandt stakeholders. Dette kan forklare organisationers 

årsager og motivationer for at indgå i forskellige samarbejdskonstellationer med fokus på bæredygtighed 

og klima.  

 

2.2 Offentlige-private partnerskaber  

I tværsektorielle partnerskaber kan både offentlige, private og non-profit aktører gå sammen om at 

arbejde med en social problemstilling, men vi vil i dette speciale udelukke NGO’er grundet vores valg af 

case, hvor disse aktører ikke indgår. Vi vil derfor beskæftige os med offentlige og private aktører, og 

deres roller og bidrag til samarbejdet vil blive undersøgt i det følgende afsnit. 

 

Offentlige og private aktører har samarbejdet længe før det blev et undersøgelsesområde, men den 

oprindelige type partnerskaber refereres ofte i dag som de ’traditionelle (Hodge & Greve, 2005). Denne 

type omfatter private leverancer til det offentlige og større infrastrukturprojekter, hvor private 

virksomheder fx bygger broer, veje og bygninger for det offentlige og efterfølgende har ansvaret for 

driften af disse (Hodge & Greve, 2005). I dag har partnerskaber et anderledes og stærkere formål end blot 

at skabe værdi for de enkelte organisationer (Greve, 2019), hvilket især er blevet tydeligt de senere år 

med FN’s SDG’er og de 13 Klimapartnerskaber, hvor erhvervslivet i samarbejde styrker den danske 

klimaindsats (Klima-, Energi- og Forsyningsstyrelsen, u.d.)  

 Offentlige-private partnerskaber anses i mange sammenhænge som en fordelagtig konstellation, hvor 

den eller de private parter kan bidrage med ressourcer og kompetencer, som ikke findes i den offentlige 

organisation (Greve, 2019). Ved at indgå i et partnerskab kan private virksomheder opnå værdi i form af 

legitimitet, politisk indflydelse, nyt marked og leverancer, hvorimod det offentlige kan få adgang til 

private aktørers ressourcer og legitimitet og skabe værdi i form af en eventuel bedre, ny eller mere 

omfattende løsning på et givent problem (Forrer J. , Kee, Newcomer, & Boyer, 2010). Konstellationen 

muliggør derfor en videns- og risikodeling mellem parterne og på baggrund af antagelsen om, at parterne 

er forskellige af natur, anses det ofte som en fordelagtig konstellation, da de derved kan komplimentere 

hinanden (Greve, 2019). Denne positive holdning og forventning til OPP kritiseres bl.a. af Coghill & 

Woodward (2005), der mener, at især det offentlige ikke stiller sig kritisk nok over for partnerskabers 
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begrænsninger, hvor samfundspligten risikeres at blive nedprioriteret over behovet for effektive løsninger, 

samt at skiftet mellem de offentliges ansvar til private organisationer kan medføre udfordringer ift. at 

opretholde de rette interesser og motiver.  

 

Måden, hvorpå partnerskaber og tværsektorielle samarbejder er organiseret, er alsidig, og der findes ikke 

en fast struktur. Dette medfører også, at det er besværligt at fremlægge en præcis definition på 

tværsektorielle samarbejder, da de har forskellige finansielle og organisatoriske karakteristika (Hodge & 

Greve, 2005). De organisatoriske karakteristika i partnerskaber relaterer sig til spørgsmålet om, hvor løst 

eller fast partnerskabet er organiseret, og hvor det er placeret (Forrer, Kee, & Boyer, 2014). De 

traditionelle OPP’er er ofte baseret på en kontraktlig aftale mellem to parter, hvor den private part 

forpligter sig til at levere et produkt eller en ydelse til eller for den offentlige organisation (Hodge & 

Greve, 2005). I denne type partnerskaber er det primært den offentlige part, der ene finansierer projektet 

(Forrer, Kee, & Boyer, 2014). Partnerskaber, der har til formål at finde løsninger på sociale og 

bæredygtige udfordringer, er i mindre grad bundet af kontraktuelle forhold og bygger oftere på uformelle 

aftaler mellem de involverede parter (Forrer, Kee, & Boyer, 2014). Disse finansieres oftest delvist af 

offentlige og private parter, hvilket gør, at denne type partnerskaber adskiller sig fra de traditionelle 

(Forrer, Kee, & Boyer, 2014). Ifølge Forrer et al. (2014) adskiller tværsektorielle partnerskaber sig fra 

traditionelle partnerskaber, da de er præget af en frivillighed fra alle involverede parter, og da 

forventningerne til resultatet ikke nødvendigvis er fastlagt i form af en kontrakt ved partnerskabets 

etablering.  

 En måde, hvorpå man kan organisere partnerskaber (eller cross-sector collaboration) med mere end to 

parter er i et Independent Public-Services Providers (IPSP), hvilket indebærer, at parterne i fællesskab 

etablerer en enhed, der varetager parternes samlede interesse og arbejder for at implementere de 

retningslinjer og handlingsplaner, der er udarbejdet i fællesskab og sikre fremgang (Forrer, Kee, & Boyer, 

2014). I denne type partnerskab spiller det offentlige en mindre rolle og overgiver i princippet et offentligt 

ansvarsområde til en ny organisation med sin egen ledelse, der samtidig agerer på vegne af det offentlige. 

Ifølge Greve (2019) bliver der nedsat en ledelse, der skal stå for styringen af samarbejdet, hvilket gerne 

sker i form af en bestyrelse. Her samles de forskellige parter og udformer retningslinjer og 

handlingsplaner for samarbejdet (Greve, 2019). Denne type partnerskaber har ofte et langsigtet 

perspektiv, da det er komplekse udfordringer, de beskæftiger sig med, og dette skaber et behov for en 

styring og robust organisering, hvilket et IPSP kan bidrage med (Forrer, Kee, & Boyer, 2014). IPSP har 

til formål at styre projektet og kontinuerligt engagere parterne (Forrer, Kee, & Boyer, 2014), hvilket kan 

ske gennem en synlig og transparent kommunikation om delmålene og den løbende værdiskabelse 

(Greve, 2019).  
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Et partnerskabs organisering har en betydning for dets relationer, da det bevirker, hvorvidt aftalerne er 

fastlagte eller i højere grad bygger på tillid og forventninger om, at de andre parter arbejder ansvarligt. 

Den positive holdning til tværsektorielle partnerskabers muligheder, der præsenteres i meget litteratur, 

kan skabe en blindhed ift. at vurdere den reelle værdiskabelse, hvilket kan medføre at organisationer 

ukritisk indgår i partnerskaber uden at forholde sig til de ressourcer, det kræver for at opnå målsætningen 

og den ønskede legitimitet. 

 

2.2.1 Dynamikker i partnerskaber  

I tværsektorielle partnerskaber er parternes engagement ikke nødvendigvis fastlagt på forhånd, men kan 

variere, og det samme kan parternes villighed til at dele ud af ressourcer og information (Forrer, Kee, & 

Boyer, 2014). Dette forudsætter et frivilligt aspekt fra parterne, hvilket Forrer et al. (2014) påpeger i deres 

definition af tværsektorielle samarbejder:  

 

“Cross-sector collaboration is the voluntary linking of organizations in two or more sectors in a common 

effort that involves a sharing of information, resources, activities, capabilities, risks, and decision-making 

aimed to achieve an agreed public outcome that would have been difficult or impossible to achieve by one 

organization alone” (Forrer, Kee, & Boyer, 2014, s. 9) 

 

Denne definition demonstrerer, at disse partnerskaber bygger på frivillighed, og at parterne i fællesskab 

arbejder for at opnå en forbedring af eller en ny løsning på et samfundsproblem. Dette gøres ved at dele 

informationer, erfaringer, ressourcer og risici, hvilket kræver en høj indbyrdes tillid grundet det frivillige 

aspekt i partnerskabet (Bryson, Crosby, & Stone, 2015). Tillid omfatter den interpersonelle adfærd, tiltro 

til organisationers kompetencer og forventede arbejdsindsats, samt en fælles tilknytning (Bryson, Crosby, 

& Stone, 2015, s. 653). Litteraturen henviser til, at tillid udvikles over tid og opstår på forskellige stadier i 

samarbejdet, hvorfor den tillidsskabende proces er essentiel for dets succes (Bryson, Crosby, & Stone, 

2015). Dertil er tillid i et OPP forankret i de personlige forhold mellem de involverede individer, og den 

indbyrdes tillid afspejles tilbage til deres respektive organisationer (Bryson, Crosby, & Stone, 2015). 

 Et højt tillidsniveau tillader parterne at være ligeværdige, da det gør dem villige til at afgive kontrol til 

de andre parter, hvilket skaber et fladt hierarki. Grundet det flade hierarki er forholdet mellem parterne 

ofte ligeværdigt, og de har samme beslutningstagerrolle. Dermed deler de magten, men også risikoen 

(Forrer, Kee, & Boyer, 2014). Et partnerskab kan give en masse fordele og medføre innovative løsninger 

på et samfundsproblem, men med en risiko for at de private aktørers interesser påvirker projektet og 
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styrer det i deres retning. Det offentlige kan derved risikere at gå på kompromis med eget ansvar for at 

varetage borgernes bedste (Forrer, Kee, & Boyer, 2014).  

 

Offentlige organisationer er styret af en stærk ansvarlighed, der er afgørende for måden, de fordeler 

økonomiske midler, så det giver mening for borgerne og det generelle samfund. Arbejder de ikke i 

henhold til dette kan tilliden til det offentlige mindskes, hvilket især er en risiko ved IPSP, hvor det 

offentlige har placeret ansvaret hos eksterne enheder (Forrer, Kee, & Boyer, 2014). Det er derfor vigtigt, 

at partnerskabets offentlige part sikrer, at borgernes interesser stadig bliver varetaget (Forrer J. , Kee, 

Newcomer, & Boyer, 2010). Det er især vigtigt, da der i offentlige organisationer er en stærk styring i 

form af lovgivning og reguleringer, der påvirker det offentliges arbejde og frihed til at løse 

problemstillinger på nye måder (Forrer, Kee, & Boyer, 2014). De samme reguleringer gør det attraktivt 

for det offentlige at indgå i tværsektorielle partnerskaber, der giver mulighed for ekstern ekspertise og 

finansielle ressourcer, hvilket giver det offentlige nye rammer og udviklingsmuligheder (Bryson, Crosby, 

& Stone, 2015). Dog argumenterer Alford og Head (2017; citeret i Greve, 2019) for, at der i offentlige 

organisationer eksisterer en stærk silotænkning, og at de kan have svært ved at se løsninger, der rækker 

udover mere end én sektor, hvilket kan påvirke deres samarbejdsevne.  

 

Private aktører har derimod en anden frihed, da de i mindre grad er begrænset af lovgivninger, hvilket gør 

det muligt for dem at indgå i partnerskaber, hvis de ser en potentiel værdi for virksomheden i form af en 

økonomisk fortjeneste, større markedsandele eller afkast (Forrer, Kee, & Boyer, 2014). Dermed ikke sagt 

at private virksomheder kun er profitorienterede, hvilket ses i udviklingen inden for CSR, hvor 

virksomheder anvender deres position i samfundet til at udvise ansvarlighed i relation til fx sociale eller 

miljømæssige problemstillinger (Aguinis & Glavas, 2012). Der er i nyere tid sket et skifte i opfattelsen af, 

at organisationer kan bidrage positivt til at løse sociale problemer, og i takt med denne opfattelse, ser flere 

organisationer muligheder i at indgå i et OPP (Forrer, Kee, & Boyer, 2014). Den private sektors 

engagement i OPP muliggør en transformation af den offentlige sektor, hvor organisationer kan bidrage 

med ressourcer og kompetencer, som den offentlige sektor ikke har (Forrer, Kee, & Boyer, 2014). 

 For den private sektor er der samtidig en motivation i at indgå i et OPP for at etablere nye 

indtægtsmuligheder (Forrer, Kee, & Boyer, 2014). Ofte vil sådanne partnerskaber ikke være ligeså 

fordelagtige som andre investeringer, men medfører lavere risiko grundet ansvarsfordelingen og det 

langsigtede perspektiv (Forrer, Kee, & Boyer, 2014).  

 

På trods af at OPP kan være fordelagtigt for både offentlige og private parter er det usandsynligt, at 

projektet kommer i gang når det omhandler komplekse problemer, medmindre der foreligger mere 
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specifikke drivkræfter og indledningsvise relationer (Bryson, Crosby, & Stone, 2015). Komplekse 

problemer omtales også som ’wicked problems’, og disse problemer danner ofte grundlag for indgåelse af 

tværsektorielle partnerskaber, da mange har opnået en erkendelse af, at disse komplekse problemer kun 

kan løses i fællesskab (Greve, 2019). Jo mere komplekst problemet er, jo flere aktører kræver det at løse 

det, mener Alford og Head (2017, citeret i Greve, 2019), og klimaforandringen er ifølge dem et ’wicked 

problem’. Denne type partnerskaber beskrives også ofte som Cross-Sector Social-Oriented Partnerships 

(CSSP), hvor organisationer på tværs af sektorer adresserer sociale udfordringer som uddannelse, 

økonomisk udvikling og miljømæssig bæredygtighed (Selsky & Parker, 2005), og ifølge Forrer et al. 

(2014) er der et behov for at engagere ikke-offentlige organisationer for at kunne løse udfordringerne og 

imødekomme borgernes behov, samt stigende forventninger til det offentlige.  

 I komplekse udfordringer som klimaforandringer, kan der opstå situationer, hvor parterne typisk ikke 

har samarbejdet før, hvorfor der kan være mangel på erfaring med denne type samarbejde (Forrer, Kee, & 

Boyer, 2014). Dette er med til at udfordre samarbejdets potentiale for succes (Forrer, Kee, & Boyer, 

2014). Samtidig er sociale samfundsudfordringer ofte af en national karakter, hvorfor den offentlige part 

skal tage hensyn til begrænsninger ift. jurisdiktionsområder på national og lokal plan (Forrer, Kee, & 

Boyer, 2014). Det besværliggør det offentliges mulighed for at kunne løse de problemstillinger, der er 

inden for den offentlige sektor, men som står uden for deres jurisdiktion (Forrer, Kee, & Boyer, 2014). 

Den private sektor har i højere grad mulighed for at agere på tværs af områder (Forrer, Kee, & Boyer, 

2014). Eftersom flere og flere offentlige instanser engagerer sig i OPP, oplever den offentlige sektor en 

udfordring i at sikre, at borgernes interesser bliver varetaget, og desto mere kompleks samarbejdet er, jo 

mere udfordres den klassiske offentlige administration (Forrer, Kee, & Boyer, 2014). Det offentliges 

begrænsninger bevirker, at det ofte er denne part, der tager initiativ til et tværsektorielt partnerskab, da de 

ser muligheder i, at den private part kan bidrage med nye ressourcer (Forrer, Kee, & Boyer, 2014).  

 

Simo og Bies (2007; citeret i Bryson, Crosby, & Stone, 2015) argumenterer for vigtigheden af, at de 

indledende betingelser er fastlagt ved partnerskabets etableringen, og at der enighed mellem parterne om 

definitionen af problemet. Uformelle aftaler om projektets opbygning, mission og proces kan forårsage 

større udfordringer, hvor formelle kontrakter og aftaler kan medvirke til at holde alle parter ansvarlige 

(Bryson, Crosby, & Stone, 2015). Den manglende fælles forståelse af ansvars- og rollefordelingen, samt 

manglende enighed om projektets retning medfører utilstrækkelige administrative processer (Babiak & 

Thibault, 2009). De administrative processer kan samtidig påvirkes af de modstridende værdier og 

motivationer mellem parterne, manglende kommunikation og løbende evaluering, hvilket kan medføre, at 

parterne ikke formår at udnytte samarbejdets potentiale (Babiak & Thibault, 2009). For at sikre en fælles 
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retning kan parterne med fordel skabe en overbevisende fortælling om samarbejdets vision og værdier 

(Bryson, Crosby, & Stone, 2015; Forrer, Kee, & Boyer, 2014). 

 

Opbygning af legitimitet og tillid og håndtering af de konflikter, der vil opstå undervejs, bliver en større 

og mere kompleks opgave i et tværsektorielt samarbejde, da parterne ofte repræsenterer forskellige 

motivationer (Bryson, Crosby, & Stone, 2015). De forskellige motivationer er baseret på institutionelle 

opfattelser af hvilke processer, normer og strukturer, der anses for at være legitime i de enkelte 

organisationer, som af andre anses som værende mindre legitime (Bryson, Crosby, & Stone, 2015). Dette 

kompliceres af, at motivationerne bygger på de enkelte individers interesser i projektet, som ofte forfølges 

fremfor at varetage organisationens interesser (Babiak & Thibault, 2009). Derimod står individerne til 

ansvar i deres respektive organisationer for de forpligtelser, de har lavet i partnerskabet, hvilket kan 

hindre, at samarbejdet opnår sit fulde potentiale, hvis organisationerne ikke accepterer forholdene (Forrer, 

Kee, & Boyer, 2014). For at minimere de modstridende logikker, er det ifølge Saz-Carranza & Longo 

(2012, citeret i Bryson, Crosby & Stone, 2015) fordelagtigt for partnerskabet at involvere og 

kommunikere med omverdenen for at opbygge en ekstern legitimitet med formålet om at styrke den 

interne tillid. 

 Parternes indbyrdes relation og fordomme, i form af holdninger til de andres pålidelighed og 

legitimitet, kan påvirke deres indgang til partnerskabet (Bryson, Crosby, & Stone, 2015). Samtidig kan 

forventningen til ansvarsfordelingen mellem de involverede parter skabe en udfordring, da enkelte parter 

kan udnytte, at andre vil gøre arbejdet for dem (García-Canal et al., 2003, citeret i Babiak & Thibault, 

2009). Dertil argumenterer García-Canal et al. (2003, citeret i Babiak & Thibault, 2009), at der er færre 

incitamenter til at være samarbejdsvillig, når der er stort antal parter involveret. Parternes forskellige 

status ift. størrelse, funding og image kan forværre konflikterne, da det kan medføre en ulighed i 

magtbalancen, som kan forårsage, at enkelte parter vil engagere sig mindre i samarbejdet af frygt for at 

blive udnyttet af de mere magtfulde parter (Bryson, Crosby, & Stone, 2015). 

 Babiak & Thibault (2009) identificerer, at der i forbindelse med et OPP, hvor der indgår flere parter på 

tværs af sektorer, er strukturelle og strategiske udfordringer. Strukturelle udfordringer omfatter 

problemstillinger med ledelse, roller, ansvarsfordeling og partnerskabets kompleksitet (Babiak & 

Thibault, 2009). Der kan opstå uklarhed om hvem, der bærer ansvaret for at styre og måle på projekterne, 

og samtidig kan de enkelte parter stå over for en udfordring ift. at de står til ansvar for andre parter uden 

for samarbejdet; det ses bl.a. i den offentlige part af samarbejdet, som skal stå til ansvar for regeringen, 

men organisationer oplever også at skulle forhandle med ledelsen i organisationen om implementering af 

tiltag, hvorfor det kan forsinke processen i OPP’et (Babiak & Thibault, 2009). En anden fremtrædende 

udfordring er samarbejdets kompleksitet, hvor antallet af forskellige parter i samarbejdet kan kræve flere 
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forskellige opsætninger i samarbejdet, hvorfor de forskellige motivationer kommer til udtryk ift. mål, 

værdier og forventninger til projektet (Babiak & Thibault, 2009). Hvis parterne i samarbejdet er 

konkurrenter på markedet, kan der opstå konflikt ift. at fokusere på samarbejdet eller på at opnå 

legitimitet og kompetencer som organisation (Babiak & Thibault, 2009). Spændingen mellem parterne 

kan videre påvirke samarbejdets fokusområder, hvor der her kan opstå konflikter om hvilken retning 

samarbejdet skal arbejde henimod, hvilket kan gøre, at parterne går på kompromis med samarbejdet, og at 

det derfor ikke opnår det fulde potentiale (Babiak & Thibault, 2009). 

 

For at kunne løse samfundsmæssige udfordringer anses offentlige-private partnerskaber i den 

sammenhæng for at være nødvendige, men medfølger store udfordringer (Bryson, Crosby, & Stone, 

2006). Babiak og Thibault (2009) beskriver, hvordan udfordringer er omfattet af faktorer som 

miljømæssige begrænsninger, kommunikationsbarrierer, opbygning af tillid, magtbalancen mellem 

parterne og udfordringer med at opnå en fælles måde at operere på (Babiak & Thibault, 2009). Dertil er 

parterne afhængige af andre fra forskellige sektorer, hvorfor organisationer er nødsaget til at tænke 

anderledes om samarbejdets form, da graden af succes afhænger af den samlede indsats (Babiak & 

Thibault, 2009). Disse faktorer og parternes diversitet på tværs af sektorer medfører en kompleksitet i 

samarbejdets natur (Babiak & Thibault, 2009).  

 

De ovenstående faktorer er tilsammen med til at påvirke dynamikkerne mellem parterne, og påvirker 

dermed retningen for partnerskabet. Det illustrerer hvilke motivationer, der er på spil, samt hvordan de 

interne interaktioner påvirker mulighederne for succes.  

 

2.2.2 Værdiskabelse i partnerskaber 

Ifølge Hodge og Greve (2005) findes der en stiltiende accept af, at partnerskaber er det bedste værktøj til 

at løse de komplekse udfordringer, men reelt set er det besværligt at måle på, hvorvidt det er økonomisk 

fordelagtigt eller om partnerskaberne giver en øget værdi for de involverede parter og det 

omkringliggende samfund. Derfor findes der begrænset empirisk belæg for OPP’s effektivitet, hvorfor det 

er besværligt at forstå og vurdere deres egentlige værdi (Koshmann, Kuhn, & Pfarrer, 2012). Koshmann 

et al. (2012) argumenterer for at en egentlig vurdering af et OPP’s værdi skal baseres på én organisatorisk 

enhed i samarbejdet, der har kapaciteten til at agere og være repræsentant for at gøre en forskel, i stedet 

for at vurdere den totale sum af alle organisationers indsats.  

 Den rodfæstede kompleksitet og diversitet i et OPP gør det svært at vurdere et enkelt initiativs værdi 

isoleret fra partnerskabets andre værdiskabene initiativer (Tulder, Seitanidi, Crane, & Brammer, 2016). 

Manglen på konkret evalueringsværktøjer har fået organisationer til at efterspørge disse, da manglende 
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dokumentation kan påvirke organisationers legitimitet ift. at forsvare deres investering af tid og penge i 

samarbejdet (Tulder, Seitanidi, Crane, & Brammer, 2016).  

 

Bryson, Crosby, & Stone (2015, s. 656) argumenterer for at vurdering af tværsektorielle samarbejders 

resultater skal ske på baggrund af kategorierne; (1) samfundsmæssig værdi, (2) kort- og langsigtede 

effekter, (3) fleksibilitet og revurdering og (4) ansvarlighed. 

 Samfundsmæssig værdi er mest sandsynlig at opnå gennem et tværsektorielt samarbejde, hvor parterne 

formår at kombinere sektorernes styrker og samtidig minimere og kompensere for de enkelte sektorers 

svagheder (Bryson, Crosby, & Stone, 2015). Andrews and Entwistle (2010; citeret i Bryson, Crosby & 

Stone, 2015) argumenterer dog for, at tværsektorielle samarbejder ofte har modsatte effekt og i stedet 

forringer egenkapital, effektivitet og kun har en lille effekt på præstationsevne.   

 Kortsigtede effekter af samarbejdet er direkte relateret til samarbejdsprocessen, og inkluderer det 

forhold der skabes mellem parterne, og deres indbyrdes politiske indflydelse, samt at samarbejdet 

medfører nye innovative løsninger og strategier (Bryson, Crosby, & Stone, 2015). I tværsektorielle 

samarbejder opstår der også mellemliggende effekter, som relaterer sig til de effekter, der opstår uden for 

samarbejdets formelle grænser (Bryson, Crosby, & Stone, 2015). Det kan være i form af nye samarbejder, 

nye fysiske faciliteter og nye fælles indsatser og koordinering af tiltag, der rækker udover samarbejdet, og 

som bidrager til ændringer i metoder og opfattelse (Bryson, Crosby, & Stone, 2015). Langsigtede effekter 

af tværsektorielle samarbejder er nødvendigvis ikke tydelige eller indlysende, men kan omfatte nye typer 

af samarbejder, der er bygger videre på opfattelsen af, hvad et OPP indeholder, som har mindre 

destruktive konflikter mellem parterne, og som adresserer nye samfundsproblemer og sætter nye diskurser 

for samarbejder (Bryson, Crosby, & Stone, 2015).  

 I samarbejder, hvor mål og resultater ikke kendes på forhånd, er læring, fleksibilitet og revurdering en 

central del af at opnå succes i samarbejdet, og ved at fokusere på en løbende læring er det muligt at finde 

ud af, hvilke mål der skal sættes for samarbejdet (Bryson, Crosby, & Stone, 2015). 

 Ansvarlighed i et samarbejde er et komplekst problem, da det kan være uvist for parterne, hvem der er 

ansvarlig for samarbejdet, og hvad samarbejdet skal være ansvarlig for (Bryson, Crosby, & Stone, 2015). 

Forrer J. , Kee, Newcomer, & Boyer (2010) argumenterer for, at OPP’er skal holdes til ansvar for at 

vurdere og allokere risiko, omkostninger og udbytte, politisk og social påvirkning, samt vurdere og måle 

på de resultater der bliver skabt i samarbejdet. Ansvarlighed er dog ikke noget, der kan skildres på en 

håndgribelig og tydelig måde, og bliver påvirket af parternes individuelle ansvalighed over for deres egen 

oganisation, som kan være modstridende ift. smarbejdets tilgang til ansvarlighed (Bryson, Crosby, & 

Stone, 2015). 
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I kontrast til dette argumenterer Tulder et al. (2016) for, at der generelt er to retninger, der med forskellige 

udgangspunkter til vurdering af partnerskabets værdiskabelse: Den ene retning har fokus på partnerskabet 

og definerer værdien ud fra de effekter, der opstår af de løbende tiltag der sker undervejs i samarbejdet, 

som omfatter både de negative og positive, direkte og indirekte, kortsigtede og langsigtede og tilsigtede 

og utilsigtede effekter. Her vurderes samarbejdets effekt som en læringsproces, der skal hjælpe ledere og 

stakeholders til at forstå, hvorfor resultaterne bliver eller ikke bliver opnået (Tulder, Seitanidi, Crane, & 

Brammer, 2016). Modsat definerer Tulder et al. (2016) den anden tilgang til vurdering af partnerskabets 

værdiskabelse som værende fokuseret på det samfundsproblem, som er omdrejningspunktet for 

partnerskabet. Denne tilgang har til formål at bevise, at partnerskaber faktisk leverer værdi og gør en 

forskel ift. samfundsproblemet (Tulder, Seitanidi, Crane, & Brammer, 2016). 

 Den sidste tilgang til evaluering og vurdering er fremtrædende i praksis og i litteraturen, især med 

henblik på at adressere ’wicked problems’, men ifølge Tulder et al. (2016) vil det være effektivt at benytte 

de to fremgangsmåder parallelt for at dokumentere de forskellige veje, hvor partnerskabet skaber værdi. 

Tulder et al. (2016) erkender samtidigt at jo mere komplekst partnerskabet er, jo mere komplekse 

udfordringer vil der opstå, hvilket besværliggøre at vurdere værdien.  

 

De forskellige måder at vurdere værdiskabelsen på omfatter samme nuancer og anvender overordnet set 

samme metoder. Fælles er, at værdiskabelsen er kompleks at vurdere, hvorfor partnerskaber ofte anvender 

én metode frem for at kombinere flere forskellige metoder. Derudover finder vi det problematisk, at den 

anvendte teori kun inkluderer den værdi, der skabes som følge af interne forhold. Vores perspektiv i dette 

speciale tager udgangspunkt i den kontekst tværsektorielle partnerskaber befinder sig i, og eftersom den 

nuværende litteratur ikke tager højde for de eksterne påvirkninger, der eksisterer i et partnerskab, vil vi 

med ovenstående teori kombinere eksterne og interne forhold, der påvirker et partnerskabs potentiale. 

Litteraturen anvendes derfor til at undersøge forholdet mellem omverdenen og interne relationer, samt 

hvilke udfordringer og barrierer det medfører for partnerskabet.  
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3. Afgrænsning 

Formålet med dette speciale er afgrænset til at undersøge hvilke faktorer, der påvirker offentlige-private 

partnerskabers potentiale. Undersøgelsesområdet begrænser sig til hvilke faktorer, der påvirker 

samarbejdets roller og dynamikker og har indflydelse på værdiskabelsen. Dermed er formålet at bidrage 

til den videnskabelige diskussion, der eksisterer om offentlige-private partnerskabers potentiale, og 

hvordan disse partnerskaber kan bidrage med nye løsninger. Specialets fokusområde afgrænses til at 

vurdere det enkelte partnerskabs udfordringer og barrierer i relation til det indbyrdes samarbejde. Hermed 

udelukkes de udfordringer ProjectZero står over for i forbindelse med implementeringen af de projekter 

og tiltag, der skal reducere CO2-udledningen.  

 Specialet afgrænser sig dertil at undersøge ProjectZero ud fra de offentliges og private virksomheders 

perspektiv, hvorfor borgernes deltagelse i projektet ikke medtages. Det undersøges derfor ikke, hvilke 

implementeringer borgerne kan foretage i de enkelte hjem, men der fokuseres på de organisatoriske 

parter, som har siddende bestyrelsesmedlemmer i ProjectZeros bestyrelser.  

  

ProjectZeros organisering relaterer sig til et Independent Public-Services Providers (IPSP), hvorfor vi i 

omtalen af offentlige-private partnerskaber tager udgangspunkt i denne type organisering. Dertil 

afgrænses både tværsektorielle samarbejder og offentlige-private partnerskaber sig til kun at omfatte de 

offentlige og private parter og vil blive omtalt med begge benævnelser, men vi vil gennem specialet også 

skildre andre typer af samarbejder i relation til bæredygtighedsperspektivet for casens forståelse.  

 

CSR-begrebet anvendes i specialet i forhold til, hvordan ProjectZero og dets parter påvirkes af omverden 

til at engagere sig i CSR. Dermed bygger vores forståelse af CSR på definitionen:  

 

”Context-specific organizational actions and policies that take into account stakeholders’ expectations 

and the triple bottom line of economic, social, and environmental performance” (Aguinis & Glavas, 

2012, s. 933) 

 

Vi arbejder dermed ud fra en forståelse af, hvordan organisationer arbejder med bæredygtighed med 

fokus på den tredobbelte bundlinje. Vores anvendelse af CSR-begrebet afgrænses derudover til det 

institutionelle perspektiv, og hvordan omverdenen har indflydelse på organisationers arbejde med CSR. 

Specialet vil derfor ikke belyse, hvordan organisationer udarbejder CSR-strategier eller kommunikerer 

eksternt om emnet. Dertil benævnes CSR-begrebet i dette speciale med termerne bæredygtighed og 

ansvarlighed.  
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4. Metode 

Metodeafsnittet vil omhandle vores videnskabsteoretiske ståsted, og hvordan det påvirker vores 

undersøgelse. Derefter vil vi afklare og argumentere for de metodiske valg, vi har truffet for at opnå en 

bedre viden om emnet. Det omfatter undersøgelsesdesign, casebeskrivelse, dataindsamling og 

databehandling. 

 

4.1 Videnskabsteori 

I nedenstående afsnit vil vi forklare og diskutere specialets videnskabsteoretiske ståsted og dermed 

besvare spørgsmålene: Hvad er virkeligheden, og hvordan opfattes denne i dette speciale? Det 

videnskabsteoretiske ståsted, herunder de udvalgte paradigmer, har til formål at styre måden, hvorpå 

undersøgelsen bliver foretaget og dermed resultaterne heraf (Nygaard, 2012). Hvert paradigme har sit 

eget sæt af ontologiske, epistemologiske og metodologiske opfattelser, hvilke er afgørende for måden, 

man anskuer virkeligheden på, hvilken viden man kan opnå, og hvordan man som forsker undersøger 

virkeligheden (Nygaard, 2012). 

 Genstandsfeltet i dette speciale er offentlige-private partnerskaber med fokus på bæredygtighed, og for 

at undersøge dette har vi primært valgt det hermeneutiske paradigme som videnskabsteoretisk ståsted. 

Årsagen hertil er, at vores genstandsfelt bygger på relationer mellem aktører og mennesker, hvorfor det er 

relevant at belyse genstandsfeltet med en hermeneutisk tilgang, hvor aktørernes egne meninger og 

opfattelser af OPP kommer til udtryk. Herunder er det også relevant at inddrage det 

socialkonstruktivistiske paradigme, da begreber som OPP og bæredygtighed i dette speciale anses som 

sociale konstruktioner, der eksisterer på baggrund af individernes fælles forståelse af disse begreber. 

 

I det følgende vil socialkonstruktivismens og hermeneutikkens ontologiske og epistemologiske 

standpunkter samt dets betydning for specialet og den metodiske tilgang blive belyst.  

 

4.1.1 Socialkonstruktivisme  

For at kunne opnå en viden om, hvordan parterne i ProjectZero opfatter begreberne offentlig-privat 

partnerskab og bæredygtighed, samt hvordan denne opfattelse påvirker samarbejdet, værdiskabelsen og 

den generelle forståelse i projektet, vil vi benytte os af socialkonstruktivismen. 

 Socialkonstruktivismens ontologi er relativistisk og epistemologien subjektiv, hvilket betyder, at viden 

om virkeligheden er en social konstruktion, og at denne vil fremstå forskelligt afhængig af den kultur, og 

det fællesskab individet indgår i (Nygaard, 2012). I socialkonstruktivismen findes der ingen objektiv 

sandhed, da denne skabes af individer i et givent fællesskab, og derfor kun eksisterer som konsekvens af 
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en fælles enighed (Nygaard, 2012). Denne tilgang er relevant i dette speciale, da vi ønsker at undersøge 

potentialet ved et offentlig-privat partnerskab om bæredygtighed, og derfor ønsker en viden om den 

konstruktionsproces, de to begreber har gennemgået i ProjectZero og Sønderborg, og hvordan de påvirker 

parternes opfattelse.  

 

Det enkelte individ er ifølge Arbnor & Bjerke (1997) en vigtig aktør i konstruktionsprocessen, da 

individets måde at opfatte fænomener og dets intentionalitet, om at dele denne opfattelse med 

fællesskabet, danner grundlaget for, hvordan verdensbilleder skabes. I interaktionen med andre 

eksternaliseres individets opfattelse gennem sproglig italesættelse, og de enkelte individer vil med 

udgangspunkt i deres eget verdensbillede reagere på denne fortolkning af et fænomen (Arbnor & Bjerke, 

1997). Denne opfattelse bliver dog ikke nødvendigvis institutionaliseret i et fællesskab, da dette kræver, 

at flere individer tager den til sig, så opfattelsen ikke blot er bundet til det enkelte individ, men bliver en 

del af fællesskabets oplevede virkelighed (Arbnor & Bjerke, 1997). Sker dette, kan det føre til en 

institutionalisering, hvor fællesskabet vil begynde at handle i overensstemmelse med den sociale 

institution (Arbnor & Bjerke, 1997).  

 

Med udgangspunkt i det socialkonstruktivistiske paradigme gør vi i specialet brug af den kvalitative 

metode, da vi gennem interview ønsker at undersøge, hvordan parterne i ProjectZero har konstrueret en 

fælles opfattelse af begreberne OPP og bæredygtighed, og hvilken betydning det har for deres 

samarbejde. Dertil kan dette paradigme også belyse, hvordan det øvrige samfund, inklusiv os som 

forskere, opfatter disse, og hvordan dette har og stadig påvirker ProjectZeros måde at interagere med 

samfundet på. Dermed er der særligt to typer af konstruktioner, vi fokuserer på i undersøgelsen: (1) De 

sociale konstruktioner, der er skabt i forbindelse med OPP og bæredygtighed i ProjectZero, og (2) de 

konstruktioner, der eksisterer i den offentlige debat. Disse påvirker gensidigt verdensbilledet og parternes 

interaktion med omverden. 

 Vi har en antagelse om, at der er skabt et verdensbillede af, hvad bæredygtighed og OPP er og kan, 

hvilket vi også er præget af gennem den offentlige debat, samt måden vi er blevet undervist på vores 

uddannelse. Informanternes antagelse om OPP og bæredygtighed anses af os som sociale konstruktioner, 

der er skabt igennem deres interne og eksterne relationer og dialog om samarbejdet. De forskellige 

verdensbilleder er derved ikke objektive sandheder som gør sig gældende uden for Sønderborg og 

ProjectZero. Dette kan have en påvirkning på, hvorvidt informanterne kan forholde sig kritiske til 

ProjectZeros resultater og beskrive samarbejdets udfordringer, da det forventes, at informanterne har en 

indbyrdes opfattelse af, at deres projekt er ’den korrekte måde’ at arbejde med bæredygtighed på. 
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 Denne opfattelse vil vi med den socialkonstruktivistiske tilgang forsøge at udfordre og sætte 

spørgsmålstegn ved gennem vores kvalitative undersøgelse. Den viden, vi opnår om det fælles 

verdensbillede igennem den kvalitative metode, vil dog være bundet til det enkelte individ, da individet 

deler dets subjektive opfattelse og fortælling. Denne fortælling sker med udgangspunkt i det 

verdensbillede, der er konstrueret i ProjectZero, hvilket betyder, at der vil være forskelle i de enkeltes 

opfattelser, og at individets fortælling skal forstås i sammenhæng med de andre parters.  

 

Ydermere vil det socialkonstruktivistiske paradigme bidrage til undersøgelsen af de sociale institutioner, 

der eksisterer i samarbejdskonstruktionen. Dette henviser blandt andet til de enkelte individers roller i 

samarbejdet og det interne hierarki mellem de forskellige parter, hvor vi har en antagelse om, at der i 

samarbejdet er en fælles opfattelse af, hvilken part der har mest og mindst indflydelse, og hvad der 

forventes af hinanden. Denne rollefordeling anser vi som en social konstruktion, der har formet 

samarbejdet og relationerne mellem individerne. Især har vi en antagelse om, at Danfoss’ rolle er 

fremtrædende i samarbejdet, og at de bidrager med mange ressourcer til ProjectZero, hvorimod 

Sønderborg Kommunes rolle er mere uvis ift. deres engagement i partnerskabet. Det skyldes bl.a. de 

indledende artikler, vi har læst om partnerskabet. Vores antagelse om ProjectZero Sekretariatets rolle er 

mere uklar i form af deres organisering, da det er svært på forhånd at afklare, hvilket niveau samarbejdet 

eksisterer på. 

 

Mens socialkonstruktivismen tillader os at opnå en forståelse af parternes virkelighedsbillede, kan 

hermeneutikken hjælpe os til at opnå en forståelse for de relationer partnerskabet bygger på, samt de 

udfordringer samarbejdet har oplevet i projektets tid, hvor vi som forskere kan forholde os kritiske til 

egne og andres meninger og forståelse. 

 

4.1.2 Hermeneutik 

Nygaard (2012) beskriver hermeneutikkens ontologi og virkelighedsopfattelse som værende ’begrænset 

realistisk’. Ifølge hermeneutikken eksisterer genstandsfeltet og virkeligheden omkring dette, og læner sig 

på dette punkt op ad realismen, men hermeneutikken har samtidig en antagelse om, at virkeligheden i høj 

grad er bundet af menneskets fordomme og forståelse heraf (Nygaard, 2012). Den viden man har og kan 

opnå om virkeligheden anses som subjektiv, da denne viden er bundet i subjektets anskuelse af 

virkeligheden og det genstandsfelt, der undersøges (Nygaard, 2012). Hermeneutikkens begrænsede 

realistiske ontologi og subjektive epistemologi betyder, at man som undersøger blot kan forsøge at udvide 

forståelsen af genstandsfeltet, men at indsamlingen af viden altid vil være ufuldstændig og ikke 

verificerbar, da viden er forbundet til subjektets egne erfaringer (Brier, 2012). 
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I vores dataindsamlingsproces, hvor ny viden indsamles og skabes om et genstandsfelt, indgår flere 

subjekter, herunder både de fem udvalgte informanter og vi, som forskere, hvilket medfører at al viden 

skal fortolkes og forstås i sammenhæng med subjekternes individuelle erfaringer, meninger og situationer. 

Ifølge Nygaard (2012) præges menneskers forståelse og mulighed for at udfordre denne af menneskets 

’situation’, hvilket bl.a. omfatter uddannelse, arbejde, familie og opvækst. Informanternes situation må vi 

som forskere gøre os bevidste om for opnå en forståelse af, hvordan meninger dannes hos det enkelte 

subjekt, og hvad der ligger til grund for disse meninger og fortolkninger af samarbejdets relationer, 

konstruktion og værdiskabelse. Derudover må vi også gøre os bevidste om vores egne situationer, og 

hvordan disse påvirker vores meninger og fortolkning af den indsamlede viden. Vi kan som forskere ikke 

sætte os uden for vores forforståelse, men anser den som en vigtig del af fortolkningsprocessen, der især 

foregår i forbindelse med databehandling og analyse af data (Nygaard, 2012). I det følgende vil vi 

beskrive de forskellige situationer og betydningen for fortolkningsprocessen.  

 

En gennemgående faktor, der har vist sig at have betydning for valg af genstandsområde og udformning 

af dataindsamlingsprocessen, er vores forskellige valg af arbejdspladser, hvor Christina arbejder i et 

privat finansieringsselskab og Didde i en statslig organisation. Denne forskel i forståelsen af hhv. 

offentlige og private organisationer skinner både igennem i vores interesse for de forskellige parter, der er 

involveret i OPP og måden at tænke OPP og værdiskabelse på. Fra begyndelsen af specialeprocessen er 

denne forskel noget, vi har været bevidste om og beskrevet i vores indledende samtaler med både vejleder 

og informanter. Forskellen fremgik også i udformningen af interviewguiderne, hvor Didde udviste en 

mere positiv opfattelse af de offentlige parter og deres engagement i OPP, men derimod forholdte sig 

kritisk over for de private parters motiver. Modsat forholdte Christina sig kritisk over for de offentlige 

parter og udtrykte en mere forretningsbaseret tilgang til OPP med fokus på den økonomiske 

værdiskabelse. Dertil har vores situation i form af uddannelse, hvor begge har haft flere forløb 

omhandlende CSR og bæredygtighed, medført en grundlæggende forståelse af værdiskabelsen ved og 

rationalet bag bæredygtige tiltag. 

 På baggrund af denne viden har vi i starten af specialeprocessen gjort os antagelser om de 

bagvedliggende rationaler. Hermed menes der, at de forskellige parter i ProjectZero ikke forventes kun at 

have et mål om at blive CO2-neutral, men at der derimod må være underliggende rationaler for 

samarbejdet, og at der i samarbejdet også må opstå uoverensstemmelser og udfordringer grundet de 

forskellige rationaler og målsætninger. Dette bygger på en forventning om, at målsætningen i offentlige 

organisationer er at skabe mest mulig værdi for borgerne og sikre, at der et højt niveau af velfærd, og at 

de dermed har et andet motiv for at indgå i nye projekter end det private. Antagelsen om private 
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virksomheder er præget af en forventning om et konkurrencepræget miljø, hvor der er større fokus på at 

minimere ydelser, der ikke skaber direkte værdi for virksomhedens kunder, og man dermed minimerer 

ressourcespild. 

 Vores forforståelse om bæredygtige offentlige-private partnerskaber forventes at have påvirket vores 

dataindsamling og fortolkningsproces. Dette er på trods af, at vi inden udarbejdelsen af interviewguiderne 

blev gjort opmærksomme på vores antagelser om de bagvedliggende rationaler til vejledning, hvor det 

blev tydeligt for os, hvor forudindtagede vi var om et OPP’s konstellation. Vores vejleders påmindelse 

medførte, at vi forsøgte at udfordre vores forforståelse ved at vælge et induktivt design og dermed 

glemme vores situationsbaserede antagelser og i stedet undersøge, hvilke udfordringer parterne i 

ProjectZero reelt selv kunne berette om.  

 

Ifølge Nygaard (2012) handler subjektet ud fra egne motiver, intentioner og forståelse af verden, der er 

præget af dets situation. Disse faktorer har en betydning for specialeprocessen, hvor vi kontinuerligt må 

arbejde med at gøre os bevidste om informanternes forståelse og udfordre vores egen for at kunne opnå 

ny viden og en bredere forståelse for genstandsfeltet. Denne kontinuerlige proces beskrives i 

hermeneutikken som ’den hermeneutiske cirkel’, og her kan subjektet, ved at sætte sin forforståelse i spil, 

opnå ny forståelse og viden igennem fortolkning, der samtidig agerer forforståelse i den videre proces 

(Nygaard, 2012). I fortolkningen af den viden må vi som forskere gøre os bevidste om vores egen 

forforståelse og forsøge at sætte os ind i informanternes situation, og derved opnå en ny og bredere 

forståelse og større viden omkring genstandsområdet. I dette rum mellem forskere og informanter er det 

muligt at opnå en forståelse, hvorved en horisontsammensmeltning kan opstå (Nygaard, 2012). En 

sammensmeltning af de to danner grundlag for en ny forståelse, som bliver brugt i den videre proces med 

at fortolke og forstå genstandsfeltet (Nygaard, 2012). Ved at udfordre vores egne holdninger og 

forståelser, opnår vi en ny og dybere forståelse af informanternes rolle i ProjectZero, de involverede 

parters relationer og projektets formål og udfordringer.  

 Denne proces vil ikke give et endeligt og fast resultat, da den viden, vi kan opnå, vil være 

ufuldstændig og bundet til de udvalgte informanter, der har egne forståelsesrammer og motiver for at dele 

ud af denne (Nygaard, 2012). Disse motiver kan blandt andet være påvirket af den organisation den 

enkelte informant tilhører, da de forventes at have en stærk loyalitet til denne, hvad end det er Danfoss 

eller Sønderborg Kommune, og derudover vil informanternes viden være bundet til deres egen 

forståelsesramme. 

 

Det hermeneutiske og socialkonstruktivistiske paradigme vil grundet deres ontologiske og 

epistemologiske standpunkter, hvor viden i høj grad anses som værende subjektiv og bundet til det 
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enkelte individ eller fællesskab, være med til at forme den metodiske tilgang i dette speciale. Dette ses 

idet vi gør brug af en kvalitativ metode og undersøger informanternes forståelse og verdensbilleder. Det 

har også den betydning for specialet, at vi som forskere ikke søger en objektiv sandhed, men gennem 

dybdegående interviews med relevante informanter opnår en dybere forståelse og ny viden om 

ProjectZero.  

 

4.2 Kvalitativ metode 

Dette afsnit fokuserer på undersøgelsesdesign, casebeskrivelse, dataindsamling og databehandling. Her 

vil valget af design præsenteres, hvordan vi har indsamlet vores data og hvilke overvejelser og valg der er 

truffet i den forbindelse. Til slut vil det blive argumenteret, hvordan databehandlingen er foregået og 

hvilken betydning det har for datasættets pålidelighed.  

 

4.2.1 Undersøgelsesdesign 

I dette afsnit vil specialets undersøgelsesdesign udspecificeres, og der vil argumenteres for valget af 

design. Eftersom specialet har til formål at undersøge hvilke problemstillinger, der opstår i et OPP, og 

hvilken værdiskabelse det bidrager til, søger specialet derfor at finde svar på hvilke faktorer der spiller en 

rolle i samarbejdet. Til at undersøge dette vil specialet benytte en kvalitativ metode i form af et 

casestudie. Denne type studie anvendes, når der er et behov for at opnå en kompleks og detaljeret 

forståelse af en problemstilling, og samtidig kan et kvalitativt studie give en forståelse for informanternes 

livsverden, deres adfærd samt interaktionen mellem informanterne (Creswell, 2007). 

 

Kvalitative undersøgelser har som udgangspunkt fælles grundlæggende karakteristika, som er gældende 

på trods af undersøgelsernes forskellige metoder og fremgangsmåder (Creswell, 2007). Disse 

karakteristika kan indtræffe samtidigt i undersøgelsen (Creswell, 2007). Vores speciale er præget af flere 

af disse karakteristika, hvor de mest relevante vil blive præsenteret herunder.  

 En induktiv dataanalyse tager udgangspunkt i datasættet fremfor teorien og medfører en løbende 

analyseproces mellem datasættet og tematiseringen og (Creswell, 2007). Teorien vil derfor tage afsæt i 

datasættets problemstillinger (Creswell, 2007). Dette speciale fokuserer på casen ProjectZero og de 

problemstillinger, der opstår i samarbejdet, hvorfor den indsamlede data vil påvirke dataenes 

tematisering, problemformuleringen og valg af teori, hvilket medfører en løbende tilpasning mellem teori 

og datasæt.  

 Denne løbende proces kommer samtidig til udtryk i specialets emergense design (Creswell, 2007). 

Dette betyder, at processen på forhånd ikke fastlægges, men ændres undervejs i dataindsamlingen 
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(Creswell, 2007). Forudsætningen for vores undersøgelsesdesign er dermed, at der spontant vil opstå 

ændringer og udfordringer, hvorfor vi ikke på forhånd kan forudse specialets resultat.   

 Specialet bygger på et datasæt bestående af fem interviews, men understøttes af sekundære data i form 

af rapporter, artikler og videoer. Creswell (2007) argumenterer for, at der i kvalitative undersøgelser ofte 

bliver indsamlet flere typer af data for at opnå en dybere forståelse.  

 Afslutningsvis nævner Creswell (2007), at kvalitative studier formes af informanternes meninger, da 

fokus ligger i at forstå deres holdninger til det undersøgte, hvorfor vores datasæt vil afhænge af dette.  

Disse faktorer har dermed en indflydelse på udformningen af den valgte kvalitative undersøgelse og 

behandlingen af datasættet. Den kvalitative metode er valgt med udgangspunkt i vores hermeneutiske 

ståsted, hvor vi løbende vil udfordre vores forforståelse for at opnå en viden om informanternes 

livsverden.  

 

Yin (2008) argumenterer for, at casestudier er en kvalitativ metode, der har til formål at undersøge en 

case for at belyse, hvordan sociale fænomener fungerer i en bestemt kontekst. Valget om et casestudie er 

taget ud fra det perspektiv, at vi fra start var nysgerrige på, hvordan offentlige og private parter formår at 

kombinere forskellige interesser og organisatoriske karakteristika for at løse komplekse udfordringer. 

Vores interesse for ProjectZero baseres på, at det er et længerevarende partnerskab med formålet om at 

løse klimaudfordringer, hvor resultatet på forhånd var ukendt. Vores interesse blev derfor vakt med en 

undren om, hvordan et uhåndgribeligt formål kan skabe værdi, og hvorfor netop et offentligt-privat 

partnerskab blev løsningen for Sønderborg. Kendskabet til ProjectZero kommer som følge af Diddes 

arbejdsplads, hvor ProjectZero bliver anvendt som case ift. offentlige innovationer.   

 Dette speciale begrænser dermed undersøgelsesfeltet til ProjectZero, hvorfor det betegnes som et 

enkelt casestudie. Ved denne type casestudie er det muligt at studere casens situation i detaljer, og 

hvordan denne er sat i relation til omverdenen (Creswell, 2007). Fokus i et casestudie er dermed at få en 

forståelse af kompleksiteten i casen og undgå generaliseringer der rækker udover casen (Creswell, 2007). 

Et enkelt casestudie indebærer dermed en begrænset generaliserbarhed, hvilket skyldes, at en case er 

bundet af tid, sted, en organisation samt en bestemt gruppe af mennesker (Daymon & Holloway, 2011). 

Ved at interviewe informanter, der alle har en relation til ProjectZero og samtidig repræsenterer 

forskellige organisationer, er det muligt at opnå en uddybende forståelse for hvilke mekanismer og 

interaktioner, der er på spil i casen ift. den kontekst informanterne befinder sig i. Dermed begrænses vores 

søgefelt til ProjectZero, hvorfor det ikke er muligt at opnå en overførbarhed, men vi kan opnå en 

forståelse af dynamikkerne i ProjectZero og derigennem opnå en bedre forståelse af OPP.  
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Som følge af undersøgelsesdesignet vil følgende afsnit uddybe den valgte case og de forskellige aktører, 

der indgår i det offentlige-private partnerskab ProjectZero.  

 

4.2.2 Casebeskrivelse  

Specialets undersøgelsesfelt begrænser sig til ProjectZero og tager udgangspunkt i relevante aktører for 

partnerskabet. Det omfatter ProjectZero, Danfoss og Sønderborg Kommune, som bliver præsenteret i det 

følgende afsnit.  

 

4.2.2.1 ProjectZero  

En negativ rapport om kompetencerne i Sønderborg i 2001 gav anledning til en revurdering af kommunen 

og dens måde at administrere ressourcerne på. Som konsekvens af dette oprettede tænketanken Futura 

Syd i 2007 en initiativgruppe, der skulle styrke Sønderborgs image (ProjectZero, 2019). Visionen blev at 

skabe vækst i området ved at gøre Sønderborg klimavenligt, og derigennem skabe flere arbejdspladser og 

gøre det til et attraktivt sted at bo (ProjectZero, 2019). Dermed opstod målet om at gøre Sønderborg CO2-

neutral i 2029 med udgangspunkt i energireducering (ProjectZero, 2019). For at komme i mål med 

visionen indså initiativgruppen, at det var nødvendigt at få områdets virksomheder med ombord 

(ProjectZero, 2019). Formanden for Futura Syd, Asger Gramkow, inviterede erhvervsfolkene til et 

informationsmøde, men projektet mødte stor modstand fra alle parter og blev først søsat, da 

initiativgruppen fik den daværende direktør for Danfoss, Jørgen Mads Clausen, med på ideen (DKsyd, 

2018:1.50). Det blev startskuddet på partnerskabet og visionen ’ProjectZero’. Det stod hurtigt klart for 

gruppen bag projektet, at politisk opbakning fra byrådet og kommunen var afgørende for at sikre en 

samlet indsats mod en CO2-neutral kommune (DKsyd, 2018:6.15). Derfra formede ProjectZero sig til et 

offentlig-privat partnerskab, som samlede kommune og erhvervsliv i en uafhængig organisation. 

 

Med finansiering fra Sønderborg kommune, Bitten & Mads Clausens Fond (Danfoss’ fond), SydEnergi, 

DONG Energy og Nordea-fonden blev Project Zero-Fonden dannet (ProjectZero, 2019), og finansieres i 

dag stadig af Sønderborg Kommune og Bitten & Mads Clausens Fonden (Project Zero-Fonden, 2020). I 

2008 dannes datterselskabet Project Zero A/S, hvor projektets bestyrelse bliver indsat. Herunder etableres 

ProjectZero Sekretariatet, som står for den daglige drift i ProjectZero og faciliterer de forskellige 

initiativer mellem parterne (ProjectZero, u.d.). Se figur 1.  

 Project Zero A/S primære indtægter er via Project Zero-Fondens årlige indskydelser, Sønderborg 

Kommunes tilskud og via EU-midler (ProjectZero, u.d.; Ernst & Young P/S, 2018). I 2018 indskød 

Project Zero-Fonden 1,8 mio.kr. ud af en samlet bruttofortjeneste på 3,9 mio.kr. (Ernst & Young P/S, 

2018; Ernst & Young P/S, 2018a), men på trods af bidragsydernes indskydelser, har Project Zero A/S 
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gennem en årrække været en underskudsforretning (Ernst & Young P/S, 2018). Den største 

omkostningspost var i 2018 personaleomkostninger, som steg med 500.000 DKK fra året før (Ernst & 

Young P/S, 2018). Koncernregnskabet viser derimod i 2018 et overskud på 4,3 mio.kr. (Ernst & Young 

P/S, 2018a), hvilket indikerer at Project Zero-Fonden er den primære årsag til ProjectZeros videre drift.  

 

Figur 1. Organisationsdiagram ProjectZero 

 

ProjectZeros overordnede vision er at gøre Sønderborg Kommune CO2-neutral senest i 2029 og har 

samtidig til formål at skabe vækst i lokalområdet gennem en øget jobskabelse (ProjectZero, u.d.-a). 

Visionen skal derudover være en integreret del af by-brandingen og på sigt gøre området mere attraktivt 

for både borgere og erhvervsliv (ProjectZero, u.d.-a). For at opnå visionen har ProjectZero arbejdet for at 

inddrage kommunen, virksomheder og uddannelsesinstitutioner fra hele området, hvorigennem de har 

igangsat adskillige projekter på tværs af sektorer. Parterne arbejder henimod forskellige delmål, der 

samlet bidrager til den fælles vision og har ind til nu været præget af, at de enkelte parter sørger for 

implementering i egen virksomhed (ProjectZero, 2009; Bilag 8). Med Masterplan 2029 sætter ProjectZero 

rammen for, hvordan visionen opnås, mens implementeringen af de løbende indsatser beskrives i 

Roadmaps for en femårig periode (ProjectZero, u.d.-a). ProjectZeros indsatser er rettet mod enten borgere 

eller virksomheder og er fordelt på otte segmenter, der dækker disse fem hovedområder: Transport, 

Virksomheder, Boliger, Landbrug og Energi (ProjectZero, 2019c). Partnerskabets definition af CO2-

neutralitet baseres på områdets energiforbrug, hvor målet er at reducere med 700.000 tons CO2 for at 

kunne kalde sig CO2-neutrale (Bilag 6). Indsatserne afgrænser sig dermed til kun at nedbringe CO2-
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udledning gennem optimering af energisystemet og omfatter ikke eksempelvis privat forbrug eller 

landbrugets drivhusgasudledninger (Bilag 6).  

 ProjectZeros resultater i forhold til CO2-regnskabet viser, at de i 2018 har opnået en akkumuleret CO2-

reduktion på 38 %, svarende til en reduktion på 267.700 tons CO2, siden projektet begyndte at monitorere 

i 2007 (ProjectZero, 2019a). Det betyder, at projektet har opnået delmålene for CO2-reduktion og følger 

indtil videre planen (ProjectZero, u.d.-a). Resultaterne er baseret på Monitoreringsrapporten 2018, der 

fokuserer på udviklingen i CO2- og energiforbruget i perioden 2007-2018. Visionens andet perspektiv har 

til formål at skabe vækst i kommunen og flere arbejdspladser (ProjectZero, u.d.-a), men der er ingen 

rapporter, der måler på udviklingen heraf. Projektets opgjorte resultater omhandler specifikt CO2- og 

energiforbrug og inddrager dermed ikke resten af projektets målsætninger som jobskabelse. 

Monitoreringsrapporter bliver opgjort på årsbasis, hvorfor der ikke er en samlet evaluering for effekten af 

Roadmap2020, hvilket medfører at hverken jobskabelse samt flere initiativer ikke evalueres løbende 

(ProjectZero, 2019a).  

 ProjectZero har på 12 år reduceret 1/3 af deres CO2-udledning og står over for at skulle reducere 2/3 

over de resterende ni år af partnerskabets levetid. Det kræver store investeringer at nå i mål, hvorfor 

ProjectZero nu satser på store energiprojekter, som en havvindmøllepark og nye fjernvarme- og 

biogasanlæg (Bilag 6). Derudover satser de i 2020 i højere grad på jobskabelsen, hvorfor de har oprettet 

enheden ProjectZero Business, der skal beskæftige sig med dette formål (Bilag 6).   

 

ProjectZero Business overtager det forhenværende Bright Green Business’ fokusområde om 

kommercialisering af ProjectZero. Bright Green Business har fokuseret på udviklingen af nye 

energiløsninger og innovative teknologier, hvor hensigten har været at skabe vækst og derigennem nye 

jobs  (ProjectZero, n.d.-i). Dog har ProjectZero ikke formået at forankre denne del i partnerskabet, 

hvorfor ProjectZero nu er kommet til den erkendelse, at det kræver en øget indsats på jobskabelse, men at 

CO2-reducering og jobskabelse ikke kan ske i samme enhed, hvorfor ProjectZero Business i år blev 

oprettet (Bilag 7). Dermed eksisterer der nu to enheder under Project Zero A/S: ProjectZero og 

ProjectZero Business, hvor enhederne henholdsvis varetager energireduceringen og vækstskabelsen 

(Bilag 6; 7). ProjectZero Business’ hovedfokus ligger på nuværende tidspunkt i at oprette et 

Demonstratorium, hvor områdets virksomheders innovative energiløsninger kan fremvises til eksterne, og 

dermed fungere som en repositioneringsstrategi af Sønderborg (Bilag 12).  

 ProjectZero Business indgår i ProjectZeros organisationsstruktur, men finansieres kun af Bitten & 

Mads Clausens Fonden (Bilag 7). Enheden er derfor underlagt samme restriktioner som ProjectZero ift. 

varetagelsen af offentlige midler på trods af, at de ikke modtager finansiering fra kommunen.   
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4.2.2.2 Danfoss 

Danfoss har været en del af ProjectZero siden begyndelsen, hvor den daværende direktør Jørgen Mads 

Clausen var en del af initiativgruppen. Danfoss’ bevæggrunde for at gå med i projektet var ifølge den 

daværende direktør at åbne virksomheden op for lokalsamfundet og bruge Danfoss’ position til at 

motivere borgerne og få dem til at gå aktivt ind i en bæredygtig udvikling af Sønderborg Kommune 

(DKsyd, 2018:9.20).  

 

Danfoss producerer innovative energiløsninger inden for otte forretningsområder; Power Solutions, 

Cooling, Heating, Drives, Industriautomatik, Silicon Power, High Pressure Pumps og 

Brandbekæmpelsessystemer og er i dag en verdensomspændende virksomhed (Danfoss, u.d.) (Danfoss, 

n.d.-a). Virksomheden blev stiftet på Nordals og har siden da haft hovedkvarter på øen, hvor stifteren 

Mads Clausen bibeholdte en respekt for lokalsamfundet på trods af virksomhedens globale fokus 

(Danfoss, n.d.-b). Respekten for lokalsamfundet kommer også til udtryk i virksomhedens fonde, hvor 

bevillingerne har til formål at støtte værdige formål på Als (Danfoss, n.d.-b). Danfoss’ første fond, Bitten 

& Mads Clausens Fond, blev stiftet i 1970 i forbindelse med et generationsskifte (Danfoss, n.d.-b), hvor 

fonden har til formål at støtte aktiviteter, der bidrager positivt til Danfoss, og støtter derudover initiativer 

med fokusområder på forskning og uddannelse, nærområder og lokalsamfund, samt bæredygtighed 

(Danfoss, n.d.-b). Med fondens fokusområder og den daværende direktørs motivation for at indgå i 

ProjectZero, blev Danfoss’ rolle i Project Zero-Fonden etableret, og har sidenhen fulgt ProjectZeros 

vision og har reduceret virksomhedens CO2-udledning med 50 % (Bilag 8). Bitten & Mads Clausens 

Fonden har siden ProjectZeros etablering finansieret partnerskabet, og har i dag bestyrelsesmedlemmer i 

både Project Zero-Fonden og Project Zero A/S. Dertil finansierer Bitten & Mads Clausens Fonden også 

den nyeste enhed, ProjectZero Business og har formandskabet for denne. 

 

Bitten & Mads Clausens Fondens fokus på bæredygtighed udspringer af Danfoss arbejde med 

bæredygtighed, som har været i virksomhedens bevidsthed siden 1990’erne (Danfoss, u.d.). I dag tager 

Danfoss’ CSR-profil udgangspunkt i FN’s verdensmål (SDG) med fokus på SDG 6 (Clean water and 

sanitation), 7 (affordable and clean energy), 11 (sustainable cities and communities) og 12 (responsible 

consumption and production), hvor virksomhedens CSR-profil er opdelt i (1) forretninger & produkter og 

(2) mennesker og samfund (Danfoss, 2019). Herunder arbejder Danfoss med innovative løsninger for at 

energioptimering (Danfoss, 2019). Hverken af Danfoss’ hjemmeside eller CSR-rapport fremgår SDG 17 

som et mål, de arbejder for på trods af at virksomhedens engagement i ProjectZero, og selve partnerskabet 

er heller ikke at finde på hjemmesiden. Det er på trods af, at Danfoss har været med fra start og er en del 

af flere programmer og initiativer, hvor virksomheden bl.a. skal være med til at forme fremtidens 
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supermarked og vil udskifte Danfoss’ transportmidler til et CO2-neutralt transportmiddel (Moltke-Leth, 

2020).  

 Danfoss’ involvering i ProjectZero har været til stede siden opstart, men på trods af dette, fremgår 

partnerskabet ikke af Danfoss’ kommunikation.  

 

4.2.2.3 Sønderborg Kommune 

Sønderborg Kommune omfatter både kommunen som virksomhed og kommunens byråd, som begge er 

involveret i ProjectZero. Sønderborg Kommune har været en del af partnerskabet fra begyndelsen og 

bidrog i første omgang med 200.000 kr. til en rapport, der skulle vise projektets potentiale og har over en 

tiårig periode investeret omkring 20 mio.kr. i projektet (DKsyd, 2018a). Samarbejdet og visionen bag 

ProjectZero blev også startskuddet til kommunens første Klima- og Energipolitik, der blev vedtaget i 

Byrådet i 2008, og sidenhen har Sønderborg Kommune som virksomhed opnået en CO2-reducering på 49 

% i perioden 2007-2019 (Sønderborg Kommune, 2019). Klima- og Energipolitikken revideres hvert 3. år 

og følger ProjectZeros vision om at være CO2-neutral i 2029 (Sønderborg Kommune, 2019). 

 Byrådet spiller også en vigtig rolle i udarbejdelsen af de femårige handlingsplaner og godkendte i 

2018 i samarbejde med kommunens medarbejdere og virksomheder Roadmap2025 (Sønderborg 

Kommune, 2019). Byrådet er med til at skabe et politisk engagement i ProjectZero, hvor de det seneste 12 

år er lykkes at have et byråd, der er enige om at støtte partnerskabet (Bilag 9). Det er med til at sætte 

rammerne for den bæredygtige retning i området. 

 

Sønderborg Kommune er ikke gået fri af kritik, i forbindelse med ProjectZero, da den 2. Viceborgmester i 

2018 kommenterede på, at den store investering i projektet ikke havde resulteret i en tilsvarende vækst i 

arbejdspladser og økonomi (DKsyd, 2018a:12.35). Dertil har Sønderborg Kommune og Byrådet også 

været kritiseret for at ikke at tage tilstrækkeligt ejerskab for projektet og kun bruge ProjectZero minimalt i 

deres branding af området (DKsyd, 2018a:1.10).  

 

Casebeskrivelsen giver et indtryk af de involverede parter og deres relation i partnerskabet. Den 

forståelse, vi har opnået vedrørende ProjectZero, danner grundlag for dataindsamlingen og 

informantudvælgelsen. 

 

4.2.3 Dataindsamling 

I dette afsnit vil vi med udgangspunkt i undersøgelsesdesignet beskrive og argumentere for vores valg af 

dataindsamling, og hvilke overvejelser vi har gjort os i den forbindelse. Dataindsamlingen bærer præg af 

vores videnskabsteoretiske ståsted, hvor den hermeneutiske tilgang kommer til udtryk ved en kvalitativ 
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dataindsamling i form af enkelt- og ekspertinterviews. Gennem interviews søges der at opnå en forståelse 

af informanternes meninger og holdninger til offentlig-private partnerskaber, herunder hvilke relationer 

det bygger på, samt hvilke udfordringer der eksisterer i samarbejdet. Den socialkonstruktivistiske tilgang 

kommer til udtryk i dataindsamlingen ved at undersøge den underliggende opfattelse af OPP og 

bæredygtighed, og hvordan det påvirker samarbejdet og relationerne. Specialets data består primært af en 

kvalitativ dataindsamling, hvor sekundære data omfatter dokumenter som bl.a. rapporter og årsopgørelse. 

Sekundært data vil i dette speciale fungere som supplerende og understøttende data til den kvalitative 

interviewundersøgelser.   

 

4.2.3.1 Forskerrolle  

Ifølge Kvale og Brinkmann (2009) er det vigtigt at tage hensyn til forskerens rolle gennem hele 

interviewundersøgelsen, eftersom denne er afgørende i kvalitativ forskning, hvad angår integritet, den 

opnåede viden og de etiske beslutninger, der bliver truffet undervejs (Kvale & Brinkmann, 2009). Den 

viden, vi har opnået gennem interviewene, er påvirket af vores forskerroller, hvorfor vores rollefordeling i 

interviewsituationen har en betydning for resultaterne. Vi havde på forhånd valgt, at Christina skulle føre 

interviewene, hvortil Didde skulle sikre, at interviewguiden blev besvaret og stille uddybende spørgsmål. 

Derved vil den opnåede viden være et resultat af begges roller, men fordelingen forventes at påvirke 

interaktionen mellem os og informanterne, samt have indflydelse på, hvilke emner der lægges vægt på. På 

trods af en spørgeramme vil vores situationer forme interviewet, hvorfor det forventes, at Christinas 

forforståelse vil fremgå tydeligere end Diddes. Derved må det forventes, at interviewene kunne have 

været anderledes, hvis det var Didde, der stillede spørgsmålene.  

 Vi gjorde os bevidste om disse faktorer inden interviewene og vurderede, at det kunne være et 

forstyrrende element og derved forringe interaktionen mellem interviewer og informant, hvis rollerne ikke 

var afklaret på forhånd. Denne fordeling gør det tydeligt for informanten, hvem vedkommende skal 

henvende sig til, samt klart for os som forskere, hvem der skal tage ordet. Vi vurderede på baggrund af 

dette, at vores integritet og professionalisme ville fremstå bedre over for informanten, samt skabe en 

konsistent og tryg ramme for informanterne.  

 

Udover forskerens rolle i interviewsituationen, skal der tages forbehold for forskningens uafhængighed, 

hvor interaktionen mellem interviewer og informant kan påvirke interviewerne i sådan en grad, at den 

professionelle afstand ikke kan opretholdes (Kvale & Brinkmann, 2009). I og med at vi som forskere 

kommer fra to forskellige situationer og har hver vores forforståelse, stiller vi os naturligt kritiske over for 

de forskellige parter, hvorfor vores modspil reflekteres i den måde, vi forstår og fortolker informationen. 
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Dertil forstærkes vores uafhængighed af, at vi ikke på forhånd er kendte med informanterne, hvilket gør 

det muligt for os at holde en professionel distance.  

 

Vores forskerrolle er samtidig påvirket af vores tavse viden, som vil påvirke vores fortolkninger af 

information gennem interviewundersøgelsen. Polanyi (1962, citeret i Reber, 2001, s. 15.432) definerer 

tavs viden som information, der er personlig, kommunikativ passiv, kompleks og abstrakt af natur. Tavs 

viden er implicit, underliggende og ubevidst, hvorfor den i store omfang ikke er mulig at fremkalde og 

erkende (Reber, 2001). Hvad angår den tavse viden om ProjectZero har vi pga. vores forskellige 

situationer en grundlæggende viden om det offentlige og private erhvervsliv, som påvirker vores 

forståelse af ProjectZero og samarbejdet i projektet. Didde har i forbindelse med sit arbejde beskæftiget 

sig med offentlige-private partnerskaber med fokus på offentlig innovation, hvilket har formet hendes 

forventning til, hvad et OPP kan bidrage med til den offentlige sektor. Christina er derimod blevet 

påvirket af et fag om sociale investeringer, hvor der som udgangspunkt var en kritisk forståelse for 

samarbejder mellem offentlige og private aktører. Studiet påvirker derudover vores viden om CSR og 

bæredygtighed og de forskellige parters motivationer i en forretningsmæssig kontekst.  

 

4.2.3.2 Informantudvælgelse 

Undersøgelsen af ProjectZero bygger på fem interviews med personer fra i alt tre centrale organisationer i 

partnerskabet. Interviewene omfatter følgende personer: (1) Peter, Adm. direktør i ProjectZero, (2) Kjeld, 

Danfoss, bestyrelsesmedlem i Project Zero-Fonden og Project Zero A/S, samt formand for ProjectZero 

Business, (3) Flemming, Danfoss og (4) Aase, byrådsmedlem og bestyrelsesmedlem i Project Zero A/S 

og (5) Lene, Sønderborg Kommune. 

 

ProjectZero består af flere parter og investorer, hvori specialets fokus er på partnerskabets centrale roller, 

der kan give en forståelse for de dynamikker, der opstår i samarbejdet. Den indledende forståelse af 

ProjectZero og de involverede parter er baseret på eksterne artikler, parternes egne hjemmesider, 

informanternes LinkedIn-profiler og vores opsøgende dialog, hvorigennem vi kunne opnå en forståelse 

for informanternes situationer, og hvordan de kunne bidrage til specialet. Informanterne blev udvalgt på 

baggrund af deres rolle i ProjectZeros bestyrelser eller i driften af ProjectZero. Bestyrelsesmedlemmerne 

agerer beslutningstagere for projektet, og samtidig er de ansvarlige for henholdsvis Sønderborg 

Kommunes og Danfoss’ engagement i ProjectZero. De driftsansvarlige sørger for at sikre 

implementeringer af ProjectsZeros initiativer og handlingsplaner i deres respektive organisationer. De 

vurderes til at have en indflydelse på projektets udformning og kender til de forskellige niveauer i 

samarbejdet og relationerne, der udspiller sig i disse.  
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 Informantudvælgelsen relaterer sig til det afgrænsede undersøgelsesfokus, hvor vi har valgt 

repræsentanter fra hver sektor og den uafhængige enhed ProjectZero Sekretariatet. Direktøren i 

ProjectZero Sekretariatet er den eneste repræsentant fra den uafhængige enhed, og da han har dannet 

grundlag for ProjectZero, har han stærke relationer til både det offentlige og private. Peter agerer 

frontfigur for partnerskabet, udtaler sig til mange medier og deltager aktivt i klimapartnerskabsdebatten 

og i lokale tv-programmer. Dette giver os et indtryk af hans personlighed, faglige prioriteter og baggrund, 

samt hans rolle i ProjectZero.  

 Danfoss repræsenterer virksomhedsperspektivet i ProjectZero og er udvalgt, da Bitten & Mads 

Clausens Fonden finansierer driften af ProjectZero og ProjectZero Business, og samtidig har 

virksomheden bestyrelsesmedlemmer i begge ProjectZeros bestyrelser (Project Zero-Fonden og Project 

Zero A/S). Dertil har Danfoss forpligtet sig til at opfylde ProjectZeros mål om CO2-neutralitet i deres 

egne fabrikker. Vores antagelser om de to informanter fra Danfoss, Kjeld og Flemming er præget af vores 

egen forståelse af Danfoss, som værende en stor og anerkendt virksomhed, hvorfor vi har forholdt os 

skeptiske i forhold til at få adgang til informanter derfra. Peter foreslog os at tage kontakt til Kjeld, 

eftersom han er formand for den nye forretningsenhed ProjectZero Business, og derudover har vi fundet 

informationer om Kjeld på bl.a. LinkedIn, hvor det står klart for os, at han er en anerkendt 

forretningsmand og leder i Danfoss og har været det igennem mange år. Dette har givet os en forventning 

om en målrettet mand med fokus på især den økonomiske værdiskabelse i ProjectZero. Den anden 

informant, Flemming, fandt vi frem til gennem research på ProjectZeros hjemmeside, hvor det er tydeligt 

for os, at han har været ansvarlig for at udvikle og implementere klimainitiativer fra partnerskabet i 

Danfoss. Han kan derfor relevant for at få et indblik i Danfoss’ arbejde med bæredygtighed og deres 

langvarige samarbejde med ProjectZero. I vores opsøgende dialog med Flemming har vi fået et indtryk af 

en yderst hjælpsom person, der gerne vil bidrage til vores speciale og give os et godt indblik i Danfoss’ 

arbejde, da han blandt andet har inviteret os med til frokost efter interviewet. 

 Informanterne fra Sønderborg Kommune består af et byrådsmedlem, som også sidder i Project Zero 

A/S, og en kommunal ansat. Disse er valgt på baggrund af, at den ene sidder med i bestyrelsesarbejdet, 

mens den anden er en del af kommunens daglige drift ift. ProjectZero. Byrådsmedlem, Aase, har vi stiftet 

kendskab med gennem lokale nyheder, LinkedIn og ProjectZeros hjemmeside, hvor det fremgår, at hun er 

lokalpolitiker, byrådsmedlem og tidligere borgmester i kommunen. Dette har givet os en forventning om, 

at hun er en travl kvinde, som vil være skeptisk over for at bruge sin tid på et interview. På trods af det er 

hun relevant for at kunne give et indblik i de politiske processer, ProjectZeros relation til kommunen og 

byrådet, samt give et indblik i samarbejdet ProjectZeros to bestyrelser. Kommunalansat, Lene, har vi 

fundet frem til via en innovationscase på Diddes arbejde, hvor Lene står som kontaktperson for 

kommunen, og derfor fremgår hun som den ansvarlige for kommunens bæredygtighedstiltag, samt for at 
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koordinere kommunens klimaindsatser med ProjectZero. I og med Lene ikke fremgår af ProjectZeros 

hjemmeside som en tydelig del af partnerskabet, har vi haft en begrænset viden om hende, og hvad 

hendes rolle i ProjectZero præcis omfatter, hvilket har givet os en mindre forventning til interviewet med 

hende. 

 

Fire af informanterne har været en del af ProjectZero siden partnerskabets etablering, hvorfor de har 

stærke relationer til hinanden, hvilket kan have en indflydelse på, hvorvidt de er villige til at påpege 

udfordringer, der udspringer af samarbejdet i partnerskabet og mellem de enkelte parter. Samtidig kan det 

have en indflydelse på informanternes villighed til at være ærlige, eftersom parterne har mulighed for at 

læse dette speciale efterfølgende. Den villighed, der ligger i et sådan interview, bygger på informanternes 

mulighed for selektiv udvælgelse af den information, de ønsker at dele med os, og det er dermed vores 

opgave som forskere at frembringe den underlæggende mening og finde mønstre i de forskelligrettede 

informationer (Brier, 2012).  

 

Grundet informanternes position og rolle i ProjectZero betragtes de for værende eksperter ift. 

samarbejdet, hvorfor interviewene anses for værende forskningsinterviews med ekspertinformanter. 

Ekspertinterview betegnes som interviews med personer, der sidder i magtfulde positioner og er trænet i 

at blive interviewet, hvorfor eksperterne ofte kan have forberedt, hvad de vil tale om for at promovere 

deres synspunkter (Kvale, 2007). Deres position som værende eksperter forventes at have en indflydelse 

på interviewene, hvor vi må antage, at informanternes viden om egne indsatser for samarbejdet vil bruges 

til at promovere deres egne holdninger, hvilket kan klarlægge informanternes underlæggende motiver. 

 

I informantudvælgelsen er det relevant at tage højde for egne antagelser om informanternes 

personligheder og situationer, da det vil have en indflydelse på udarbejdelsen af interviewguiderne og 

indsamlingen af data, eftersom vores forventninger kan afspejle sig i spørgsmålene, og derved kan vi 

risikere blot at få bekræftet vores egne antagelser og ikke opnå en ny og bredere forståelse for de enkelte 

informanter og deres arbejde i ProjectZero.  

 

4.2.3.3 Semistruktureret interview, tematisering og interviewguide 

At udføre et kvalitativt studie i form af semistrukturerede interviews kræver en bevidst kortlægning af de 

emner, vi vil anvende til at undersøge vores genstandsfelt. Kvale (2007) argumenterer her for en 

tematisering, hvilken relaterer sig til formuleringen af forskningsspørgsmålene i interviewguiden og 

afgrænser de undersøgte temaer. Her er det vigtigt at klarlægge spørgsmålene: Hvorfor, hvad og hvordan, 
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da disse er en forudsætning for at kunne vide, hvad formålet med undersøgelsen er, og da de danner 

grundlag for de valg, man træffer i undersøgelsen forskellige stadier (Kvale, 2007).  

 Formålet med forskningsinterviewet tydeliggøres gennem spørgsmålet ’hvorfor’, hvilket kan være 

eksplorativt, hypotetisk eller primært deskriptivt (Kvale, 2007). Specialets ’hvorfor’ er at undersøge 

potentialet ved et OPP fokuseret på bæredygtighed gennem en induktiv analyse. Formålet med 

interviewene er dermed primært deskriptivt, da det ønskes at få indsigt i parternes forskellige opfattelser 

af ProjectZero og holdninger til partnerskabets værdiskabelse. Vi fandt frem til formålet gennem en 

brainstorm, hvor vi italesatte vores tanker om og ønsker til undersøgelsen. Efter at have klarlagt formålet 

med undersøgelsen var det nødvendigt at overveje, hvilke temaer der skulle belyses for at besvare 

’hvorfor’.  

 Ifølge Kvale (2007) skal temaerne præciseres via et ’hvad’, som involverer både konceptuel og 

teoretisk forståelse af det undersøgte emne. På baggrund af dette blev forskningsinterviewet inddelt i tre 

temaer: (1) Relationer på tværs i samarbejdet, (2) Udfordringer ved samarbejdet og (3) Værdien af 

partnerskabet. Dermed blev grundlaget for forskningsinterviewene klarlagt og det var derefter muligt at 

blive skarpe på hvordan formålet med interviewene skulle opnås. I det sidste step af tematiseringen blev 

det derfor tydeligt, at et kvalitativt studie til besvarelse af vores ovenstående spørgsmål krævede et 

semistruktureret interview med ekspertinformanter, og at kodningen af interviewene skal have fokus på 

meningsdannelsen. Ved at have klarlagt disse aspekter inden udformningen af vores interviewguides, gav 

det os mulighed for at stille skarpt på de spørgsmål, der var nødvendige for at besvare 

problemformuleringen, og samtidig var det med til at sikre vigtig information, som ellers kunne være 

risikeret overset, hvis ikke vi havde foretaget en tematisering for at gøre os selv bevidste om formålet med 

interviewundersøgelsen forinden udarbejdelsen af interviewguides. Det er dog vigtigt at pointere at 

ovenstående proces ikke har været en lineær proces, da vi løbende har tilpasset formålet og temaerne i 

takt med, at vi opnåede ny viden om partnerskabet og informanterne gennem vores sekundære data.  

 

Forskningsinterviews benyttes til at opnå en forståelse af menneskers holdninger og liv, hvorfor et 

forskningsinterview skal ses som en aktiv interaktion mellem interviewer og informanter (Brinkmann & 

Tanggaard, 2010). For at opnå en forståelse af offentlig-private partnerskaber og hvilke dynamikker og 

problemstillinger sådanne samarbejder er påvirket af, kræver det en dybere forståelse af samarbejdets 

kompleksitet, og med fokus på én case kan interviews bidrage med parternes oplevelser, forståelse af 

samarbejdet, samt relationerne på tværs, og hvordan det påvirker dynamikkerne. Interviewformen i et 

forskningsinterview kan variere fra relativt ustruktureret til stramt struktureret alt efter, hvordan 

intervieweren ønsker at styre retningen af interviewet (Brinkmann & Tanggaard, 2010). I specialet vil der 

foretages semistrukturerede interviews, som understøtter en styring af interviewene i den ønskede retning, 
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men samtidig giver mulighed for at afvige fra interviewspørgsmålene, hvorfor informanterne har bedre 

mulighed for at fortælle frit fra eget perspektiv. Et semistruktureret interview giver dermed mulighed for 

at gå i dybden med de emner informanten fremhæver, hvortil det er forskerens opgave at indkredse 

meningen (Brinkmann & Tanggaard, 2010).  

 

I forlængelse af vores tematisering, formulerede vi forskningsspørgsmålene ud fra emner, processer og 

sammenhænge vi fandt relevante at undersøge nærmere. Forskningsspørgsmål har til formål at finde 

forklaringer på disse processer og sammenhænge, og er derfor ofte formuleret i en mere abstrakt kontekst 

end interviewspørgsmål (Brinkmann & Tanggaard, 2010). Vores forskningsspørgsmål blev på baggrund 

af de temaer formuleret til: (1) Hvilke relationer bygger samarbejdet på og hvordan påvirker de 

dynamikken? (2) Afgørende udfordringer og risici for offentlig-private partnerskaber, og (3) På hvilken 

måde skaber samarbejdet en værdi, der ikke kunne være opnået på andre måder? Disse spørgsmål vil ikke 

være egnet som interviewspørgsmål, da de næppe vil føre til spontane svar fra vores informanter. Derfor 

inddeles interviewguiden i henholdsvis forskningsspørgsmål og interviewspørgsmål (Brinkmann & 

Tanggaard, 2010). Interviewspørgsmålene skal være mere ligefremme, da de søger konkrete beskrivelser 

på de processer og sammenhænge forskningsspørgsmålene søger svar på (Brinkmann & Tanggaard, 

2010). 

 Interviewenes semistrukturerede opbygning tillader en kombination af tematiske og dynamiske 

dimensioner i interviewet (Kvale, 2007). En tematisk dimension omhandler spørgsmål, der relaterer sig til 

interviewets emner, og samtidig forholder sig til den efterfølgende analysemetode, hvorimod en dynamisk 

dimension har til formål at fremme en positiv interaktion mellem interviewer og informant (Kvale, 2007). 

Kvale (2007) pointerer at dynamiske spørgsmål er nemme og korte uden akademisk sprog. På baggrund 

af forskningsspørgsmålene formulerede vi interviewspørgsmål med et tematisk udgangspunkt.  

 I første omgang inkluderede det en brainstorm af de spørgsmål vi umiddelbart havde til projektet. 

Herefter gennemgik vi alle spørgsmålene for at udvælge de mest relevante, som kunne give os svar på de 

tematiske kategorier. Processen blev gentaget op til flere gange for til sidst at ende ud med færre og mere 

specifikke spørgsmål, end vi startede med. Denne proces medvirkede til, at vores interviewguide gik fra 

en primær tematisk struktur til at inkludere både tematiske og dynamiske dimensioner. Inkluderingen af 

dynamiske spørgsmål ses bl.a. i interviewguiden med spørgsmålet: ”Hvordan vil du beskrive ProjectZeros 

rolle i projektet?”. Hvordan-spørgsmål søger at få en umiddelbar beskrivelse fra informanterne om, 

hvordan rollerne i ProjectZero fordeler sig og hvorfor, og samtidig skal det få informanterne i tale, da det 

er nemmere at give en beskrivelse, end hvis de skulle analysere, hvorfor rollerne fordeler sig, som de gør. 
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På baggrund af informanternes forskellige tilknytninger til ProjectZero, og med vores hensigt om at opnå 

en alsidig viden, har vi udarbejdet en interviewguide til hver informant, hvorfor interviewspørgsmålene 

afviger fra hinanden, men tager udgangspunkt i samme forskningsspørgsmål. Interviewspørgsmålene kan 

inddeles i forskellige typer af spørgsmål, herunder indledende, opfølgende, specificerende og direkte 

spørgsmål mm. (Brinkmann & Tanggaard, 2010). De fem interviewguides indeholder disse forskellige 

typer af spørgsmål, men forventes at blive tilpasset interviewsituationen, eftersom det må antages, at 

spørgsmålene udvikler sig efter interviewinteraktionen. De forskellige typer af spørgsmål kommer til 

udtryk i interviewguiderne, hvor spørgsmålet: ”Kan du fortælle lidt om, hvordan du kom med i 

ProjectZero, og hvordan du har været med til at forme projektet” er et eksempel på et indledende 

spørgsmål fra interviewguiden til Peter (Bilag 1). Opfølgende spørgsmål kan komme til udtryk via et 

anerkendende ja eller nik (Brinkmann & Tanggaard, 2010). Disse spørgsmålstyper kommer især til udtryk 

i interviewene med Flemming og Kjeld, hvor vi ofte siger ”ja” og ”okay” for at få dem til at fortsætte med 

at snakke (Bilag 7; 8). Et eksempel på specificerende spørgsmål ses i bilag 10 (s. 2), hvor det i 

interviewsituationen bliver nødvendigt med spørgsmål, der kan holde samtalen i live; her bliver 

spørgsmålet “Ja. Hvad indebærer det?” stillet for at opnå uddybende svar på Lenes rolle i ProjectZero.  

 De forskellige spørgsmålstyper kommer til udtryk og udvikles spontant under interviewene, da 

interaktionen mellem interviewer og informant påvirker interviewsituationen. 

 

4.2.3.4 Interviewsituationen 

Interviewundersøgelser er et moralsk foretagende, da der i interviews foregår en interaktion mellem 

mennesker, som vil påvirke informanterne, og den viden, der opnås gennem interviewet, vil påvirke 

forståelsen af den menneskelige tilstand (Kvale, 2007). Interviewundersøgelsernes natur vil derfor altid 

være påvirket af moralske og etiske udfordringer, som er vigtige at tage hensyn til som forsker (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Disse udfordringer omhandler informeret samtykke og fortrolighed (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Specialet søger at opnå en viden, der afhænger af informanternes egne oplevelser, 

hvorfor der vil opstå en interaktion mellem os og informanterne. Denne søgen efter personlige oplevelser 

kan medføre moralske problemstillinger, hvis vi som forskere ikke tager højde for dette inden interviewet, 

samt agerer professionelt på vegne af Copenhagen Business School (CBS).  

 For at sikre informanternes samtykke sendte vi spørgsmålene til informanterne ugen inden 

interviewene skulle foretages, så de havde mulighed for at forberede sig på spørgsmålene, samt afklare 

omstændighederne ved interviewene. Derudover informerede vi informanterne om interviewets formål og 

formelle forhold, hvor de blev oplyst om, at interviewene ville blive optaget, samt at deres navne som 

udgangspunkt ville fremgå i specialet. Dermed blev forholdene om fortrolighed afklaret, da de blev 

informeret om, at specialet kun ville være tilgængeligt for CBS og de andre informanter. De indledende 
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overvejelser om de mulige etiske problemer gjorde det muligt at imødekomme tænkelige problematikker, 

der ellers kunne have opstået undervejs.   

 

Interviewene havde en beregnet varighed på omkring én time, mens den aktuelle tid ligger på mellem 50 

min. til 3.30 timer. Interviewet med Peter udviklede sig til at vare 3.30 timer og inkluderede et lille 

interview med kollega og projektleder for ProjectZero Business, der har været med til at starte den nye 

enhed sammen med Kjeld. Udfaldet på de 3.30 timer skyldes derudover, at Peter var villig til at inddrage 

os i mange aspekter af ProjectZero og gav uddybende fortællinger om de dynamikker, der eksisterer. 

Modsat varede interviewet med Lene kun 50 min., og bar præg af en mere kortfattet informant, som 

primært fulgte spørgerammen. De to interviews indikerer, hvor forskelligt interviewsituationerne 

udviklede sig, hvilket især var påvirket af interaktionen mellem os og informanterne. I figur 2 ses en 

oversigt over interviewenes varighed, samt hvor de blev afholdt.  

 

Figur 2. Oversigt over informanter og interviewsituation 

 

Brinkmann & Tanggaard (2010) argumenterer for, at menneskelige relationer i interviewinteraktionen har 

en afgørende betydning for den viden, man opnår. Her kan intervieweren have en receptiv og lyttende 

interviewstil eller en mere aktiv og assertiv stil (Brinkmann & Tanggaard, 2010). Brinkmann og 

Tanggaard (2010) argumenterer for, at interviewstilen og den opnåede viden afhænger af interaktionen 

mellem interviewer og informant, hvor en aktiv stil i nogle tilfælde kan virke bedre på informanten, og en 

receptiv i modsætning kan virke provokerende. Det fremgår tydeligt af interviewene, hvordan vi måtte 

benytte os af begge interviewstile, og hvordan vores interaktion med informanterne er meget forskellige. I 

vores situation var interviewstilen dertil påvirket af den platform, vi kommunikerede på, hvilket også var 

afgørende for interaktionen. 
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 Det er for dataindsamlingen vigtigt at møde informanterne i deres omgivelser for bedre at kunne opnå 

en tryg relation og derigennem opnå nye indsigter (Daymon & Holloway, 2011). Interviewene var 

planlagt til at foregå på informanternes arbejdspladser i Sønderborg, men det var kun Aase og Peters 

interview, der blev afholdt sådan grundet ændrede omstændigheder. Dog blev vi i Sønderborg i de 

planlagte tre dage. Interviewene med Flemming og Kjeld foregik i stedet over Microsoft Teams, hvor 

Flemming var tilkoblet med video og Kjeld uden. Begge kunne se os på video, hvilket gav dem mulighed 

for at se vores reaktioner på deres udsagn. Det sidste interview med Lene foregik over telefonen, hvor 

ingen video var tilgængelig. De sidste tre interviews blev afholdt fra vores hotelværelse i Sønderborg, 

hvor det var tydeligt at mærke forskellen i interviewsituationen.  

 I interviewene med Aase og Peter havde vi en primær receptiv interviewstil, hvilket blev muligt 

grundet det fysiske fremmøde. Informanterne havde derfor mulighed for at tolke på vores kropssprog og 

ansigtsmimik, hvorfor vi kunne tillade os at være lyttende og empatiske, da vi i højere grad kunne vise 

interesse med kropssproget. Det er især tydeligt i Peters interview, hvor vi gennemsnitligt snakkede en 

gang hvert 15. minut (Bilag 6). Vores stiltiende tilgang medvirkede, at Peter med sine egne formuleringer 

kunne fortælle os om sine erfaringer og oplevelser, og at vi med vores kropssprog kunne bekræfte ham i, 

at vi forstod samtalen og samtidig opfordrede til, at han skulle fortælle videre. 

 Interviewene med Flemming og Kjeld bar i højere grad præg af en aktiv interviewstil, hvor Christina 

oftere stillede opfølgende spørgsmål, for at få interviewpersonerne i tale, og undervejs bekræftede dem i, 

at vi fulgte deres fortælling ved at sige ”ja” og ”okay”. Interviewstilen var påvirket af at interviewet 

foregik via Microsoft Teams, og i interviewet med Flemming var det nemmere for os at følge hans 

fortælling, eftersom vi kunne se ham på videokaldet. Interviewet med Kjeld var derimod uden video, 

hvorfor vi ikke havde mulighed for at se Kjelds respons på vores spørgsmål. Denne platform gjorde det 

svært at fornemme, hvornår informanterne færdiggjorde deres svar eller blot var eftertænksomme, uanset 

brugen af video. Den manglende fornemmelse for den anden part kommer til udtryk gennem de mange 

”ja” og ”okay” fra Christina og betyder, at informanternes udsagn i højere grad blev afbrudt, hvilket kan 

have forstyrret informanterne i udfoldelsen af deres fortælling. Dette viser, hvordan forskellige faktorer 

påvirker interviewstilen og situationen. 

 Det sidste interview med Lene var også præget af en aktiv interviewstil, da det var svært at få hende til 

at tale. Christina måtte i langt højere grad stille opfølgende spørgsmål for at få hende til at uddybe sine 

meninger. Samtidig var interviewet besværliggjort af, at ingen af os kunne se hinanden, hvorfor 

interaktionen mellem interviewer og informant var anspændt. Lene virkede kortfattet i hendes svar, 

hvortil Christina prøvede med flere uddybende spørgsmål. Hertil fik vi en opfattelse af, at Lene hurtigt 

gik i forsvarsposition, når vi forsøgte at spore os ind på nogle af emnerne, hvilket gjorde, at vi følte, det 
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var et svært interview. Det ses også ved, at Lenes interview var det korteste og eneste interview, der 

varede lige under en time. Et eksempel på en anspændt dialog ses i følgende udsagn: 

 

”C: og så har de refereret op til dig ift. hvad, når det har med ProjectZero at gøre eller hvordan? L: mh.. 

nej sådan kan man ikke sige det..” (Bilag 10, s. 10) 

”C: Ja. Jamen tror du så også det kan forhindre lidt, at ProjectZero opnår det her mål i 2029? L: ….. 

(dyb vejrtrækning) nu skal du tænke på, det kommunen gør internt, det er jo kun 5 % af regnskabet (suk) 

C: okay. L: og vi er jo foran” (Bilag 10, s. 12) 

 

Interaktionen mellem interviewer og informanterne var også påvirket af vores indledende research af de 

enkelte personer og den indledende dialog, vi havde med dem. Forinden interviewene kunne vi sætte 

ansigt på Aase, Peter, Flemming og Kjeld, samt danne et indtryk af deres arbejdsliv og roller i 

ProjectZero. Den eneste vi ikke havde haft mulighed for at sætte ansigt på var Lene, hvorfor vi var mere 

tvivlende om hendes relation til ProjectZero. Det kan have været afgørende for den besværlige 

interaktion, vi oplevede i interviewet, da vi dermed ikke på forhånd havde en forventning om, hvordan vi 

skulle håndtere situationen. 

 I vores indledende dialog med Danfoss havde vi primært kontakt med Flemming, hvorfor vi forinden 

interviewet havde etableret en relation. Denne relation kom til udtryk i interviewet, hvor samtalen 

indeholdt mere smalltalk og små fortællinger. I kontrast til dette var interviewet med Kjeld meget fagligt 

forankret, og han henviste undervejs flere gange til spørgsmålene i interviewguiden, uden at vi stillede det 

pågældende spørgsmål. 

 

Ifølge Daymon & Holloway (2011) kan der via symmetriske medier, som eks. videomøder, opnås samme 

fortrolighed og dynamik som i interviews, der foretages ansigt til ansigt. I interviewene med Kjeld og 

Flemming etablerede vi fortrolighed, som gjorde det muligt at opnå nye indsigter, men på trods af dette 

var en mærkbar distance, og informanterne gav udtryk for, at de kunne have vist os mere materiale, hvis 

vi havde afholdt interviewene som planlagt (Bilag 7; 8). Interviewet med Lene var i højere grad præget af 

en distance, hvilket medførte en manglende tryghed og fortrolighed mellem informant og interviewer. Der 

er dermed tydelig forskel i interaktionen mellem informant og interviewer i de fem interviews, hvor 

interaktionen og fortroligheden bedst blev opnået i de interviews der foregik som planlagt i Sønderborg. 

Derfor vurderer vi, at alle interviews bidrager med nye indsigter, men det må forventes, at vi kunne have 

opnået andre og mere dybdegående indsigter, hvis alle interviews var forløbet som planlagt. 
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I alle fem interviews var vores spørgsmål påvirket af vores hermeneutiske tilgang, hvor en fortolkende 

lytten påvirkede os som interviewer. De spørgsmål, som udviklede sig undervejs, bærer præg af 

meningsfortolkning, hvor vi som interviewer fortolker på informantens udsagn, idet vi stiller opfølgende 

spørgsmål for at kunne nærme os en horisontsammensmeltning. Dette ses bl.a. i interviewet med 

Flemming, hvor Christina stiller det opfølgende og fortolkende spørgsmål: 

 

”Så tænker du at hele det her PZ og fordi at I har det her, skyldes det at det er et lille lokalsamfund, at I 

kender hinanden og har en anden relation?” (Bilag 8, s. 5) 

 

Her ses det, hvordan Christina i spørgsmålet meningsfortolker på Flemmings udsagn om, at det er nemt 

for parterne at samarbejde. Ved at lytte aktivt til informanternes udsagn sker der en kontinuerlig 

genfortolkning af dataene, som vil påvirke den videre databehandling, og dermed indgå i den 

hermeneutiske cirkel (Kvale, 2007). 

 

Under dataindsamlingen forværrede covid-19 situationen sig i Danmark, hvilket medførte en nedlukning 

af landet samtidig med, at vi var Sønderborg. Det mærkes tydeligt i interviewene, hvordan covid-19 fyldte 

for både informanterne og for os. Det betød, at både omgivelserne for interviewene var anderledes, da vi 

ikke kunne besøge tre af informanterne på deres arbejdsplads, og at fokus hos deltagerne var et andet sted. 

For vores vedkommende kunne det mærkes ved et delt fokus mellem indsamlingen af data og regeringens 

daglige pressemøder. Som situationen udviklede sig hen over de tre dage blev vi mere påvirkede af 

usikkerheden om, hvorvidt vi kunne transportere os tilbage til København, hvilket eksempelvis gjorde det 

svært for os på den sidste dag at holde fokus på samtalen og dens forløb. Det menes at have en betydning 

for datakvaliteten eftersom informanternes og vores fokus delvist var et andet sted, samt at vores 

spørgeteknikker må forventes at være forringet af situationen. 

   

Dataindsamlingen er påvirket af vores forskerrolle med henblik på, hvordan vores hermeneutiske tilgang 

præger forståelsen og fortolkningen af datasættet, og samtidig har vores situation indflydelse på vores 

opfattelse af informanterne. Dertil er det tydeligt i dataindsamlingen, hvordan kontekst og interaktion var 

forskellige i de fem interviews, hvorfor vi opnåede forskellig viden undervejs. Interviewene med Aase og 

Peter udviklede sig på en mere personlig måde, hvor vi fik en større indsigt i deres livsverden, hvorimod 

Kjeld og Flemming i højere grad holdte sig til vores interviewguide, som de havde modtaget på forhånd. 

Derfor blev de to interviews mere fagligt baseret, og der blev bl.a. fortalt færre anekdoter end i 

interviewene med Aase og Peter. Dynamikkerne ses derfor meget forskellige gennem alle interviews, 

hvorfor vores data også er påvirket af dette.  
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4.2.4 Databehandling 

På baggrund af dataindsamlingen vil dette afsnit begrunde de valg, vi har gjort os, i forbindelse med 

transskriberingen, kodning og fortolkning af datasættet, samt hvilke forhold der har påvirket 

databehandlingen. Til sidst vurderes datasættets pålidelighed. 

  

Det første skridt til opnå gennemsigtighed er transskriberingen af interviewene. Transskriberingen 

forudsætter at få det talte sprog ned på skrift, hvorfor der i denne proces kan opstå konflikter mellem de to 

sproglige medier (Brinkmann & Tanggaard, 2010). Information kan gå tabt i transskriberingsprocessen, 

hvor kropssprog og ironi ikke fremgår tydeligt (Brinkmann & Tanggaard, 2010). For at kunne holde en 

samtale kørende og sikre, at mindst mulig information går tabt, har vi optaget interviewene, hvorfor vi har 

mulighed for at genlytte og transskribere interviewene. Dette er første step i at overgå fra det talte det 

skriftlige sprog (Kvale, 2007).  

 Transskribering af interviews er en meningsfortolkende proces, hvor der undervejs udvikles en ny 

forståelse af informanterne og det samlede datasæt. I begyndelsen fordelte vi lydfilerne mellem os og 

fastlagde rammerne for transskriberingen for at sikre et konsistent resultat. En anden årsag til fordelingen 

er, at det styrker pålideligheden, hvis én person er ansvarlig for ét interview, frem for at flere personer 

transskriberer samme passage (Brinkmann & Tanggaard, 2010). I den indledende del af processen 

bestemte vi at fokusere på meningsindholdet frem for toneleje og stemmevolumen. Årsagen til, at 

transskriberingen fokuserer på meningsindholdet relaterer sig til problemformuleringen, hvor 

interviewundersøgelsen har til formål at undersøge relationer på tværs af samarbejdet, og hvilke 

udfordringer og barrierer, der opstår i ProjectZero. 

 Udover toneleje og stemmevolumen har vi undladt at transskribere indledning og afrunding af 

interviewene, hvor høflighedsfraser dominerede samtalerne, samt enkelte passager undervejs i 

interviewene, der ikke er relevante for undersøgelsesområdet. De valg, vi gør os, når vi udelukker enkelte 

passager, er baseret på vores egen forforståelse af, hvad der er vigtigt for undersøgelsen, men omhandler 

oftest familieforhold eller personlige anekdoter. Dog har vi også udeladt udsagn om større energianlæg, 

der gik i dybden med det tekniske aspekt. Her er der en risiko for at enkelte nuancer ikke medtages i 

databehandlingen.  

 

For at danne et overblik over datasættet fra transskriberingen blev materialet kodet. Kodning bruges til at 

identificere tekstsegmenter og til at sammenligne hvad der er fremtrædende i datasættet (Brinkmann & 

Tanggaard, 2010). Meningskondenserende kodning er centralt i en hermeneutisk tilgang, hvor fokus er på 

beskrivelse og fortolkning af meningsindhold (Brinkmann & Tanggaard, 2010). For at imødekomme 
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vores kritiske forforståelse til de forskellige parter i ProjectZero, var det afgørende for os at gennemgå og 

fortolke dataene sammen, for at kunne udligne vores forskelligheder, og opnå et ensartet datasæt. Denne 

tilgang til vores data har også en betydning for den videnskabelige kvalitet af datasættet, hvor vi 

bestræber os på at skabe en gennemsigtighed i forhold til den procedure, der ligger til grund for vores 

konklusioner og fortolkninger.  

 Kodningen gennemgik flere meningskondenserende processer før hele datasættet kunne kortlægges.  

I første del af processen gennemgik vi de transskriberede interviews og udvalgte de mest relevante citater, 

som blev farvekodet i relation til forskningsspørgsmålet og derefter inddelt i underemner. Underemnerne 

fungerer som meningskondensering, og dækker blandt andet parternes roller, forpligtelser og motivationer 

samt eksterne påvirkninger. Disse underemner er derved datadrevne koder, da de bygger på 

informanternes udsagn. Datadrevne koder opstår induktivt af datasættet, hvor forskeren bearbejder sin 

data uden på forhånd at have lagt sig fast på de koder, der skal anvendes (Brinkmann & Tanggaard, 

2010).  

 Efter at have inddelt de enkelte interviewtransskriberinger i koder blev de skrevet ind i en tabel i et nyt 

dokument, som var opdelt i to spalter: Interviewsekvens og fortolkning. Meningskondenseringen fremgår 

som underoverskrifter for at samle de vigtigste citater i relation til underemnerne. Ud for hvert citat 

fremgår vores fortolkning, som vi udarbejdede i fællesskab. I denne proces blev det tydeligt, hvor 

forskelligt vi, som forskere, fortolkede på de enkelte udsagn, og hvad den reelle betydning var. Vores 

forskellige situationer har påvirket vores forståelse og dermed måden vi fortolkede udsagnene på. Det gav 

anledning til flere diskussioner om, hvilken betydning vi skulle tillægge de enkelte citater, og hvorvidt de 

var relevante for undersøgelsen. Da vi på forhånd havde gjort os bevidste om vores situationer, var det 

vigtigt for os at gennemgå fortolkningsprocesserne sammen for at opnå en fælles forståelse af vores 

datasæt.  

 

4.2.4.1 Pålidelighed og overførbarhed 

I kvalitative undersøgelsesdesign skal der tages hensyn til undersøgelsens pålidelighed, hvor studiet 

vurderes på de anvendte fremgangsmåder og procedurer (Riis, 2012). Formålet er dermed at give læseren 

mulighed for at kunne gennemskue, hvordan vi er kommet frem til vores fortolkninger og gøre vores 

forskningsproces så gennemsigtig som muligt. For at opnå dette har vi ekspliciteret vores forforståelse, 

samt hvordan vores situationer påvirker vores forståelse og fortolkning. Dertil er vores fremgangsmåde, 

udarbejdelse og fortolkning af vores data dokumenteret gennem tematisering, transskribering og kodning 

af interviewene. 

 Grundet vores hermeneutiske tilgang er det ikke formålet at opnå objektiv viden, men erkender at vi 

som forskere påvirker dataenes betydning i vores fortolkning og forståelsesproces. Dertil er vores 
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undersøgelsesdesign præget af subjektive holdninger fra informanterne og fortolkninger af os som 

forskere, hvorfor det må forventes, at der kan opstå andre resultater i andre kontekster og med andre 

forskere. Kildernes pålidelighed i ProjectZero vurderes på baggrund af deres rolle i projektet og i deres 

erhvervskarriere til at være pålidelige. Som tidligere nævnt har informanterne en central rolle i 

ProjectZero og agerer beslutningstagere i projektet. Informanternes holdninger er subjektive og deres 

udsagn påvirkes af deres delte roller mellem virksomhed og ProjectZero, hvorfor den opnåede viden ikke 

kan være objektiv. 

 Det forventes af hermeneutiske problemstillinger, at der foreligger en gyldig begrundelse for og 

afklaring af fortolkningerne ift. informanternes rolle, hvorfor der skal tages højde for informanternes 

synspunkter, og at forskernes fortolkninger ikke præges af følelser (Riis, 2012). I bearbejdelsen af 

datasættet er der taget højde for informanternes modsigelser, samt hvornår deres personlige holdninger 

ikke er afstemt med deres professionelle rolle i projektet. Det må dertil forventes at vores forskerrolle 

påvirkes af dynamikken mellem interviewer og informant, og at vores forskellige situationer forudsætter 

en distance eller kritisk tilgang til forskellige parter. Som tidligere beskrevet var interviewet med Lene 

præget af en distance i interaktionen, hvilket ses i fortolkningen af interviewet. Datasættet vil være præget 

af vores hermeneutiske tilgang til undersøgelsen, men med dokumentation og bevidsthed om vores egne 

begrænsninger vurderes undersøgelsesmaterialet til at opnå den ønskede pålidelighed. 

 

Specialets formål er dermed ikke at opnå overførbarhed, da den opnåede viden er bundet til dette 

casestudie. Ifølge Gadamer (citeret i Nygaard, 2012, s. 98) er det ikke muligt at forstå et fænomen 

uafhængigt af dets kontekst. Overførbarheden i en hermeneutisk fortolkning henviser til at forskerne 

diskuterer fortolkningerne og deres mulighed for at omsætte resultaterne det til en anden situation og 

dermed evne at sætte sig i en andens sted (Kvale, 2007). Specialets resultater skal derfor ses ud fra den 

kontekst, de er undersøgt i, og som præges af subjektive holdninger. Dermed begrænses vores resultater 

til ProjectZero, men de identificerede udfordringer og barrierer, kan danne grundlag for videre 

undersøgelser af andre eller flere cases. 

 

Det samlede indtryk at dataindsamlingen vurderes til at opnå et brugbart resultat, hvor det undersøgte 

også var det planlagte emne, men et kvalitativt studie vil være påvirket af forskernes situation og hvordan 

vi fortolker datasættet. For at opnå en dybere indsigt i ProjectZeros dynamikker og relationer kunne der 

have været foretaget flere interviews omfattende flere forskellige parter, som har en større og mindre 

engagement i projektet. Her var prioriteringen at interviewe de centrale personer i ProjectZero, da de 

vurderes til at kunne give en nuanceret indsigt i samarbejdet. Interviewundersøgelsen vurderes derfor til 

at være pålidelig, mens overførbarheden er afhængig af casestudiets kontekst.  
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5. Undersøgelsesresultater  

I dette afsnit vil vi med udgangspunkt i casen præsentere vores undersøgelsesresultater, herunder hvilke 

eksterne og interne faktorer ProjectZero er under påvirkning af, og som kan skabe udfordringer og 

barrierer for deres vision om CO2-neutralitet. Det omfatter en undersøgelse af de institutionelle rammer 

omkring det offentlige-private partnerskab, samarbejdsdynamikkerne blandt de involverede parter, og 

hvordan disse påvirker værdiskabelsen.  

 

5.1 Eksterne påvirkninger på ProjectZeros interne relationer  

ProjectZeros omverden vurderes til at have en indflydelse på partnerskabets etablering, udvikling og 

målsætning, hvorfor det er relevant at analysere med udgangspunkt i vores data. Vi har i undersøgelsen 

identificeret to gennemgående eksterne områder, som menes at have en påvirkning på ProjectZeros 

interne relationer og de udfordringer, det skaber. De to områder omhandler omverdenens øgede 

forventninger til måden organisationer arbejder med bæredygtighed og partnerskaber på.  

 

5.1.1 Bæredygtighed og ansvarlighed 

I 2007 blev de første spadestik taget af lokalområdets erhvervsfolk til det, der senere skulle blive 

ProjectZero, og det var i en tid, hvor få bekymrede sig om klimaet og de udfordringer, klimaforandringer 

ville skabe (Bilag 15). Det gjorde borgerne i Sønderborg heller ikke, hvorfor omdrejningspunktet blev 

vækst i et klimamæssigt perspektiv (Bilag 11). For at få lokalområdets vigtigste aktører til at indgå i 

bæredygtighedsprojektet, fik personerne i tænketanken FuturaSyd en journalist til at skrive en historie om 

bæredygtige samfund rundt om verden (Bilag 11). Dette var et forsøg på at få folket til at forstå de fordele 

et bæredygtigt samfund kunne medføre, både økonomisk og klimamæssigt. 

 Da ProjectZero blev etableret var økonomien stabil, men i 2008 ramte finanskrisen, hvilket også 

påvirkede Sønderborg og dets indbyggere, hvor udsigterne til at ProjectZero kunne fortsætte sit arbejde 

med at gøre Sønderborg CO2-neutral var små. Direktøren for ProjectZero modbeviste kritikerne:  

 

Det bliver umuligt at lave alt muligt, det viste sig så, at det kunne man godt, vi skulle bare tale ind til det 

med penge. Da krisen var forbi, og det tog lang tid, så skulle vi skrue os ud af det der med, hele tiden at 

tale om penge. Nu skal vi tale klima… (Bilag 11, s. 25) 

 

Dette citat forklarer meget vel, den forandring Sønderborg og Danmark er gennemgået siden 2007, og 

hvordan arbejdet med miljømæssig bæredygtighed har udviklet sig. Ved projektets start talte man om 

energi, hvilket afspejles i, at ProjectZeros fokusområde er energioptimering, og efter finanskrisen måtte 
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de forsøge at engagere borgere og virksomheder ved at kommunikere om de økonomiske besparelser, 

energioptimering kunne medføre (Bilag 11). I starten oplevede ProjectZero en del modstand fra 

lokalområdet, og personerne bag måtte nedtone bæredygtighedsaspektet, eftersom borgerne havde svært 

ved at måtte opgive kød og dieselbiler, hvilket stadig er gældende for flere i området (Bilag 11). Grundet 

den udvikling, der er sket inden for klimaområdet de senere år, kan ProjectZero i dag tale ind i en anden 

dagsorden end den økonomiske (Bilag 11). På trods af denne samfundsændring italesætter Peter fortsat 

den økonomiske besparelse, som ProjectZeros initiativer medfører, hvilket bliver tydeligt, når han taler 

om den økonomiske gevinst ved en mulig CO2-afgift. Her argumenterer han for, at de 400.000 tons CO2 

de allerede har sparet området for svarer til en økonomisk besparelse på 600 mio. kr. (Bilag 11). Dette 

indikerer, at selvom samfundet til dels har accepteret klimadagsordenen, arbejder ProjectZero og 

Sønderborg stadig med et økonomisk fokus.   

 Udover at fastholde den økonomiske dagsorden, fastholder ProjectZero også afgrænsningen af deres 

målsætning til kun at inkludere CO2-udledning fra energikilder, hvilket har skabt uenigheder med 

kommunen, som ønskede at integrere et bredere bæredygtighedsperspektiv (Bilag 15). I kommunen 

begyndte de arbejdet med bæredygtighed, og ikke ’kun’ energiudledning i 2016, og på det tidspunkt var 

ProjectZero ikke klar til at følge den udvikling, der var sket omkring dem (Bilag 15). Uenighederne med 

kommunen kommer til udtryk ved inkorporeringen af FN’s Verdensmål, hvor kommunen har presset på 

for at inkorporere målene i alle ProjectZeros tiltag. Ifølge Peter er det ikke partnerskabets ansvar at 

adressere disse mål, hvorfor kompromisset blev at printe syv af verdensmålene på bagsiden af 

handlingsplanen Roadmap2025 (Bilag 6; 10). Dette illustrerer, hvordan ProjectZero har fastholdt deres 

snævre fokusområde og ikke har tilpasset sig omverdens mere holistiske bæredygtighedsperspektiv.  

 

Forandringen på nationalt plan blev tydeligt med valget i 2019, der blev til et ’klimavalg’ (Bilag 6). 

Internationalt er det også kommet på agendaen, bl.a. i FN med de 17 Verdensmål og i EU med 

støttepuljer til bæredygtige tiltag (Bilag 11). Ifølge ProjectZeros direktør ”er det heller ikke lige meget, 

hvad den politiske retorik er på landsplan,” da den har stor betydning for partnerskabets succes (Bilag 

11, s. 26). Retorikken har betydning for partnerskabets vision om CO2-neutralitet, da denne påvirker 

borgere og virksomheders holdning, og modstrider retorikken ProjectZeros retning, kan det have en 

negativ effekt på partnerskabet. Det er derfor vigtigt for de involverede i ProjectZero at påvirke den 

politiske retorik, hvilket de især benytter public affairs til. Direktøren i ProjectZero forklarer, at han 

deltager i diverse netværk og partnerskaber uden for ProjectZero netop for at kunne have en indflydelse 

på udviklingen nationalt og regionalt (Bilag 11). Peter giver udtryk for, hvordan deres arbejde med public 

affairs i netværkene er med til at skabe et krydspres på relevante aktører, hvilket kan være med til at 

forme dagsordenen til ProjectZeros fordel (Bilag 6).  
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Nationale og regionale lovgivninger kan hindre nogle af de grundlæggende energiprojekter i ProjectZero 

eller hæmme den bæredygtige vækst i området. Lokalt kan det være problematisk, hvis Byrådet 

eksempelvis stemmer imod et nyt biogasanlæg eller en vindmøllepark, men nationalt vil især den nye 

klimalov og klimahandlingsplan få en betydning for ProjectZeros fremtid. Hertil forklarer direktøren: 

 

”Rigtig meget af det vi laver, det er jo samfundet, men det er mikrosamfundet, lokalsamfundet, og derfor 

er vi jo også mere afhængige af, hvad regeringen beslutter sig for at gøre… For hvis vi skal i mål med det 

hele her, så er det ikke længere byrådet det handler om, så har vores fokus faktisk flyttet sig mod 

Christiansborg” (Bilag 6, s. 31) 

 

Som sekretariat har de i ProjectZero et ansvar for at sørge for, at partnerskabet opnår visionen og for at 

det kan lykkes, må de arbejde for, at den nationale lovgivning understøtter deres arbejde (Bilag 11). 

Byrådsmedlemmet, Aase, er også begyndt at kigge imod Christiansborg i håb om, at nogle konkrete 

planer herfra kan hjælpe ProjectZero tættere på deres mål, da der er begrænsninger for, hvad 

partnerskabet kan opnå (Bilag 15). Et muligt tiltag i den nye klimalov, som bliver nævnt flere gange 

under interviewet med direktøren, er en CO2-afgift forslået af Klimarådet, som ifølge Peter kan øge 

ProjectZeros chance for at nå deres vision, hvorfor han målretter sit arbejde med public affairs mod den 

nationale lovgivning (Bilag 11). Dette vil give Sønderborgs virksomheder og borgere et lang større 

økonomisk incitament til at spare på CO2-udledningen, og det vil være positivt for ProjectZero (Bilag 6). 

Parterne nævner flere gange, at de i høj grad er afhængige af Christiansborg og de nationale lovgivninger 

for at nå visionen, hvilket står i kontrast til deres egen opfattelse af, at de i ProjectZero ikke venter på, at 

andre gør arbejdet for dem, men at de selv går først. Aase nævner hertil:  

 

”Altså vi kæmper selv og venter ikke på, at Christiansborg hjælper os, så vi må selv gøre noget. Det har 

været sådan altid…” (Bilag 9, s. 2) 

 

Dette indikerer en splittelse i egen opfattelse af partnerskabets evner, hvor de på den ene side læner sig 

tilbage og forventer, at politikerne på Christiansborg tager teten og på den anden side har en idé om, at de 

selv kan løse klimaudfordringen.  

 

På internationalt niveau er der også flere påvirkninger, når det kommer til bæredygtighed og CSR. I 

ProjectZero ansøger de hvert år om midler i EU og modtager ca. 3 mio. årligt fra systemet, men midlerne 

kommer ikke uden betingelser, da der skal indsendes rapporter og deltages i møder (Bilag 11). De 
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muligheder, der findes i EU, var allerede tænkt ind i ProjectZero fra dets begyndelse, da personerne i 

FuturaSyd vidste, at der i EU var midler at hente til energi, energiomstilling- og effektivisering (Bilag 

11). De betingelser og retningslinjer EU påfører ProjectZero vil derfor have påvirket ProjectZeros 

målsætninger, og måden projektet drives på. Dette tydeliggøres bl.a. i ProjectZeros integrering af EU’s 

metode, Local Energy Efficiency Group (LEEG), som projektlederne i ProjectZero benytter til at 

inddrage lokale interessenter i initiativerne (Bilag 11). Denne integrering illustrerer, hvordan 

partnerskabet adopterer internationale metoder og tilgange til CSR og bæredygtighed. 

 

I takt med at flere internationale aktører i 00’erne begyndte at tale om samt nedsætte reguleringer i 

relation til miljømæssig bæredygtighed og arbejdsrettigheder blev CSR-begrebet videreudviklet og 

integreret i forretningsøjemed (Buhmann, 2014). Dette skete bl.a. med EU’s ’Modernization Directive’ i 

2003, der fastslog, at større aktører i medlemslandene skulle rapportere på deres ikke-finansielle tiltag og 

målsætninger, (Buhmann, 2014). I 2018 blev retningslinjerne udvidet til flere aktører og omfatter 

virksomheder i regnskabsklasse C, som skal inkorporere deres CSR-initiativer i deres årsrapporter (FSR - 

Danske Revisorer, 2014; Nygaard U. , u.d.). EU's direktiver er inkorporeret i den danske lovgivning, hvor 

kravet primært indebærer en rapportering af tiltag og ikke, at virksomheder skal udarbejde en CSR-

strategi (FSR - Danske Revisorer, 2014). 

 Danfoss er en af de store virksomheder, der blev underlagt de nye lovgivninger, og som mærkede 

presset fra omverdenen til at agere ansvarligt. Virksomheden indledte i 00’erne et samarbejde med Global 

Compact og begyndte at fokusere på bæredygtighed, hvilket senere er blevet styrket af de nye CSR-tiltag 

og reguleringer. De forventninger og krav, der er blevet sat herigennem, har dannet rammerne for 

Danfoss’ engagement i ProjectZero, eftersom Danfoss’ arbejde med bæredygtighed, ifølge Flemming og 

Kjeld, dengang passede godt til ProjectZeros vision om energireducering (Bilag 7; 8). Den daværende 

direktør, Jørgen Mads Clausen så også et behov for at åbne virksomheden op og engagere sig i 

lokalsamfundet, da Danfoss mærkede et pres og forventning om, at virksomheden bidrog til en 

bæredygtig udvikling i området (DKsyd, 2018). Denne udvikling relaterer sig til Matten og Moons (2008) 

argument om, at der i denne periode skete et skift i måden europæiske virksomheder arbejdede med og 

kommunikerede om CSR, hvor de blev mere eksplicitte og aktivt overtog ansvarsområder, der ikke 

tidligere var en del af private virksomheders felt.  

 

På trods af at lovgivningen opfordrer til frivilligt at engagere sig i CSR, mener Peter at ”i virksomhederne 

er man pisket til at følge en norm, og man kan ikke sidde og sige, at det tror vi ikke på” (Bilag 6, s. 28), 

og de er dermed nødsaget til at implementere bæredygtige og sociale initiativer, der kan hjælpe 

samfundet. Udviklingen i CSR har medført et øget pres på, at virksomheder tager ansvar og aktivt 
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arbejder for at forbedre måden at drive forretning på, hvilket kan have medvirket til, at Sønderborgs 

største organisationer også har følt et eksternt pres for at indgå i et bæredygtigt partnerskab. Peter udtaler 

hertil:  

 

”det er fællesskabet, det er vi’et, det er ansvarlighed, og det er også det der linker ind til CSR. Så alt det 

her bygger på ansvarlighed” (Bilag 11, s. 24) 

 

ProjectZero bygger altså på en idé om ansvarlighed, og at virksomheder i Sønderborg må tage et ansvar 

for det lokalsamfund, de indgår i (Bilag 6). Danfoss nævnes som områdets største virksomhed, og de 

bærer derfor et ansvar for egen virksomhed og for området, da Danfoss er afhængige af dets infrastruktur 

og kompetencer (Bilag 6). Dertil giver Flemming fra Danfoss udtryk for, at lokalsamfundet forventer, at 

virksomheden forbliver en stor arbejdsgiver, hvilket de også skal balancere i deres CSR-strategi, og 

dermed skal Danfoss tage hensyn til dette pres i virksomhedens investeringer i en grøn omstilling (Bilag 

8). Flemming fortæller, hvordan Danfoss ikke kan lave uansvarlige investeringer ift. den grønne 

omstilling hvis der er risiko for, at det medfører afskedigelser (Bilag 8) Her står Danfoss over for 

udfordringen med at prioritere mellem bæredygtighed og økonomisk vækst, hvilket kan påvirke 

virksomhedens engagement i ProjectZero, eftersom virksomheden må prioritere hvilke tiltag, der vægter 

højest for at opretholde legitimitet (Bilag 8).  

 

Ifølge Peter har Danfoss implementeret de tiltag, der er besluttet i ProjectZero og har gjort dem til en del 

af deres CSR-strategi – både lokalt og internationalt, og har senest meldt ud, at virksomheden vil være 

CO2-neutrale globalt i 2030 og lokalt i Sønderborg i 2029, hvilket sender et stærkt signal til områdets 

andre virksomheder (Bilag 11). Både Peter og Aase udtaler også, at Danfoss’ engagement og indsats er 

særligt vigtigt, da ProjectZero kun vil nå i mål, hvis alle er med, og med Danfoss som rollemodel vil flere 

virksomheder i området automatisk følge med (Bilag 11; 15). Sønderborgområdet er derudover kendt for 

sine energivirksomheder hvilket betyder, at mange af de involverede parter i ProjectZero ligner hinanden 

på flere parametre og er måske derfor ekstra opmærksomme på, hvordan de andre agerer og hvilke tiltag, 

de sætter i værk. Dette indikerer, hvordan et eksternt pres fra omverdenen først påvirker og implicerer 

store organisationer, som senere kopieres af mindre aktører for at kunne opretholde legitimitet. I 

opstartsfasen af projektet brugte FuturaSyd derfor mange ressourcer på at få dem inkluderet, da de skulle 

vise vejen for andre og mindre virksomheder (Bilag 15).  

 Denne måde at imitere andres tiltag ses ikke kun imellem virksomhederne i Sønderborg, men også 

mellem kommunen og virksomhederne, hvor organisationerne på visse punkter bliver mere homogene.  
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Lene understøtter denne tendens, da hun taler om bæredygtighed i kommunen, hvor det ses, hvordan 

Kommunen og Danfoss benytter lignende metoder og tilgange til arbejdet med CSR, som understøttes af 

integrationen af FN’s Verdensmål i deres CSR-strategier. Den eksterne påvirkning og homogenisering 

tydeliggøres i ProjectZero, eftersom Danfoss’ italesættelse af bæredygtighed medvirkede til en ændring i 

parternes opfattelse, hvorfor flere organisationer fulgte deres eksempel med at benytte de 17 Verdensmål 

(Bilag 15).  

 

Et eksternt pres fra omverdenen omfatter ikke kun CSR-aktiviteter isoleret i de enkelte virksomheder, 

men også måden man arbejder med det på, hvilket ses i udviklingen af tværsektorielle partnerskaber, der 

har til formål at løse klimaudfordringer.  

   

5.1.2 Eksterne partnerskaber og netværk 

Det offentlige-private partnerskab i Sønderborg er ikke kun påvirket af det normative pres omkring 

bæredygtighed og CSR, men også i forhold til partnerskaber, som anses som værende et populært værktøj 

til at adressere klimaudfordringer. I starten af 00’erne skete en udvikling inden for tværsektorielle 

partnerskaber, som begyndte at koble samarbejde og bæredygtig udvikling (van Huijstee, Leroy, & 

Franken, 2007), hvorfor ProjectZeros etablering i 2007 har været i den indledende fase af disse typer af 

samarbejder. Opfattelsen af at gå forrest kommer til udtryk ved, at ProjectZero er opsat på at inspirere 

andre partnerskaber til at anvende deres metoder, samt informanternes italesættelse om, hvor gode 

Sønderborg er til at samarbejde, og at OPP for området altid har været den rigtige vej (Bilag 6, 8, 9). Den 

positive holdning ses hos flere informanter, der mener, at de længe har haft, og stadig har, en stærk 

samarbejdskultur i området (Bilag 11; 14; 15; 16). Byrådsmedlem, Aase, nævner bl.a. Gehry Havnen som 

et projekt, de med succes har samarbejdet om, og siger at ”det er det, vi kan, det der OP - det er vi 

hammergode til” (Bilag 15). Danfoss’ Bæredygtighedsdirektør, Flemming siger hertil:  

 

”og det er måske nok det er så unikt ved den måde, ikke bare PZ kører på, men mange af de andre 

initiativer hernede omkring... at det baserer sig på et OPP.” (Bilag 14, s. 9) 

 

At man havde den opfattelse af offentlige-private partnerskaber allerede inden etableringen af ProjectZero 

har gjort, at de i Sønderborg anså det som den naturlige måde at tilgå problemet med klima og vækst på. 

Dette understøttes også af, at der i tænketanken FuturaSyd både var personer fra den offentlige og private 

sektor, heriblandt en kommunaldirektør, en tidligere borgmester, topdirektører fra området og en 

gymnasierektor (Bilag 11). Tænketanken blev nedsat som respons på den diskurs, der omkring år 2000 

opstod om det, der i dag omtales som Udkantsdanmark, og havde dermed til formål at finde mulige 
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løsninger på dette problem (Bilag 11). Dette demonstrerer meget vel måden, de i området opfatter 

partnerskaber på, hvor de anses som et værktøj til at løse komplekse problemer, og hvor flere samarbejder 

i området udspringer af ProjectZero, eftersom relationerne allerede er etableret.  

  

Denne positive holdning afspejles ikke blot i samarbejdet mellem parterne i ProjectZero, men også i 

måden hvorpå ProjectZero agerer med omverdenen ud over Sønderborgs grænser. Direktør i ProjectZero 

giver flere eksempler på både nationale og internationale partnerskaber, der ikke bare fremmer 

partnerskabsmodellen, men også former måden, de arbejder på (Bilag 6). Energibyerne er et nationalt 

eksempel, der samtidig er en del af EU-programmet Horizon 2020’s ’SmartEnCity Network’, hvor 

formålet er at inspirere europæiske byer til arbejde imod en integreret grøn omstilling (SmartEnCity, u.d.; 

SmartEnCity, 2019). Horizon 2020 er et støtteprogram, hvor partnerskaber kan modtage støtte til 

innovationsprojekter, såfremt at tre parter på tværs af sektorer og landegrænser samarbejder, hvilket 

danner grundlag for SmartEnCity projektet (Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2019). For at fremme 

samarbejdet har SmartEnCity udnævnt ’Lighthouse Cities’ som de gode eksempler, hvoraf Sønderborg er 

én af de udvalgte byer, men repræsenteres af ProjectZero (SmartEnCity, 2019). For at kunne indgå som 

Lighthouse City skal Sønderborg gennemføre visse tiltag og procedurer i form af formulering og 

implementering af handleplaner, målsætninger og evalueringer gennem hele forløbet, som skal 

dokumenteres og præsenteres i netværket (SmartEnCity, 2019). Dertil kommer, at Lighthouse Cities får 

tilknyttet en eller flere Follower Cities, som efterfølgende skal implementere samme tiltag i egen by med 

støtte fra Lighthouse City (SmartEnCity, 2019). Samarbejdet herom sker derved med styring fra EU-

niveau, men også på nationalt plan, hvor de danske byer arbejder sammen for at udfase fossile 

brændstoffer og aktivt deler deres erfaringer med hinanden (SmartEnCity, u.d.). Om årsagen til at indgå i 

dette samarbejde siger ProjectZeros direktør:   

 

”Vi etablerede for to år siden et formelt bysamarbejde, vi nu styrker, det kalder vi for energibyerne (…), 

fordi vi tror på, eller mener, det er jo ikke nok at vi løser det her i Sønderborg, men vi er nødt til at sikre 

os at de erfaringer vi skaber her, ikke bare bliver brugt i Sønderborg, for så kommer vi jo aldrig i mål.” 

(Bilag 11, s. 34) 

 

I ProjectZero findes der en stærk opfattelse af, at det de gør i Sønderborg er den rette vej, og at deres 

erfaringer og knowhow skal spredes til flere byer i både Danmark og udlandet. Det nytter ifølge de 

involverede parter ikke noget, at Sønderborg når i mål, hvis ikke resten følger med (Bilag 9, 11). 

Informanterne lægger vægt på, at det er vigtigt for dem med anerkendelse fra de andre samarbejder ved at 
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være det gode eksempel, hvilket kan skabe incitament for at indgå i flere samarbejder. Dette bliver 

understøttet af Aase ift. Sønderborgs rolle i C40 samarbejdet:  

 

”Ja for når han snakker C40, hvor vi er med i et samarbejde, så er det fordi det tæller, hvad vi har lavet 

og hvad vi gør.” (Bilag 9, s. 6) 

 

Netop C40 samarbejdet nævnes flere gange af Peter, der forklarer, at de i ProjectZero har været en del af 

samarbejdet længe (Bilag 11). I 2012 blev de optaget i C40’s Climate Positive Development Program, 

som en af de byer, der kan inspirere andre byer til at udvikle og implementere en lignende løsning 

(Rathje, 2013). Gennem dette program har ProjectZero opnået en anerkendelse fra store organisationer og 

byer og arbejdet for, at Sønderborgs løsning er blevet spredt rundt omkring i verden. For at blive optaget i 

Climate Positive Development Program skal byen have godkendt deres handlingsplaner, i form af 

Roadmap, i en komité af tekniske eksperter, der sikrer, at handlingsplanen lever op til kriterierne i 

henhold til en Climate Positive Development Framework (C40 Cities, 2013). Kriterierne omfatter: (1) der 

skal være en politisk forpligtelse, (2) fremlæg byens udfordringer og muligheder og (3) udarbejd en 

handlingsplan for at nå målene (Bilag 11). Kravene fra dette framework er også blevet en del af DK2020, 

et samarbejde mellem 20 danske byer, der bygger videre på det arbejde, der sker i C40 (Rathje, 2019). 

Her samarbejder kommunerne om at udvikle klimaplaner og indsatser, der skal styrke den danske 

klimaindsats og sikre at landet lever op til Paris-aftalens målsætning om at holde temperaturstigningen 

under 2°C inden 2050 (Rathje, 2019). De handlingsplaner, der bliver formuleret i kommunerne, skal også 

verificeres ud fra C40’s framework for at sikre handling i overensstemmelse med Paris-aftalen (Rathje, 

2019).  

 Gennem deltagelse i disse samarbejder bliver ProjectZero underlagt nogle retningslinjer og kriterier,  

de skal leve op til, og det bliver tydeligt, når man sammenholder ProjectZeros Roadmaps og deres måde 

at engagere byrådet, at de er blevet påvirket af den måde, man arbejder på i C40 og nu i DK2020. 

ProjectZeros direktør nævner hertil, at de var sene til at få Byrådet involveret i udarbejdelsen og 

godkendelsen, hvilket først skete med Roadmap2025, som blev udarbejdet i 2019: 

 

” … dengang, jeg anede ikke, hvad et byråd var, jeg vidste ikke om det politiske, men sådan noget som vi 

laver her, det er der nødt til at være et byråd. Det er blevet sat rigtig meget på plads af det her C40.” 

(Bilag 6, s. 20) 

 

Samtidig arbejder ProjectZero i øjeblikket for at få godkendt DK2020 handlingsplanen i Byrådet, og i og 

med at DK2020 samarbejdet arbejder med en 2050-målsætning, vil de initiativer beskrevet i denne 
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handlingsplan danne ramme for den næste og sidste handlingsplan for ProjectZero, der skal få dem i mål 

med deres 2029 målsætning. Derved får ProjectZeros eksterne samarbejder indflydelse på de initiativer, 

der skal implementeres henimod målet og påvirker måden, de arbejder på, da et samarbejde som DK2020 

er med til at sætte en ny standard for klimatiltag i kommunerne (Bilag 11). Fælles for de eksterne 

samarbejder ProjectZero er med i, er at de fokuserer på byer og kommuner, hvorfor ProjectZero 

imødekommer omverdenens forventninger og pres, der ligger på kommunen. Sønderborg Kommune 

ligger også under for at skulle integrere bæredygtighed og indgå i tværsektorielle partnerskaber, men 

eftersom ProjectZero indgår på vegne af kommunen, er det i stedet ProjectZero, som bliver holdt 

ansvarlig og repræsenterer kommunen. ProjectZeros engagement i diverse samarbejder indikerer 

derudover, hvor fokuserede de er på at udbrede egne metoder og hente inspiration til egne initiativer, som 

de kan integrere i partnerskabet. 

 

Forventningerne om at indgå i diverse samarbejder og netværk ses også i virksomhederne, hvor Danfoss 

bl.a. deltager i det internationale netværk UN Global Compact med andre ansvarlige virksomheder og 

arbejder med afsæt i netværkets 10 principper omhandlende menneskerettigheder, arbejdsrettigheder og 

miljø samt FN’s Verdensmål (Global Compact Network Denmark, u.d.). Herigennem struktureres 

Danfoss’ måde at arbejde med CSR på, og deres strategi for bæredygtige og klimavenlige tiltag (Bilag 8). 

Dertil samarbejder de også med UNESCO og Sustainable Energy for All (SEforALL), hvor de henter 

inspiration til at fremme forretningens kernekompetence om energiløsninger (Bilag 8). Senest har de i 

2019 indgået i et nyt offentlig-privat partnerskab, Three Percent Club, der arbejder for energieffektivitet 

på internationalt plan, og som har tilpasset deres mål til Parisaftalen, men med slutmål i 2040 i stedet for 

2050 (Danfoss, 2020; EE Global Alliance, u.d.). De forskellige samarbejder relaterer sig i høj grad til 

hinanden, hvor det bl.a. ses, at Three Percent Club allierer sig med SEforALL, samt at de fleste 

samarbejder tager udgangspunkt i FN’s Verdensmål (EE Global Alliance, u.d.; EE Global Alliance, n.d.-

a; Global Compact Network Denmark, u.d.). I styregruppen for Energy Efficiency Global Alliance, som 

driver Three Percent Club, sidder Danfoss’ direktør, hvilken indikerer, hvordan virksomhederne forpligter 

sig til flere samarbejder i forskellige kontekster (EE Global Alliance, u.d.). Samarbejderne har stor 

betydning for Danfoss arbejde med bæredygtighed, og partnerskaber er, ifølge Flemming, grundlæggende 

for måden virksomheden arbejder på (Bilag 8). Danfoss engagement i de mange forskellige samarbejder 

medfører forskellige forpligtelser, hvor virksomheden skal arbejde med forskellige tidsrammer og 

betingelser, dog inden for samme område. 

 

Ovenstående samarbejder er eksempler på institutionelle ændringer i samfundet, der presser 

organisationer til at engagere sig i samarbejder på tværs af landegrænser og sektorer og derved følge 
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andres ’best practice’ eksempler. I takt med at der fra institutioner som EU og FN kommer flere 

programmer, der giver organisationer mulighed for at modtage midler, få et styrket netværk, dele 

erfaringer eller modtage anerkendelse fra andre organisationer, opstår der også en øget forventning til, at 

eksempelvis kommuner eller virksomheder indgår i samarbejder for at gøre noget godt for samfundet.  

 Tværsektorielle partnerskaber er ikke blot påvirket af eksterne faktorer, men er i høj grad også 

påvirket af relationerne mellem de involverede parter, hvorfor næste afsnit vil behandle dette. 

 

5.2 Parternes roller og interne relationer 

I dette afsnit vil rollerne og relationerne mellem parterne undersøges for at identificere hvilke interne 

faktorer, der skaber udfordringer for ProjectZero. Afsnittet vil gå dybden med organiseringen af 

partnerskabet, hvor de uafhængige enheders roller præsenteres, og herefter vil der ses nærmere på det 

offentliges og privates roller. Afslutningsvist vil de interne relationer i partnerskabet undersøges. 

 

5.2.1 ProjectZero Sekretariat  

Initiativgruppens motivation for at etablere et offentlig-privat partnerskab med fokus på grøn vækst var 

baseret på en negativ omtale af, at Sønderborg ville ende som Udkantsdanmark (Bilag 11). 

Initiativgruppen bestod af erhvervsfolk, der havde et stort netværk og var en del af de vigtige borgere i 

området (Bilag 16). De havde et stærkt forretningsperspektiv, og tilgangen var at storme frem og få sat 

gang i projektet, hvorfor Peter omtaler dem som tæskeholdet (Bilag 11). Det såkaldte tæskehold tog teten 

i egen hånd og ventede ikke på, at lokalområdets politikere skulle gøre noget ved den nedslående 

prognose, hvorfor de kunne virke overlegne og styrende. Samtidig anser informanterne dem som værende 

fremtidssynede og tillægger dem æren for, at et klimapartnerskab blev igangsat (Bilag 6; 9). Inden 

partnerskabets etablering forsøgte initiativgruppen at involvere Byrådet, som forholdte sig positive til 

initiativet, men ikke ønskede at finansiere eller engagere sig yderligere i partnerskabet (Bilag 6).  

 ProjectZero er karakteriseret ved, at erhvervsfolk drev projektet frem for det offentlige, som 

offentlige-private partnerskaber ofte kendetegnes ved. Det var erhvervsfolkene, der henvendte sig til 

kommunen og byrådet, da de indså at projektet krævede involvering fra flere parter, hvis det skulle lykkes 

(DKsyd, 2018). En af informanterne pointerede dertil, at hvis projektet var drevet af kommunen, havde 

det ikke eksisteret i dag pga. manglende ressourcer under finanskrisen i 2008 (Bilag 11), og samtidig er 

ProjectZero forbundet til enkelte respekterede individer med et stort netværk, og deres engagement har 

haft betydning for partnerskabets overlevelse. De enkelte individers betydning for ProjectZero er tydelig 

fra start, da informanterne fremhæver den daværende direktør for Danfoss, Jørgen Mads Clausen, som 

årsag til, at projektet kom i gang (DKsyd, 2018; Bilag 6;9). Jørgen Mads Clausen er en kendt person i 

området med en status, som gør, at mange respekterer de projekter han engagerer sig i (Bilag 11), hvilket 
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også kan ses i den måde, informanterne omtaler projektets måde at arbejde på. Her nævner Peter bl.a., at 

Jørgen Mads Clausens måde at drive forretning på var med til at påvirke ProjectZeros mentalitet og de 

forventninger, der blev sat for projektet, eftersom kravet var, at det skulle være i verdensklasse: 

  

”Så der var mange ting, pga. Jørgen havde World Class tilgangen, der egentlig gav sig selv. Man kan 

undre sig lidt over, at det så lykkes at få det positioneret, men jeg tror det er en del af det, når man skal 

lave en forandring ” (Bilag 11, s. 3) 

 

Verdensklasse-udtrykket er også blevet brugt i omtale af ProjectZero (DKsyd, 2018), hvilket indikerer at 

de involverede parter lægger vægt på de enkelte individers status i området. Kjeld pointerer, at det har 

betydning for partnerskabet at have et navn i Sønderborg, hvor det for ham er muligt at aftale et møde 

med alle:  

 

” uanset hvem jeg ringer til i Sønderborg og siger: "Jeg vil gerne have en snak, eller et møde" (Bilag 13, 

s. 6) -” altså større er byen altså heller ikke så det vil sige at for at få indtrængen, så betyder det noget og 

øhm… ligesom have et navn” (Bilag 13, s. 4) 

 

Dette indikerer, hvordan det i Sønderborg betyder meget for fremdriften, at de rigtige personer tager teten, 

hvilket også ses i mulighederne for ProjectZero. Her har Kjeld muligheden for at påvirke stakeholders i 

den retning ProjectZero ønsker, eftersom hans status øger respekten fra lokalområdet. Det gør det 

umiddelbart nemmere for ProjectZero at få overbevist områdets virksomheder til at være positive stemte 

over for projektet, når partnerskabet bygger på centrale personer i området. At partnerskabet bygger på 

centrale personer, gør det nemmere for lokalsamfundet at forholde sig til ProjectZero og kan medføre, at 

flere vil engagere sig, da de har kendskab til personerne, og det derfor virker som et troværdigt 

partnerskab. Det indikerer, hvordan de har formået at skabe en lokal interesse. Direktøren i ProjectZero 

giver udtryk for, hvordan både parter og borgere associerer ham med ProjectZero Sekretariatet og 

nærmest sætter lighedstegn mellem de to:  

 

”…for jeg tror, hvis tingene pludselig render den anden vej, så kigger de efter mig. Så kigger byrådet og 

borgerne efter mig. Nogle gange bliver det her meget meget personligt, så er det sekretariatet eller Peter 

Rathje.” - ”Der kan man sige, at det på et personligt plan kan være lidt barskt, hvis det er sådan det er 

fordi man har været med til at starte det og til at drifte det.” (Bilag 11, s. 11) 

 



Side 63 af 115 

 

Det ses i den forbindelse, hvordan det både kan være en fordel og ulempe, at omverdenen forbinder 

ProjectZero med enkelte personer. Peter udtrykker, hvordan det kan være anstrengende, når selv 

projektets partnere forventer, at Peter ér ProjectZero, og at han derfor står til ansvar for alt, der relaterer 

sig til projektet og sekretariatet. Dette kan samtidig indikere, hvordan ansvaret pålægges de enkelte 

personer, hvorfor individerne forbindes med både succeserne og især med fiaskoerne. Dertil fører 

pålægningen af ansvaret tilbage til den respektive organisation, hvorfor de skal agere på vegne af dem 

selv og organisationen. Det samme indikerer Kjelds udtalelse om, at hans status giver ham adgang til 

relevante personer, hvor han forbindes med ProjectZero Business og Danfoss, hvorfor de enkelte 

stakeholders forudindtagede holdninger til personerne påvirker individernes og organisationernes image 

og legitimitet.  

 

Dermed overgives projektets retning til de enkelte individer, hvilket ifølge Flemming er grundet 

Sønderborgområdets størrelse, og projektet bliver derfor personligt, eftersom alle kender alle. Det ses bl.a. 

i udtalelsen: 

 

”og når vi nu kender hinanden, møder hinanden i brugsen og ungerne går til sport sammen, og hvad der 

ellers er, jamen så er det bare meget nemmere og få det samarbejde, til at få det til at fungere.” (Bilag 

14, s. 9) 

 

Udtalelsen giver udtryk for, hvordan parterne møder hinanden i andre sammenhænge, hvilket giver dem 

et naturligt forhold, og gør det er svært at undgå hinanden. Dette kan også betyde, at der i samarbejdet er 

større konsekvenser for parterne, hvis der opstår uenigheder, eftersom de risikerer at møde hinanden i 

private sammenhænge. Det betyder for ProjectZero, at konstellationen omkring samarbejdet er afhængig 

af de enkelte personer, der er engageret i det, og som har indflydelse på projektets retning og tiltag.  

 Parternes forhold påvirker deres måde at samarbejde på i andre sammenhænge. Ifølge Flemming 

forbedre det samarbejdsmulighederne for de andre initiativer, der igangsættes i området, eftersom 

parterne ikke først skal sætte sig ind i, hvem de andre personer er, men allerede ved, hvordan de arbejder 

og tænker ved samarbejdets begyndelse (Bilag 14). Parterne er dermed forbundet på flere niveauer i 

området og indgår i de samme netværk, hvorfor det ifølge Flemming også giver færre barrierer for at 

udvikle flere samarbejder. Dette kommer til udtryk ved:  

 

”Vi kender hinanden, vi er en del at et stort netværk. Og så går vi bare i gang.” .. ”Jamen det er da en 

del af det, at det ikke er større end det er til at overskue. Og jeg sidder og tænker, at sådan noget her ikke 

kunne lade sig gøre i København.” (Bilag 14, s. 9) 
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Citatet indikerer, hvorledes personernes indbyrdes relationer både fremmer mulighederne for 

samarbejdets udvikling og samtidig er et udtryk for, hvordan relationerne er en forudsætning for 

ProjectZeros grundlag, hvorfor Flemming ikke mener, det er muligt at gennemføre sådan et projekt i 

København (Bilag 8). Relationerne skaber dermed fundamentet og forudsætningen for ProjectZeros 

succes. 

 

Tværsektorielle partnerskaber kan organiseres i et IPSP, hvor én uafhængig enhed varetager de 

involverede parters interesser og fastlægger retningslinjerne for samarbejdet. Denne organisering ses i 

ProjectZero, hvor de igennem et OPP har oprettet en selvstændig enhed med egne bestyrelser og 

sekretariat. Samarbejdet kommer primært til udtryk i ProjectZeros bestyrelser, hvor 

bestyrelsesmedlemmerne sidder fra forskellige parter og repræsenterer både erhvervslivet og byrådet. Dog 

styres og drives partnerskabets initiativer af ProjectZero Sekretariatet, hvor medarbejderne bl.a. er 

projektledere for flere af initiativerne. Dermed fungerer ProjectZero Sekretariatet som den fælles enhed, 

der skal varetage parternes samlede interesser og implementere de retningslinjer og handlingsplaner, 

parterne har udviklet for at kunne opnå det fælles mål om CO2-neutralitet. Sekretariatet bærer dermed det 

reelle ansvar og fungerer som katalysator for at igangsætte projekter og skal samtidig sikre en positiv 

holdning til partnerskabets vision (Bilag 6). Ansvaret for projekterne bliver derefter placeret hos de 

enkelte parter, der står for at drive projekterne og få dem implementeret internt i virksomheden. 

 ProjectZero udarbejder i samarbejde med partnerne hvert femte år handlingsplaner i form af 

Roadmaps, som skal give parterne mere håndgribelige retningslinjer for perioden. Det har til formål at 

holde alle parter engageret, samt bidrage til at beholde byrådets positive holdning til projektet. Aase 

pointerer bl.a., at delmålene er med til at holde byrådet engageret, eftersom handlingsplanerne løber 

parallelt en valgperiode (Bilag 9), hvilket for Byrådet gør det mere realistisk og nemmere at forholde sig 

til i stedet for kun at have 2029 visionen, der strækker udover deres valgperiode.  

 

ProjectZeros komplekse udfordring med at opnå CO2-neutralitet kommer til udtryk gennem det 

langsigtede perspektiv, hvorfor sekretariatet skal stå for styringen af projektet for at sikre det løbende 

engagement. Organiseringen omkring ProjectZero er derved karakteristisk for et IPSP, hvor deltagelsen er 

frivillig og derfor skal fastholdes gennem de løbende handlingsplaner.  

 

Formålet med ProjectZero er at løse de komplekse udfordringer klimaforandringer kan medføre, men 

informanterne giver udtryk for forskellige opfattelser af formålet, hvor det både anses som værende en 

branding-strategi af området, et projekt for jobskabelse eller et klimaprojekt. Både direktøren i 
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ProjectZero Sekretariatet, Peter og byrådsmedlem, Aase, pointerer at projektets initiativtagere ikke havde 

fokus på at løse klimaproblemerne, men bruge det som en strategi til at fremme væksten i 

Sønderborgområdet (Bilag 11; 15). Som Aase udtrykker det: 

 

” Ja, og dengang tror jeg ikke det var så meget pga. klima, jeg tror faktisk det var mere det her med at vi 

kunne skabe en platform, hvor Sønderborg blev meget mere synlig, og i sidste ende kunne det måske 

tiltrække investeringer, virksomheder og studerende. Jeg tror meget det har handlet om det dengang. ” 

(Bilag 15, s. 6) 

 

ProjectZero blev ifølge informanterne derfor ikke oprettet som et klimaprojekt, men fokusset på klimaet 

blev løsningen på, hvordan området kunne promovere og differentiere sig fra andre landsdele. Dermed 

var det primært et forretningsmæssigt og økonomisk perspektiv, der drev initiativtagerne i forhold til at 

etablere et offentlig-privat partnerskab. På trods af at partnerskabet, ifølge Peter, blev etableret med fokus 

på vækst, gik han selv ind i ProjectZero med et andet formål. Han argumenterer for, at hvis projektet 

handlede om jobskabelse, ville det være ren erhvervsudvikling, men det er hans holdning, at formålet er at 

løse klimaudfordringerne, hvortil jobskabelsen er en sidegevinst ved de initiativer ProjectZero 

gennemfører (Bilag 11). Dertil mener Peter, at ProjectZero har til opgave at koordinere forskellige 

initiativer på tværs for at nedbryde silotænkningen mellem sektorer og brancher og derigennem løfte 

klimaudfordringen (Bilag 11). Kjeld er enig i, at ProjectZero har til formål at koordinere og facilitere den 

grønne omstilling i Sønderborg, og ifølge ham bidrager ProjectZero til den grønne omstilling (Bilag 13). 

Derimod har det for byrådsmedlem Aase altid været formålet at øge jobskabelsen og skabe studiepladser i 

området, som gør det attraktivt at bosætte sig i Sønderborg (Bilag 15). Hertil mener Lene, at det handler 

om at koble både klima og jobskabelse sammen, samt en branding af området, da virksomhederne 

allerede producerer grønne produkter, og det kan derfor skabe en øget efterspørgsel, som kan medføre en 

jobvækst (Bilag 16). 

 Det er tydeligt, hvordan informanterne har forskellige forventninger om, hvad formålet med 

ProjectZero er, men fælles for holdningerne er, at det for dem enten handler om klimaet eller om 

jobskabelse. Jobskabelsen virker for flere informanter som en helt central del af partnerskabet, og dertil 

pointerer flere, hvordan ProjectZero blev grundlagt med det formål at øge væksten i området. Peter indgik 

i ProjectZero med formålet om at løse klimaudfordringen, men giver selv udtryk for, at fokus var på noget 

andet dengang, hvilket kan indikere, at der fra partnerskabets begyndelse har været delte meninger om, 

hvor fokusset skal ligge, og hvad formålet med i ProjectZero egentlig er. De forskellige opfattelser af 

formålet kan have haft og fortsat have en afgørende betydning for udformningen af projektet, og hvorvidt 

parterne formår at udnytte samarbejdets potentiale. Samtidig kan det påvirke, at parterne arbejder efter 
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forskellige hensigter, hvilket kan skabe en risiko for, at de modarbejder hinanden. Hvis nogle af parterne 

arbejder for at øge væksten og jobskabelsen, mens andre arbejder for at løse klimaudfordringerne, kan det 

betyde, at der skal gås på kompromis med initiativer undervejs, som kan spænde ben for én af de to 

formål.   

 ProjectZeros fokus på jobskabelse blev i deres handlingsplan for 2020 mere synlig, hvor der er sat tal 

på hvilken vækst initiativerne i Roadmap2020 skulle medføre (ProjectZero, 2013). Her har ProjectZero 

listet den forventede årlige direkte og indirekte jobskabelse i området, samt i perioden 2016-2020, hvor 

det skønnes, at projektet vil skabe omkring 500 nye jobs i området (ProjectZero, 2013). Hvorvidt det antal 

jobs reelt er blevet skabt, findes der ingen opgørelse over. ProjectZero udarbejder årligt 

monitoreringsrapporter, som måler på og vurderer effekterne af de initiativer, der er foretaget for det 

indeværende år, men der fremgår ingen målinger på jobskabelsen eller vækst i rapporterne (ProjectZero, 

n.d.-k). Derimod fokuserer monitoreringsrapporterne på energiudledningerne og CO2-reduktionen 

projektet har opnået (ProjectZero, n.d.-k). Dette tydeliggør partnerskabets forskellige fokusområder, hvor 

de parter, der har udarbejdet handlingsplanerne har haft et stort fokus på jobskabelsen, hvilket ikke er 

blevet sat i system og derfor ikke fremgår af monitoreringsrapporterne, hvorfor den reelle jobskabelse 

ikke er evalueret. I den seneste handlingsplan, Roadmap2025, fremgår jobskabelse ikke, hvorfor det kan 

indikere, at ProjectZeros fokus igen ligger primært på klimaindsatsen. Fokusskiftet i de to 

handlingsplaner, samt at jobskabelsen ikke fremgår i monitoreringsrapporterne, kan antyde en skiftende 

retning for ProjectZero, hvor det ikke er klart for parterne, hvilken i retning projektet skal gå og hvordan 

de får konkretiseret jobskabelsen, som for flere parter er central.  

 ProjectZero virker dog til at have erkendt de forskelligartede retninger, hvorfor de har etableret en ny 

enhed, der skal varetage jobskabelsen i partnerskabet. Den nye enhed, ProjectZero Business, som er 

oprettet under ProjectZero, har til formål at igangsætte initiativer, der skal fremme jobskabelsen og i 

fremtiden skal varetage denne del for ProjectZero (Bilag 6). 

 

5.2.2 ProjectZero Business 

ProjectZero Business blev oprettet i januar 2020 (Bilag 7) og er en enhed under Project Zero-Fonden og 

ProjectZero A/S, som omfatter aktørerne Syddansk Universitet (SDU), Vækstrådet, Clean Clusters, 

Sønderborg Kommune og ProjectZero, men kun finansieres af Bitten & Mads Clausens Fonden (Bilag 6; 

12; 13). På trods af at det kun er Bitten & Mads Clausens Fonden, der finansierer ProjectZero Business, er 

enheden tilknyttet ProjectZero og udarbejder derfor omkostningsregnskaber for at godtgøre udgifterne 

over for sine stakeholders (Bilag 7). Det skyldes, at det offentlige-private partnerskab eksisterer i 

ProjectZeros bestyrelser, som ProjectZero Business også er underlagt, hvorfor de ifølge Kjeld, der er 

formand for ProjectZero Business, er nødsaget til at godtgøre pengenes formål, eftersom ProjectZero 
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delvist finansieres af det offentlige og derfor skal stå til ansvar for sit forbrug over for borgerne (Bilag 

13). ProjectZero Business er derfor oprettet som en selvstændig enhed i ProjectZeros 

aktieselskabsstruktur, men er i høj grad integreret i ProjectZero, da de arbejder for samme vision, men 

med forskelligt fokus (Bilag 13). Organiseringen er ikke noget parterne vægter særligt højt, og ifølge 

Kjeld er det heller ikke meningen, at stakeholders skal kunne kende forskel på de to enheder (Bilag 13). 

ProjectZero har dermed oprettet en enhed, som skal varetage projekter ifm. jobskabelse, men skildringen 

mellem de to enheder er ikke vigtigt for parterne at synliggøre, da den nye enhed i højere grad skal indgå 

som et nyt tiltag under ProjectZero. Eftersom skildringen mellem de to enheder ikke synliggøres til 

omverdenen, kan det skabe forvirring om partnerskabets retning blandt stakeholders, og det kan dermed 

medføre, at parterne ikke har afklaret retningen for partnerskabet.  

 De deltagende virksomheder i ProjectZero Business inddeles i applikationsgrupper alt efter de 

forskellige løsninger, der produceres (Bilag 12). Dertil har ProjectZero Business etableret fem 

spydspidsprojekter, hvor et Demonstratorium er centrum for projektet (Bilag 13). Demonstratoriet bruges 

som salgsstrategi, hvor løsningerne i applikationsgrupperne og de andre spydspidsprojekter udstilles for at 

tiltrække eksterne interessenter (Bilag 13). I de andre fire spydspidsprojekter laves de projekter, som de 

deltagende virksomheder står for, hvorfor ProjectZero Business, ligesom ProjectZero, fungerer som 

katalysator og projektkoordinatorer, hvorefter virksomhederne overtager projekterne, og producerer og 

leverer løsningen (Bilag 13). Dermed er det virksomhederne, der skal drive de projekter, der igangsættes i 

ProjectZero Business, hvorfor organiseringen er den samme som ProjectZero bare med en anden 

målsætning.     

 

Formålet med ProjectZero Business er at øge jobskabelsen og væksten i Sønderborg med udgangspunkt i 

den grønne agenda (Bilag 12; 13). Enheden opdeler jobskabelsen i direkte og indirekte jobs, hvor de 

direkte arbejdspladser udledes af de projekter der sættes i gang i de fire spydspidsprojekter, og de 

indirekte arbejdspladser skabes af den efterspørgsel parterne forventer Demonstratoriet vil skabe (Bilag 

12; 13). Formålet med Demonstratoriet er især, ifølge projektlederen, for ProjectZero Business at 

markedsføre Sønderborgs løsninger for at skabe efterspørgsel (Bilag 12). Dertil uddyber projektlederen: 

 

Så det er egentlig markedsføring af vores løsninger. Ehm, og formål, der kan vi sige, hvor classic er bredt 

og public, skabe attention omkring hele den her agenda, blandt private borgere og virksomheder. Altså 

meget bredt, hvor vi i denne her ovre, der er det at fremme Sønderborgs erhvervsliv.” (Bilag 12, s. 3) 

 

Formålet er ifølge ham dermed at fokusere på erhvervslivet, og dermed være mere målrettet i deres 

projekter end ProjectZero, der her omtales som ”classic”. Det samme giver Kjeld udtryk for, hvor han 
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formulerer det som, at ProjectZero Business skyder med riffel, hvor Project Zero skyder med spredehagl 

(Bilag 13), og dermed mener han, at ProjectZero Business sætter ind med en mere specifik og intensiv 

indsats over for erhvervslivet i Sønderborg. Kjeld tilføjer dertil: 

 

”Sådan at vi kan tiltrække udenlandske og danske beslutningstagere til Sønderborg, øh vi bliver sådan et 

mekka på de grønne løsninger” (Bilag 7, s. 1) 

 

Begge informanter har dermed samme forventninger til formålet med oprettelsen af den nye enhed. 

Informanterne lægger især vægt på Demonstratoriet, som ProjectZero Business vil oprette, hvor formålet 

er at skabe en større ekstern efterspørgsel for derigennem at øge Sønderborgs virksomheders salg. 

 Udover direkte og indirekte jobskabelse er det, ifølge projektlederen, ikke defineret hvilke typer 

arbejdspladser, der er målet og hvor mange antal jobs, der skal skabes i forbindelse med projektet (Bilag 

12). Derimod argumenterer Kjeld for, at ProjectZero Business inden 2025 skal have skabt 200 

arbejdspladser, som skal dække over vedvarende og projektbaserede jobs (Bilag 13). På trods af at 

formålet med ProjectZero Business er defineret mere tydeligt end parterne i ProjectZero giver udtryk for i 

den del af partnerskabet, er det uklart mellem informanterne, hvordan jobskabelsen skal vurderes og 

måles. Dog har projektet, da interviewene fandt sted, kun været i gang i to måneder, hvorfor begge 

informanter giver udtryk for, at de endelige forhold omkring dette endnu ikke er på plads (Bilag 6; 7).  

 

I og med ProjectZero har oprettet den nye enhed burde det afklare parternes indbyrdes 

uoverensstemmelser med partnerskabets retning, men det todelte fokus, i de to integrerede enheder i 

samme partnerskab, kan dog medføre, at de vil modarbejde hinanden, når det kommer til prioriteringen af 

projekter. Ifølge Kjeld vægter jobskabelsen højest i ProjectZero Business, og han fortæller følgende om 

enhedens prioriteringer:  

 

”... For det kan jo godt være at det er lidt dyrere, men hvis det giver lidt mere på arbejdspladser… Øh én 

ting er i hvert fald helt sikkert at, det behøver ikke at være sådan at de projekter, der som reducerer mest 

CO2 de samtidig skaber flest job. Eller har den største lønsomhed.” (Bilag 13, s. 14) - ”… Ja men, men 

arbejdspladser det er det primære.” (Bilag 13, s. 18) 

 

Dette indikerer de forskellige prioriteringer, der er i partnerskabet, hvorfor parterne risikerer at skulle gå 

på kompromis med nogle af målene. Kjeld giver her udtryk for, at de projekter der skaber den største 

jobvækst ikke nødvendigvis har den største effekt på målet om på CO2-neutralitet, hvorfor der kan stilles 

spørgsmålstegn ved, om parterne arbejder for hvert sit mål og dermed ikke formår at forene de to 
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målsætninger. I modsætning til Kjeld giver Peter udtryk for, at han gik ind i ProjectZero for at løse 

klimaudfordringerne og ikke jobskabelsen, hvilket indikerer informanternes forskellige prioriteringer, 

som kan påvirke både ProjectZero og ProjectZero Business muligheder for at opnå deres mål.  

 

Udover de forskellige prioriteringer, der eksisterer internt i ProjectZero, har parterne i form af Byrådet, 

Kommunen og Danfoss en indflydelse på samarbejdets muligheder for at opnå deres målsætninger. I de 

næste to afsnit vil henholdsvis Byrådet og Kommunens rolle, samt Danfoss’ rolle i partnerskabet 

analyseres.  

 

5.2.3 Byrådet og Sønderborg Kommune 

Den offentlige part i ProjectZero omfatter Sønderborgs Byråd og Kommune. Rollefordelingen kan 

optegnes som værende kommunen som myndighed og som virksomhed. Aases interview går på 

kommunen som myndighed i form af Byrådet, hvor Lenes interview omhandler kommunen som 

virksomhed. 

 

Byrådets rolle i partnerskabet omfatter at skabe de politiske rammer for, at samarbejdet kan udvikle sig, 

og fremme forholdene for de klimatiltag der sker i området. Aase beskriver her, hvordan der sættes krav 

til Byrådet: 

 

” Ja, men der bliver jo stillet krav fra os som byråd. Vi vil jo ikke tillade, når vi gerne vil være CO2 

neutrale, så kan vi jo ikke tillade at bygge huse, der er lavet ud fra et andet bygningskrav. Det giver jo sig 

selv.” (Bilag 15, s. 4) 

 

Her giver Aase udtryk for, hvordan Byrådet gennem deres deltagelse i ProjectZero påvirkes til at fremme 

klimavenlige projekter i området, og samtidig giver det indtryk af, hvordan Byrådets arbejde ift. 

ProjectZero udfolder sig. Byrådet står for at sikre den politiske retning såvel som de regulativer, der er på 

energi- og klimaområdet i Sønderborg. 

 Udover at sikre fordelagtige politiske rammer for partnerskabet, har Byrådet bestyrelsesmedlemmer i 

Project Zero-Fonden og ProjectZero A/S, hvorfor de er med til at bestemme retningen for ProjectZero 

(ProjectZero, u.d.), og dertil bevilger Byrådet årligt 1 mio. til partnerskabet (Bilag 15).  

 

Peter udtrykker, hvordan pengene ikke alene sikrer et godt partnerskab, men at det kræver en forpligtelse 

fra parterne (Bilag 11). Her pointerer han, at Byrådet i partnerskabets opstart var positive over for 

initiativet, men ønskede ikke at bevilge økonomiske midler til det, hvorfor deres engagement forblev på et 
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overfladisk niveau, dog med en positiv indstilling til ProjectZero (Bilag 11). Peter uddyber hertil, hvordan 

han selv var sen til at indse hvor vigtigt, det var at sikre Byrådets engagement og forpligtelsen til 

ProjectZero, eftersom Byrådet sidder som beslutningstageren på vegne af kommunen (Bilag 11). Samtidig 

pointerer Aase og Lene vigtigheden i at sikre engagementet i Byrådet på tværs af valgperioderne, hvor de 

i Sønderborg gennem fire valgperioder har sikret et enigt byråd på trods af løbende skift i partifarve i 

Byrådet (Bilag 15; 16). Aase mener, at det at have et enigt byråd, er centralt for ProjectZeros 

udviklingsmuligheder, da hun pointerer, at hvis der bare i én periode er en borgmester, som ikke vil 

prioritere samarbejdet, så kommer samarbejdet ingen vegne (Bilag 15).  

 

Informanterne Peter, Aase og Lene er enige om, at Byrådet har en central rolle i samarbejdet for at 

fremme de kommunalpolitiske rammer i området, men engagementet i selve partnerskabet har ifølge 

Peter manglet ind til udarbejdelsen af den seneste handlingsplan Roadmap2025 (Bilag 11; 15; 16). 

Ændringen ift. engagementet fra Byrådet skyldes ifølge Peter, at de ved denne handlingsplan sikrede 

Byrådets godkendelse inden den færdige plan var udarbejdet, hvortil det var nemmere at sikre den 

endelige godkendelse, og samtidig var det efterfølgende også nemmere at engagere de resterende parter 

og interessenter i handlingsplanen (Bilag 11). I udarbejdelsen af handlingsplanen deltog Byrådet i form af 

Aase og borgmesteren, hvorfor de er med til at bestemme retningen for partnerskabet (Bilag 15). 

 

Eftersom Byrådet sidder med i ProjectZeros bestyrelser og er med til at udarbejde handlingsplanerne, kan 

det sikre et større engagement, og derigennem sikre en positiv holdning til partnerskabets formål, hvilket 

kan påvirke Byrådet til at fremme mulighederne for ProjectZero gennem fordelagtige regulativer og krav. 

På trods af dette, kan den sene inddragelse få betydning for partnerskabet, da det må antages, at hvis 

ProjectZero havde sikret engagement tidligere, kunne de have fremmet rammerne for partnerskabet 

yderligere. Det kan have en betydning for partnerskabets muligheder for at opnå deres målsætninger, og 

dermed ses det, hvordan Byrådet spiller en vigtig rolle i partnerskabet, men at der stadig, på trods positive 

holdninger, mangler at bliver sikret et egentligt engagement i Byrådet.  

 

Kommunens rolle i ProjectZero som virksomhed omfatter at gøre flere afdelinger i kommunen CO2-

neutrale, hvorfor kommunen også har forpligtet sig til ProjectZeros målsætninger (Bilag 10). Her 

fortæller Lene, hvordan de forskellige afdelinger som eks. driftsafdelingen og Service og Ejendom hver 

især står for at reducere deres CO2-aftryk og rapporterer til Lene, som er kontaktperson til ProjectZero 

(Bilag 10). Kommunen arbejder dermed for at opnå CO2-neutralitet i deres egne bygninger, på 

transportområdet og andre energiområder i kommunen, hvor Lene fungerer som tovholder, men hvor 

driften af projekterne fordeles i de forskellige afdelinger (Bilag 10). Kommunen påtager sig derfor interne 
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projekter, men i forhold til partnerskabet er deres rolle at fremme sagsbehandlinger, der relaterer sig til 

ProjectZero, hvilket ifølge Peter gør dem til en vigtig part i samarbejdet, men ikke som investor, de sørger 

derimod for sammen med Byrådet at fremme forholdene for ProjectZero (Bilag 11).  

 Derudover har kommunen integreret ProjectZero i deres bæredygtighedspolitik, som omfatter en 

styringstrekant bestående af FN’s 17 verdensmål, ProjectZero, Unesco og uddannelse (Bilag 6). I og med 

ProjectZero indgår i kommunens bæredygtighedspolitik, er rollefordelingen mellem de to parter mere 

flydende, eftersom kommunens ansvarsområde berører alle segmenter, der indgår i ProjectZeros 

handlingsplaner (Sønderborg Kommune, 2019). Arbejdet med ProjectZero bliver derfor, ifølge Lene, 

filtret ind i hinanden især i forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplaner (Bilag 16). Kommunens 

indflydelse på kommuneplaner gør dem til en vigtig samarbejdspartner, da det ifølge Peter ikke er muligt 

at lykkes med initiativerne, hvis ikke kommunen indgår i samarbejdet (Bilag 11).  

 

På trods af kommunens vigtige rolle, er kommunens engagement ifølge både Peter og Lene begrænset 

(Bilag 6; 10). Lene pointerer, hvordan kommunens egne initiativer for at reducere deres energiforbrug har 

stået stille de seneste tre år, og at kendskabet til ProjectZero internt i kommunen begrænser sig til de 

individer, der har en tilknytning til projektet, hvilket indikerer et manglende engagement fra kommunen. 

Engagementet begrænser sig til at gøre det nødvendige for at holde sig inden for de målsætninger, der er 

sat, og samtidig er det ikke udbredt blandt de ansatte at engagere sig i CO2-reduktionen. Peter pointerer 

dertil, hvordan det i udarbejdelsen af Roadmap2020 blev pointeret af en rådgiver, at det var vigtigt at få 

involveret kommunen i højere grad end hidtil, hvilket indikerer en tidligere mangel på engagement og 

ansvarstagen fra kommunens side, som sidenhen ifølge informanterne er forbedret (Bilag 11; 16).  

 

Både Byrådet og Sønderborg Kommune har ifølge informanterne fremtrædende roller i ProjectZero, især 

ift. at sikre politiske og kommunale tiltag, der fremmer samarbejdets muligheder. Engagementet hos 

parterne er i de seneste år blevet større, men det begrænser sig stadig kun til de individer, der er involveret 

i samarbejdet. Dertil eksisterer en holdning om, at så længe Kommunen holder sig inden for ProjectZeros 

målsætninger, så behøves der ikke at foretages yderligere initiativer. 

 

5.2.4 Danfoss 

En af de private parter i ProjectZero omfatter Danfoss, som både har bestyrelsesmedlemmer i begge 

ProjectZeros bestyrelser, har formandsposten for ProjectZero Business og Danfoss’ fond Bitten & Mads 

Clausens Fonden finansierer begge grene af partnerskabet (Bilag 7; 8; ProjectZero, u.d.).   
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Danfoss’ energiforbrug udgjorde i partnerskabets begyndelse 25 %, ifølge Peter, og 15 %, ifølge 

Flemming, af Sønderborgs samlede energiforbrug, hvilket gjorde det besværligt for ProjectZero at opnå 

deres målsætning uden Danfoss, hvorfor de var vigtige at få med (Bilag 11; 14). Samtidig har 

virksomhedens finansielle investering i partnerskabet indflydelse på Danfoss’ rolle i ProjectZero, hvortil 

informanterne fra Danfoss pointerer, at virksomheden har skabt eksistensgrundlaget for ProjectZero, og at 

projektet ikke vil kunne opnå målsætningen uden Danfoss’ bidrag til partnerskabet (Bilag 13; 14). Dertil 

er det ifølge Aase vigtigt for brandingen af ProjectZero, at Danfoss er med, eftersom det både giver 

tyngde eksternt med Danfoss’ image, og samtidig har Danfoss’ en status i lokalsamfundet, der gør, at de 

andre virksomheder ikke tør lade være med at deltage i partnerskabet (Bilag 15). Det indikerer, hvordan 

flere informanter anser Danfoss for at have en central rolle i samarbejdet, eftersom flere mener, at 

ProjectZero enten ikke ville have eksisteret eller have nået dertil, hvor de er i dag, hvis ikke Danfoss 

havde påtaget sig en førende rolle i ProjectZero.  

 Danfoss’ rolle i ProjectZero omfatter udover finansiering en forpligtelse til at opnå CO2-neutralitet på 

deres produktionsanlæg i Nordborg og Gråsten (Bilag 8). Forpligtelsen om at blive CO2-neutral på sine 

fabrikker omfatter både Danfoss’ danske og globale fabrikker, og dertil skal fabrikken i Nordborg være 

CO2-neutral på varmen i 2022 (Bilag 8). Danfoss’ rolle i partnerskabet består derfor også i at opnå de 

fælles målsætninger, der er sat i ProjectZero ved at indføre tiltag internt i virksomheden, og indrapportere 

resultaterne til ProjectZero. Rollen som partner i ProjectZero sker primært i bestyrelserne, hvor Danfoss 

har siddende bestyrelsesmedlemmer og via de services Danfoss yder over for ProjectZero som at afholde 

workshops og udbrede deres erfaringer til andre virksomheder i område (Bilag 8). Danfoss’ klimatiltag 

sker internt og individuelt, hvorfor disse projekter primært foregår egenhændigt. Flemming fortæller bl.a. 

hvordan Danfoss har været en del af ProjectZero fra start og har indrapporteret deres resultater, og dertil 

har Danfoss været med til at afholde workshops og uddele erfaringer med andre virksomheder i 

partnerskabet, hvorfor Flemming beskriver virksomhedens rolle som værende en inspirator (Bilag 14). 

Ifølge Flemming har Danfoss og ProjectZero arbejdet parallelt med klimastrategierne, hvorimod Peter 

mener, at Danfoss ikke har forpligtet sig til partnerskabet i samme omfang før for 5-6 år siden, hvor 

energieffektivitet ift. omsætning blev italesat (Bilag 8; 11).  

 Grunden til Danfoss’ engagement i ProjectZero skyldes, ifølge Flemming, den lokale forpligtelse 

virksomheden har:  

 

” Jamen det gør vi jo i det omfang vi jo overhovedet har ressourcer til det. øh og har altid gjort det i PZ, 

fordi at vi jo også har en form for forpligtelse til at få det her til at lykkes, for som jeg sagde før, vi har jo 

været med til at føde barnet og vi skal jo også gerne se det vokse op og, og komme til at virke øh, men 

også finde, almindelige sociale forpligtelser vi har i området, øh den er jo også vigtig at huske.” – ” og 
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det er jo noget af det vi kan se som fonden har gjort igennem mange år, ved at investere i 

Sønderborgområdet” (Bilag 8, s. 4) 

 

Ifølge Flemming eksisterer en lokal forpligtelse over for Danfoss, og eftersom de har været med til at 

starte projektet, forventes det af lokalområdet, at Danfoss selv går forrest. Derudover giver Flemming 

udtryk for, hvordan Bitten & Mads Clausens Fondens investeringer i ProjectZero, såvel som 

lokalområdet, påvirker Danfoss’ forpligtelser, da det forventes at de efterlever det Fonden har sat i værk 

(Bilag 8). 

 Informanternes opfattelse af Danfoss’ engagement adskiller sig fra hinanden, hvor informanterne fra 

Danfoss mener virksomheden har været med fra start og har sikret ProjectZeros overlevelse (Bilag 13; 

14). Derimod mener andre informanter, at Danfoss har manglet engagement i starten og først inden for de 

seneste år har forpligtet sig til samme målsætninger som ProjectZero, herunder det mål at blive CO2-

neutral i 2029 (Bilag 11; 15). Hertil fortæller Peter, hvordan det har krævet små ændringer i forpligtelsen, 

da Danfoss i første omgang meldte ud at blive CO2-neutral i 2030, men at denne forpligtelse ikke kunne 

gælde for produktionen i Sønderborg, da forpligtelsen over for ProjectZero er at forblive det i 2029 (Bilag 

11). Dette indikerer parternes forskellige opfattelser af hinandens roller og engagement i partnerskabet, 

men på trods af de forskellige opfattelser om Danfoss’ engagement er informanterne alle enige om, at 

Danfoss spiller en central rolle i ProjectZero både økonomisk og som partner.  

 

Interne omstruktureringer i Danfoss har ændret deres engagement i ProjectZero, da de ikke har samme 

ressourcer til rådighed, som ved projektets start, hvor de nemmere kunne afsætte tid til et projekt. Her 

beskriver Kjeld bl.a., hvordan virksomheden tidligere kunne afsatte ressourcer, som de ikke har i dag:  

 

”Fordi vi har bare ikke øh frie ressourcer til overs… Altså, da vi startede PZ, da var det da ikke umuligt 

at, at finde en mand, der lige kunne gøre noget i nogle uger eller bruge 30 % af sin tid på et eller andet, 

det kan bare ikke lade sig gøre længere.” (Bilag 14, s. 19) 

 

Ændringen i ressourcer har en indflydelse på Danfoss’ engagement, og dertil beskriver Flemming, 

hvordan Danfoss ikke har afsat samme antal ressourcer til bestyrelsesarbejdet i ProjectZero (Bilag 8), 

hvilket betyder et skifte i engagementet, hvor Danfoss i højere grad overlader indflydelsesrige poster til 

andre parter og ikke i samme grad udlåner arbejdskraft til ProjectZeros initiativer. Det ses dertil i 

virksomhedens CSR-rapport, hvordan ProjectZero ikke nævnes som en af de mange klimaprojekter, men 

at internationale partnerskaber fremhæves som vigtige virksomhedens CSR-strategi (Danfoss, 2020). Det 
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manglende fokus på ProjectZero i den eksterne kommunikation indikerer Danfoss’ prioritering af 

partnerskaber, og at ProjectZero ikke har en bemærkelsesværdig indflydelse på virksomhedens indsatser.  

 

I de ovenstående afsnit er de forskellige parters roller og engagement blevet analyseret og giver samtidig 

et indtryk af de forskellige opfattelser og relationer, der er på tværs af partnerskabet og blandt individerne. 

I det følgende afsnit vil de dynamikker og relationer, der eksisterer i ProjectZero, med udgangspunkt i 

informanternes egne opfattelser, undersøges. 

 

5.2.5 Relationer mellem parterne 

Parternes forskellige opfattelser af hinanden giver et indtryk af de dynamikker, der opstår i partnerskabet, 

og deres beskrivelser af hinandens roller i partnerskabet indikerer de indbyrdes afhængigheder, der opstår 

blandt parterne. Ifølge byrådsmedlem, Aase, er alle parter afhængige af hinanden for at kunne lykkes med 

målsætningen om CO2-neutralitet, da hverken kommunen eller virksomhederne vil kunne opnå samme 

resultater alene (Bilag 15). Den samme holdning giver Peter udtryk for, hvor det ifølge ham ikke er 

muligt at opnå succes med sådan et partnerskab, hvis ikke kommunen spiller en vigtig rolle i 

partnerskabet (Bilag 11). Dertil mener Peter, at kommunen og byrådet er de vigtigste samarbejdspartnere, 

der dog hurtigt bliver begrænset af deres roller som myndighed, hvorfor virksomhederne er centrale ift. 

den udførende rolle i partnerskabet (Bilag 11). I og med ProjectZero indgår i kommunens klimastrategi og 

er en central part i klimapolitikken, har ProjectZero også en forpligtelse over for kommunen, hvor Peter 

forklarer: 

 

”… der blev lavet et fælles papir og der står PZ mejslet som et fyrtårn. Det har vi aldrig haft før, jeg kan 

ikke huske, der har stået nogle kommunale dokumenter, det har været sådan underforstået. Og sikkert 

pga. vi bare arbejdede med de mennesker, der var i kommunen, sådan den tidligere planchef, og det er 

ikke fordi vi har købt og betalt dem nu her, det er jo for at bruge ens kompetencer… Men vi har haft gode 

relationer,” (Bilag 6, s. 24) 

 

Der har gennem samarbejdet eksisteret en underforstået forventning om parternes forpligtelser til 

hinanden. ProjectZero er løbende blevet en tydelig del af kommunens strategier, hvilket giver udtryk for 

den fælles afhængighed, der er mellem Kommunen og ProjectZero. Den tætte forbindelse mellem 

parterne kommer også til udtryk ved stakeholdernes udfordringer med at skelne mellem de to parter 

(Bilag 16). Samtidig har kommunen et offentligt forsyningsansvar, når det kommer til varme og energi, 

hvorfor det er nødvendigt, at kommunen indgår i samarbejdet (Bilag 13). ProjectZeros forpligtelser til 

forskellige internationale samarbejder som SmartEnCity og C40, sker på vegne af kommunen og 
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Sønderborgområdet, hvilket tydeliggør parternes afhængighed af hinanden, og hvordan ProjectZero er en 

integrereret del af kommunens klimapolitik, hvorfor ProjectZero i høj grad varetager kommunens 

interesser. Hertil beskriver Peter: 

 

”Ehm, så er det jo ikke virksomhederne vi skal bruge alle vores kræfter på, så skal vi bruge det på 

byrådet og hjælpe dem og kommunen med fortællingen - bifortællingen - for det er en kommune ikke 

nødvendigvis god til, og en kommune kender heller ikke alle detaljer.” (Bilag 11, s. 12) 

 

Citatet indikerer, hvordan ProjectZero varetager kommunens interesser og har fokus på at hjælpe dem 

med at brande området frem for at varetage de private parter i partnerskabet. ProjectZero og kommunen 

drager derfor stor nytte af hinanden, men på trods af dette, påpeger Aase, at Byrådet og kommunen, i 

samarbejde med Danfoss, skal vise ansvarlighed i partnerskabet for at bane vejen for de andre parter 

involveret (Bilag 15). Peters udtalelse om, at ProjectZero ikke skal hjælpe virksomhederne, men 

kommunen viser også, hvordan Peter ikke anser virksomhederne som de mest centrale parter i 

samarbejdet, og at de samtidig har kapaciteten til at varetage sine egne interesser.  

 Informanterne fra Danfoss giver samtidig udtryk for, at Danfoss ikke i samme grad er afhængige af 

partnerskabet for at kunne opnå interne resultater. Flemming fortæller, hvordan Danfoss ikke er 

afhængige af ProjectZero og dets initiativer, eftersom Danfoss vil kunne opnå at blive CO2-neutral på sine 

fabrikker uanset (Bilag 8). Her har Flemming især fokus på projektet om en vindmøllepark i Lillebælt, 

som ifølge ham er en forudsætning for at ProjectZero kan nå i mål med deres vision (Bilag 8). Projektet 

ligger til afgørelse i naturklagenævnet, hvorfor Flemming mener, at Danfoss ikke kan vente på en 

afgørelse, hvis virksomheden skal leve op til sine egne forpligtelser og ser i stedet muligheder i at købe 

grøn strøm af andre leverandører (Bilag 8). Samtidig indikerer Flemmings udtalelser i Roadmap2025 og i 

vores interview et skifte i Danfoss’ prioriteringer, eftersom de i Roadmap2025, der udkom i 2018, 

garanterede at den grønne strøm, der skal hjælpe virksomheden i mål med CO2-neutralitet, skal komme 

fra lokale anlæg og ikke ved at købe grøn strøm (ProjectZero, 2019c). I vores interview udtalte Flemming 

derimod, at Danfoss ikke kan vente på sådanne anlæg, hvorfor virksomheden kigger ind i at købe grøn 

strøm (Bilag 8). Dette indikerer, hvordan Danfoss ikke i samme grad er afhængige af ProjectZero og de 

projekter der sættes i værk, og da Danfoss kun er ansvarlige for sine egne fabrikker, har de større 

frihedsgrader til at føre sine egne projekter. 

 Virksomhedens uafhængighed af ProjectZero ses også i måden, hvorpå informanterne fra Danfoss 

italesætter partnerskabet som et markedsføringsværktøj, hvor Kjeld fortæller hvordan Danfoss’ produkter 

kan bruges i Demonstratoriet, og dermed vil anvende det som et udstillingsvindue for Danfoss’ teknologi 

(Bilag 13). Dertil fortæller Flemming, hvordan Danfoss kan bruge ProjectZero som det gode eksempel i 
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deres arbejde med public affairs, og at et sådant partnerskab er et godt værktøj for Danfoss til at udbrede 

virksomhedens kendskabsgrad og bruge det aktivt til at forbedre deres image (Bilag 8). Dertil forklarer 

Flemming, hvorfor Danfoss har fravalgt SDG 17 om partnerskaber, da det for Danfoss ikke er en 

kernekompetence eller -værdi, men igen anvender virksomheden det som et værktøj i deres 

markedsføring og public affairs (Bilag 8).  

 

Informanternes opfattelse af ProjectZeros betydning for Danfoss tydeliggør den forskel, der ligger i 

parternes afhængighed af og integration i hinandens arbejde. Kommunen og ProjectZero er i højere grad 

afhængige af hinandens arbejde og tiltag for at kunne lykkes med deres målsætninger, hvorimod Danfoss 

ikke udviser samme afhængighed ift. at opnå CO2-neutralitet på deres fabrikker. Begge informanter fra 

Danfoss giver udtryk for, at virksomheden kan opnå samme resultater uden ProjectZero, men at 

deltagelsen i høj grad skyldes en lokal forankring (Bilag 13; 14). I partnerskabet eksisterer forskellige 

opfattelser af de andre parters engagement, men også i hvor høj grad partnerskabet er en vigtig del for at 

kunne opnå målsætningen, og her ses der forskelle i anskuelsen af dette.  

 

Udover at Danfoss’ ikke i samme grad er afhængig af ProjectZeros tiltag for at kunne lykkes, giver 

Flemming også udtryk for, at der i de enkelte projekter ikke er det store samarbejde (Bilag 8). 

Virksomhederne inspirerer hinanden i arbejdet med bæredygtighed frem for, at det er ProjectZero, der 

inspirerer Danfoss på det område, og hidtil har projekterne i ProjectZero ikke båret præg af samarbejde 

(Bilag 8).  

 Det offentlige-private partnerskab i ProjectZero foregår primært på bestyrelsesniveau, hvor flere parter 

er repræsenteret, men det er især de offentlige instanser, der interagerer og er en integreret del af 

ProjectZero, hvor ProjectZero varetager kommunens opgaver og repræsenterer dem eksternt. Samtidig ses 

der mangel på samarbejde i de enkelte initiativer der sker i ProjectZero, hvorfor virksomhederne i højere 

grad inspirerer hinanden end at samarbejde for nye løsninger. Forskellen i relationen mellem parterne 

bliver tydelig i måden, hvorpå ProjectZero og Sønderborg Kommune ofte forveksles. Danfoss står 

derimod uden for denne relation og agerer egenhændigt i initiativer, og i stedet bruger partnerskabet til at 

promovere egne tiltag. Det påvirker parternes prioriteringer, hvor det ses, hvordan Danfoss har fokus på 

egen succes ift. CO2-neutralitet, da Flemming fortæller at virksomheden kan løse egne udfordringer med 

eksterne løsninger, hvorimod Aase pointerer, at målsætningen kun kan opnås, hvis alle initiativer sker 

internt i Sønderborgområdet (Bilag 8; 15).  

 

Parternes indbyrdes relationer giver udtryk for de dynamikker der opstår, og hvilke forskellige 

ansvarsområder parterne har, hvorfor det skaber forskellige prioriteringer og forventninger til 
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partnerskabet. De forskellige holdninger og tilgange kan medføre udfordringer og barrierer for 

partnerskabets muligheder for at opnå målsætningen om CO2-neutralitet, og samtidig kan barriererne 

påvirke den værdiskabelse, der sker i partnerskabet. Udfordringerne og barriererne vil blive undersøgt i 

næste afsnit. 

 

5.3 Udfordringer og barrierer i partnerskabet 

I ovenstående afsnit har vi undersøgt de institutionelle påvirkninger og de relationer og dynamikker, der 

eksisterer i partnerskabet. Her blev det tydeligt, at parterne står over for nogle udfordringer og skal 

nedbryde nogle barrierer for at nå i mål. Barriererne eksisterer på baggrund af parternes forskellige 

prioriteter, hvortil vi har identificeret tre primære faktorer disse bygger på: (1) Formelle og uformelle 

forpligtelser, (2) Interesser i ProjectZero og (3) Villighed til at investere ressourcer. I dette afsnit vil vi gå 

i dybden med de vigtigste udfordringer, og hvilke barrierer det skaber for partnerskabets værdiskabelse.  

 

5.3.1 Formelle og uformelle forpligtelser 

I det offentlige-private partnerskab findes der både forpligtelser i relation til ProjectZeros vision og 

handlingsplaner, men også i relation til de enkelte parters forpligtelser til egen organisation og eksterne 

samarbejder. Først vil vi gennemgå de uformelle forpligtelser i ProjectZero, hvilket især omhandler 

parternes indbyrdes tillid efterfulgt af de formelle forpligtelser, som omhandler parternes forpligtelser i 

eksterne samarbejder. 

  

Kigger man på ProjectZero Sekretariatet og organiseringen omkring dette, findes der selvfølgelig nogle 

forpligtelser blandt de finansierende parter, da det økonomiske bidrag også giver en forventning til at 

parterne selv yder deres for at opnå visionen. I Danfoss kommer den forpligtelse fra deres direkte relation 

til Bitten & Mads Clausens Fonden, da de som bidragsyder forventes at involvere egen virksomhed i 

partnerskabet. Som Flemming siger, kan man ikke være med til at føde barnet og så bare efterlade det 

(Bilag 14). Danfoss har et ansvar for at bære projektet i mål, og dette er på trods af, at der ikke findes 

nogle formelle aftaler mellem ProjectZero og Danfoss om dette:  

 

”Der har ikke rigtig været sådan nogle, nogle håndfaste aftaler øh om øh hvad vi skulle. Der var jo en 

stiltiende forventning om at jamen selvfølgelig skulle vi også gå i nul” (Bilag 14, s. 16)  

 

Flemming taler om, at partnerskabet bygger på underforståede forventninger, da man som finansierende 

part i ProjectZero uformelt forpligter sig til at gøre sit for at nå i mål med visionen, og at der ikke har 

været nogle skriftlige aftaler mellem parterne (Bilag 14). Danfoss har dermed også en anden forpligtelse 
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end virksomheder, der ’blot’ er involveret i de projekter og initiativer, ProjectZero igangsætter, hvor man 

primært bærer et ansvar for at følge det enkelte initiativ i mål. Flemming nævner dog, at det kan være en 

udfordring for Danfoss, da de også har en social forpligtelse over for virksomhedens medarbejdere og 

området og dermed ikke kan indvilge i projekter, der ikke er finansielt ansvarlige for Danfoss, og som kan 

skade virksomhedens økonomiske fremtid (Bilag 14). Denne forpligtelse afspejles også i, at det i 

Danfoss’ vedtægter er indskrevet, at de skal have hovedsæde i Sønderborg (Bilag 14). Virksomhedens 

DNA bygger på en lokal forankring, som også afspejles i deres involvering i ProjectZero, hvilket kan 

forklare, virksomhedens engagementet i partnerskabet, da det er med til at opbygge deres legitimitet i 

Sønderborgområdet, Sønderborg Kommune og Byrådet.    

 

Byrådsmedlem Aase beskriver også, hvordan partnerskabet bygger på uformelle aftaler, og at der derfor 

ikke er nogen direkte konsekvens for de enkelte parter, hvis ikke ProjectZero opnår sin vision om CO2-

neutralitet: 

 

”Nej ikke hvad der sådan står skrevet. Nej, det er rigtig nok, fordi jeg tror bare vi er så enige om alle 

mand, at det skal vi bare nå det der, for ellers kan vi heller ikke nå de 100 % jo. Men det er rigtigt, der 

står ikke skrevet, at hvis vi ikke gør det, så sker det og det” (Bilag 15, s. 12)  

 

De samme underforståede forventninger gør sig gældende i dette citat, hvor Aase siger, at hun tror at alle 

parter er enige om, at de skal nå i mål, men at dette ikke er noget, der er blevet italesat eller formuleret på 

skrift. Byrådet og kommunens forpligtelser er derudover baseret på omverdenens forventninger til dem, 

da de bærer et ansvar for at udvikle byen og sikre en vækst for borgerne og virksomhederne. Dertil er der 

et øget forventningspres til offentlige organisationer om at engagere sig i klimamæssige tiltag, hvilket 

kommer til udtryk ved kommunen klima- og energihandlingsplan, hvor de også har integreret de 17 

SDG’er (Sønderborg Kommune, 2019). Ligesom Danfoss, kan det skabe udfordringer for kommunen at 

prioritere mellem forventningerne, da det kan være svært at balancere økonomien mellem investeringer i 

bæredygtighed og velfærd. Hertil siger Aase:  

 

” Og hvis ikke vi skal gøre det som byråd, hvem fanden skal så gøre det? Jeg synes da vi har en opgave 

der.” (Bilag 15, s. 4) 

 

At skulle løse den kommunale opgave skaber en forpligtelse i kommunen, som virksomhed og som 

institution, og for Byrådet, der står til regnskab for at anvende borgernes penge på en forsvarlig og 

fornuftig måde, der gavner den enkelte borger og området bedst muligt (Bilag 15; 16). Det må forventes, 
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at der blandt borgerne er modstridende holdninger til hvor meget, kommunen skal investere i klimatiltag, 

hvorfor det kan forklare deres projektorienterede måde at kommunikere om deres engagement i 

ProjectZero. Her ses, hvordan kommunen i klima- og handleplanen 2019 lægger vægt på de konkrete 

tiltag, der er foretaget, som bl.a. omfatter grøn transport og opsætning af ladestandere, for at gøre deres 

arbejde i relation til ProjectZero så transparent så muligt. Kommunens kommunikation om de konkrete 

tiltag kan imødekomme eventuel modstand, eftersom projekterne ligger inden for kommunens område, 

hvor det gavner alle. Klimahandleplanen omhandler derimod ikke de mange netværk og samarbejder, som 

kommunen er en del af, hvilket står i kontrast til ProjectZeros fokus på netop dette område. Det viser 

kommunens bevidsthed om deres begrænsninger, og at accepten blandt borgerne sker gennem 

håndgribelige tiltag, men det viser også, hvad kommunen er villig til at prioritere i partnerskabet. 

 

De underforståede forventninger og uformelle aftaler i partnerskabet kan have medført, og vil formentlig 

medføre, barrierer for ProjectZeros succes, da projektet fra dets etablering har bygget på en tillid mellem 

parterne. En tillid til, at de andre parter på baggrund af en frivillighed vil gøre deres for at nå målet. Hertil 

siger Peter:  

 

”Men i PZ har i ikke skrevet kontrakt så at sige, med hverken virksomheder eller kommunen eller 

byrådet? P: Nej, det bygger nok på noget frivillighed” (Bilag 11, s. 26) 

 

Der findes altså ikke en konkret kontrakt mellem de involverede parter, og selvom at de har en høj 

indbyrdes tillid til hinanden, samt til de enkelte organisationernes måder at arbejde på, eksisterer der i høj 

grad underforståede forventninger blandt parterne om, at det ikke bliver et problem at nå visionen, og at 

de alle arbejder i mod det samme mål. Der er dermed ikke nogen direkte konsekvens, hvis ikke parterne 

opfylder deres ansvar, hvorfor det er nødvendigt, at der en indbyrdes tillid for at partnerskabet kan opnå 

resultater. Tillidsaspektet fremgår tydeligt mellem parterne i ProjectZero, hvor informanterne udviser en 

positiv opfattelse af de andre parter, og at de i fælleskab når visionen. Informanterne pointerer flere 

gange, at de er fantastiske til at samarbejde på tværs af brancher og sektorer i Sønderborg, hvorfor det er 

et populært værktøj i området. Informanternes opfattelse af, at samarbejdet fungerer optimalt og skaber 

den ønskede værdi, bevirker at de ikke forholder sig kritisk til de opnåede resultater i forbindelse med 

målsætningen. ProjectZero har på 12 år opnået 38 % af målet, hvorfor de nu kun har ni år til at opnå de 

sidste 62 %, hvilket Flemming, som den eneste informant, stiller sig lidt kritisk overfor, da han godt kan 

se, at parterne skal øge indsatsen for at nå i mål, men antager stadig, at det nok skal lykkes. Peter derimod 

stiller sig uforstående over for vores kritik af resultaterne, da han ikke anser det som en udfordring, at de 

stadig mangler 2/3 af CO2-målsætning, da det ifølge ham blot kræver nogle investeringer. Tilliden og 
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forventningerne er et resultat af en uforbeholden optimisme, hvilket kan medføre barrierer for parterne ift. 

at opnå målsætningen.   

 

Vores undersøgelse viser dertil, at de enkelte parter har deres egne interne prioriteter og fokusområder, 

der risikerer at udvande den fælles retning ProjectZero bygger på. Hertil kommer, at eksterne 

påvirkninger i form af forventninger fra omverdenen og institutionelle ændringer også risikerer at blive en 

barriere for partnerskabet. Dette vil blive behandlet i følgende afsnit.  

 De mange samarbejder, der rækker ud over Sønderborgs grænser, kan både skabe værdi for 

ProjectZero i form af spredning af deres partnerskabsmodel, men det kan også blive en barriere for at nå i 

mål med den lokale vision om at blive CO2-neutral i 2029. Årsagen hertil skal findes i, at der bliver brugt 

mange ressourcer i ProjectZero Sekretariatet på at udforme rapporter, tilpasse handlingsplaner og deltage 

i møder i de forskellige samarbejder. Dertil ligger der en forpligtelse i de eksterne samarbejders krav og 

retningslinjer, hvilke ProjectZero skal inkorporere eller tilpasse egne initiativer efter. Dette kan fjerne 

fokus fra de mange initiativer, der er sat i værk i Sønderborg, og fra at engagere de involverede parter til 

fortsat at gøre deres for at opnå visionen. Direktør i ProjectZero fortæller i interviewet, at bl.a. DK2020 er 

ressourcekrævende:  

 

”I starten blev alle lidt overraskede over, at der faktisk stod Sønderborg Kommune på stort set alle 52 

projekter. Og den liste vi lavede ved årsskiftet, jeg tror der er 14 aktiviteter, nogle af dem rækker ud over 

hvad der står her, for så kom det der DK2020, det der RealDania projekt, som vi har fuld fart på i 

øjeblikket, og jeg vil sige, det overskygger lidt alt” (Bilag 6, s. 23) 

 

Dette citat demonstrerer, den påvirkning DK2020 har på ProjectZero og kommunens prioriteter, da 

Sønderborg Kommune indledningsvist var inkluderet i alle 52 projekter i Roadmap2025, for derefter at 

blive nedjusteret som følge af DK2020 partnerskabet, da kommunen og ProjectZero har til opgave at 

opfylde DK2020’s retningslinjer, hvilket kræver flere ressourcer fra parterne. Denne prioritering fortæller 

også noget om forholdet mellem ProjectZero og Sønderborg Kommune, da ProjectZero i flere henseender 

agerer på vegne af kommunen. Dette bliver især tydeligt i det kommunale samarbejde Energibyerne, hvor 

de andre seks kommuner er repræsenteret med kommunens logo, mens Sønderborg har ProjectZero som 

logo (SmartEnCity, u.d.). Samtidig udtaler Lene, at udefrakommende folk har haft svært ved at skelne 

mellem, om det er kommunen eller ProjectZero, der arbejder for denne CO2-neutralisering (Bilag 16), 

hvilket også indikerer et tæt samarbejde eller en forening af de to parters interesser.  

  Der er altså en forventning mellem kommunen og ProjectZero om, at ProjectZero også deltager på 

vegne af Sønderborg Kommune, og der er i løbet af de senere år udviklet et tæt samarbejde mellem de to 
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parter. Dette er især fordelagtigt for kommunen, da de som tidligere nævnt er afhængige af, at ProjectZero 

som uafhængig organisation har andre muligheder og ressourcer, der giver dem mulighed for at 

promovere Sønderborg og partnerskabsmodellen nationalt og internationalt på en anden måde end 

kommunen selv ville kunne have gjort (Bilag 11). Den manglende adskillelse mellem parterne kan skabe 

udfordringer som følge af, at ProjectZero i højere grad varetager kommunens interesser frem for 

virksomhedernes, hvilket kan skabe en distancering mellem parterne. Distanceringen forstærkes dertil af, 

at det efter Peters opfattelse ikke er ProjectZeros opgave at hjælpe virksomhederne med brandingen af 

partnerskabet, hvilket kan skabe barrierer, hvor virksomhederne i højere grad kigger ud mod andre 

virksomheder og partnerskaber. 

 

Distanceringen i ProjectZero påvirkes også af virksomhedernes eksterne fokus, hvor Danfoss bliver 

påvirket af de ændringer, der sker i omverdenen, i forbindelse med bæredygtighed. Virksomhedens 

bæredygtighedsstrategi har kørt parallelt med ProjectZeros målsætninger, men som startede allerede før 

partnerskabets etablering i 2007, og som ifølge Flemming ikke har været påvirket af det klimaarbejde, der 

er foregået i forbindelse med ProjectZero (Bilag 8). Danfoss er som global virksomhed underlagt eksterne 

forventninger og normative pres ift. bæredygtighed for virksomheder, hvilket former deres arbejde med 

CSR:   

 

”Øhm… såe vi kan ikke sige at vi på det område er blevet inspireret af PZ, øh men meget af det arbejde, 

der så foregår rundt omkring i andre virksomheder, snakker vi selvfølgelig sammen med dem om, vi 

inspirerer hinanden gensidigt.” (Bilag 8, s. 11) 

  

Flemming fortæller her, hvordan virksomheder inspirerer hinanden frem for at søge mod ProjectZero for 

inspiration, hvilket også påvirker deres engagement i andre samarbejder og netværk. Et netværk, der 

ifølge Flemming har formet deres måde at arbejde på, er FN’s Global Compact, som siden 2000 har sat 

fokus på bl.a. bæredygtighed og arbejdsvilkår i private virksomheder. Dette sker gennem et frivilligt 

netværk, hvor man kan blive medlem med betingelserne om at opfylde specifikke krav og følge ti 

principper for at fremme bæredygtige målsætninger (Global Compact Network Denmark, u.d.). Dette kan 

eksempelvis være de 17 Verdensmål, der er formuleret af netop FN, og som Danfoss prioriterer i deres 

bæredygtighedsarbejde internt i organisationen (Bilag 8). I forhold til Global Compacts principper og 

verdensmålene har ProjectZero et snævert fokusområde ift. energireduktion og spiller altså også en 

mindre rolle Danfoss’ klimaarbejde. Samtidig med det er Danfoss også en del af andre eksterne 

samarbejder med FN, UNESCO, Sustainable Energy For All (SEforALL), etc., hvori de enkelte 

virksomheder hjælper hinanden, bidrager med nye indsigter og giver Danfoss mulighed for at få en større 
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stemme, end det ellers ville være muligt (Bilag 8). Derved forpligter de sig også til andre samarbejder og 

andre kriterier, som i højere grad er fordelagtigt for dem som virksomhed og formentlig også for 

lokalområdet.  

 Disse forpligtelser påvirker Danfoss’ måde at arbejde med bæredygtighed i virksomheden, men i og 

med at virksomheden har forpligtet sig til målsætninger i disse partnerskaber, påvirker det Danfoss’ 

interesser og prioriteter. Ifølge Flemming er ProjectZero et lille projekt set i den globale Danfoss 

perspektiv, som kun beskæftiger sig med et specifikt område på én af deres mange lokationer. For dem er 

det vigtigt at arbejde mere holistisk med bæredygtighed, hvorfor de er en del af mange andre samarbejder. 

Danfoss må derfor prioritere deres indsats mellem disse samarbejder og navigere i de forskellige 

projekter, succeskriterier og retningslinjer, der opstilles. I og med at samarbejderne behandler 

problemstillinger inden for samme område, kombineres de forskellige krav og forventninger i Danfoss 

eget CSR-arbejde, hvilket bl.a. ses i deres målsætning om CO2-neutralitet, der på verdensplan er sat til 

2030, hvilket følger SEforALL’s målsætning (Danfoss, 2019), men i Sønderborg følger de ProjectZeros 

tidsplan og er CO2-neutrale inden 2029 (Bilag 8). Dette demonstrerer, at Danfoss er underlagt de mere 

globale standarder i samarbejder og normer, der følger deres industri, og disse normer påvirker Danfoss 

arbejde med ProjectZero, da dette partnerskabs betydning er mindre, og derfor kan det skabe 

udfordringer, da virksomhedens prioriteter kan ligge andetsteds. 

 

Det er blevet klart, at de involverede parter på den ene eller anden måde har forpligtet sig til eksterne 

samarbejder på en måde, de ikke har forpligtet sig til ProjectZero. Fælles er nemlig, at mange af disse 

samarbejder opstiller kriterier og principper for deltagelsen, hvor ProjectZero i højere grad bygger på en 

frivillighed til at engagere sig og forpligter sig i form af en gensidig tillid. De forpligtelser, de involverede 

parter har udadtil, kan være en udfordring for partnerskabet, da parterne flytter fokus mod nye mål, og der 

opstår derved en risiko for, at der sker et skred i prioriteringer af ressourcer i de respektive organisationer.  

 Dertil vil de enkelte parter også tilføje nye perspektiver og forståelser til partnerskabet, hvilket kræver, 

at der på ny skal skabes en fælles forståelse for ProjectZeros retning, så alle fortsat arbejder for det 

samme og fastholder engagementet. Denne diskrepans i forståelser så man eksempelvis, da Sønderborg 

Kommune først begyndte at arbejde med Verdensmålene, hvorefter de ønskede at ProjectZero også skulle 

integrere de 17 verdensmål (Bilag 16). Dette satte ifølge Lene i gang nogle diskussioner, og først da 

Danfoss begyndte at inddrage dem i deres arbejde, indvilgede ProjectZero i at gøre det samme (Bilag16), 

om end de ifølge Peter gør dette meget minimalt, da ProjectZero Sekretariatet ikke føler, at det er deres 

rolle at varetage disse (Bilag 11). Udfordringen heri skal findes i, at de nye perspektiver, der bliver en del 

af ProjectZero, kan være i uoverensstemmelse med, hvad andre parter mener skal prioriteres i ProjectZero 

Sekretariatet, og de må derfor arbejde for at forene disse for at nå i mål med visionen.  
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5.3.2 Interesser i ProjectZero  

I det ovenstående afsnit udfoldede vi udfordringerne ved en distancering mellem parterne. Det stærke 

partnerskab mellem kommunen og ProjectZero om de eksterne samarbejder kan medføre, at det især er 

kommunens interesser, der bliver varetaget i ProjectZero, og der opstår dermed en risiko for, at de 

involverede virksomheder bliver ’efterladt’ og derfor ikke har samme prioriteter ift. det offentlige-private 

partnerskab. De forskellige prioriteter har en indflydelse på parternes fokusområder og interesser for 

partnerskabets udvikling, hvilket afspejles i parternes egne opfattelser af visionerne om CO2-neutralitet og 

jobvækst. 

 Parternes opfattelser af visionerne påvirkes i høj grad af individernes egne hensigter. Individernes 

egne interesser styrer ofte partnerskabets retning frem for de enkelte organisationers interesser og 

kompliceres dertil af individernes ansvar over for de respektive organisationer, hvilket påvirker 

relationerne i partnerskaber (Babiak & Thibault, 2009; Forrer, Kee, & Boyer, 2014). I vores undersøgelse 

blev det tydeligt, at det er besværligt at adskille individets interesse fra organisationens interesse, da de 

gensidigt former hinanden. Ovenstående afsnit om organisationernes forpligtelser skal ses i relation til 

individernes egne interesser, da disse har en indflydelse på, hvilke forpligtelser de vælger at indgå i.  

 

Visionen om CO2-neutralitet danner grundlaget for ProjectZero og har sat barren for alle initiativer, der 

løbende er foretaget, hvorfor visionen danner rammen om partnerskabets Masterplan. På baggrund af 

Masterplanen anser Peter det som værende det primære formål med partnerskabet, og som han udtrykker 

det, så gik han ikke ind i partnerskabet med intentionen om at skabe flere arbejdspladser, men for at løse 

klimaudfordringerne (Bilag 6). Peters interesser og prioriteter ift. klimaudfordringer påvirkes samtidig af 

hans engagement i EU-samarbejderne, som alle bygger på klimaudfordringer, hvilket igen påvirker de 

interesser han inddrager i ProjectZero. Flemming deler fokusset på klimaudfordringerne, hvortil han 

fortæller, at formålet for ham er at opnå CO2-neutralitet både internt i Danfoss, men også i ProjectZero, 

dog med den forudsætning, at det helst skal være omkostningsneutralt (Bilag 14). Dertil uddyber 

Flemming: 

  

”Og det gælder også PZ at vi har den der forpligtelse til at, jamen det her skal altså virke, for vi har 

noget i fællesskab, vi skal have Sønderborg gjort attraktiv... og kan vi sætte Sønderborg på verdenskortet 

på energi og CO2-neutralitet” (Bilag 14, s. 17) 

 

Her snakker Flemming om, hvordan partnerskabet sammen kan løfte klimaudfordringen, men at det dertil 

kan bruges til at promovere Sønderborg. Denne interesse skinner også igennem ift. Danfoss, hvor 
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Flemming fortæller, hvordan partnerskabet kan bruges til virksomhedens globale arbejde med public 

affairs (Bilag 8). Flemming står for Danfoss’ bæredygtighedsarbejde, hvorfor hans tilgang til ProjectZero 

er bæredygtighedsperspektivet og for ham er det vigtigt, at Sønderborg opnår CO2-neutralitet. Danfoss 

kan gøre brug af ProjectZero, som det gode eksempel, til promovering af egne løsninger internationalt, 

hvorfor Flemming har en naturlig interesse i, Danfoss opnår succes med og fortsat er central i 

ProjectZero, da den lokale legitimitet anvendes i ekstern public affairs. Udover at ProjectZero kan skabe 

værdi for Danfoss internationalt, pointerer Flemming dertil, at det er vigtigt at opretholde virksomhedens 

legitimitet i lokalområdet, hvorfor han har en interesse i at forene Danfoss bæredygtighedsarbejde med 

ProjectZeros. Behovet for at opretholde legitimitet i Sønderborg relaterer sig til virksomhedens rolle som 

stor arbejdsgiver i området. Dette illustrerer, hvordan individernes og organisationernes interesser er 

forbundet.  

 Beskæftigelsesperspektivet har Kjeld et stort fokus på, hvor jobskabelsen ifølge ham er det vigtigste 

formål med ProjectZero (Bilag 7). Dette er dog påvirket af, at Kjeld er formand for ProjectZero Business, 

hvorfor han er inddraget i partnerskabet med det formål at øge væksten og beskæftigelsen i Sønderborg. 

Dermed har han en naturlig interesse i at stræbe efter at skabe størst mulig vækst i området, og eftersom 

skildringen mellem ProjectZero og ProjectZero Business er trukket ved klima og vækst, må det forventes, 

at Kjelds interesser omhandler vækstskabelsen. Dertil pointerer Kjeld, at væksten kommer før CO2-

neutraliteten, hvorfor investeringer med fokus på vækst nødvendigvis ikke medfører den største CO2-

reducering (Bilag 7). Kjelds interesser præges samtidig af hans længerevarende ansættelse i Danfoss, 

hvorfor det forventes, at han har adopteret Danfoss’ mentalitet om, at grønne produkter også skal medføre 

forretningsmæssige fordele. Dette kommer til udtryk i måden, hvorpå han omtaler ProjectZero Business’ 

formål, hvor der især lægges vægt at Demonstratoriet skal fungere som en markedsføringsmulighed og 

salgskanal for Danfoss samt områdets virksomheder (Bilag 7).  

 Flemming og Kjelds interesser og fokusområder præges af deres forpligtelser til Danfoss, hvor begge 

varetager virksomhedens interesser gennem partnerskabet. Det på trods af, at informanterne har hver 

deres tilgang til ProjectZero, hvor det for Flemming er at løse klimaudfordringen, og for Kjeld er at øge 

beskæftigelsen. Det kan skabe udfordringer for Danfoss’ interne afstemning mellem, hvilke prioriteter 

ledelsen skal vægte højest.  

Aase og Lene lægger vægt på, at det centrale i ProjectZero er at skabe vækst for området. Aase fokuserer 

især på at skabe studie- og arbejdspladser for at gøre området attraktivt at bo i (Bilag 9). For hende har 

formålet med partnerskabet altid været at skabe vækst med klima som midlet til at brande Sønderborg og 

differentiere sig fra andre byer (Bilag 9). Aase er formet af sin politikerrolle, hvorfor hun er opsat på at 

skabe de bedste rammer for at byens borgere og virksomheder, så de kan vækste via den grønne 

dagsorden. Her nævner Aase, hvordan de rigtige økonomiske rammer kan være med til at løse 
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udfordringen med at tiltrække nye borgere og skabe jobs (Bilag 9), hvilket er noget hun prioriterer i 

hendes rolle som byrådsmedlem. Hendes økonomiske interesser må også forventes, at forme ProjectZeros 

retning og initiativer, da hun som byrådsmedlem har en indflydelse på byens dagsorden og samtidig er en 

del af ProjectZeros udarbejdelse af handlingsplanerne med fokus på tung transport. Her har hun en 

indflydelse på hvilke transporttyper, der skal fokuseres på, og hvordan politikken omkring dette skal 

formes, hvilken indikerer relationen mellem Byrådet og ProjectZero, samt hvordan hendes interesser 

former de to parters prioriteringer.  

 Lene mener også, at formålet med ProjectZero er at skabe grønne jobs og muliggøre bybranding, der 

kan give byen et grønt image og øge tilflytningen (Bilag 16). Lene giver flere gange udtryk for, at 

Sønderborg ikke må ende som Udkantsdanmark, hvilket indikerer hendes fokusområde. I kommunen har 

Lene bl.a. ansvaret for at udvikle kommunens klima- og energihandlingsplaner, hvorfor hendes interesse i 

ProjectZero er påvirket af, hvilke initiativer og projekter kommunen finder interessant. Her påpeger hun 

eksempelvis, hvordan det for hende er vigtigt at vedligeholde og energioptimere byens bygninger, da det 

for hende er vigtigt for byens image, at den er præsentabel.   

 Både Aase og Lene er påvirket af deres kommunale ansvar, hvor de skal fremme byens image og 

skabe rammerne for at fastholde og tiltrække borgere og arbejdskraft til området. Fokusset på jobskabelse 

inddrages derfor i deres hensigter med ProjectZero. 

 

Det fremgår tydeligt, hvordan informanterne er påvirket af egne interesser, samt deres respektive 

organisations interesser, og hvordan de to perspektiver gensidigt former hinanden, og derved har 

indflydelse på ProjectZeros retning. Dette skaber udfordringer for prioriteringen af tiltag i ProjectZero, og 

ses bl.a. i Roadmap2020. Her har parterne forsøgt at konkretisere jobvæksten og integrere det i 

handlingsplanen, men på trods af dette har de ikke formået at integrere det ordentligt i partnerskabet, 

hvorfor ProjectZero Business er oprettet på baggrund af den erkendelse. Dynamikken mellem parternes 

individuelle interesser og organisatoriske interesser er ikke nødvendigvis en udfordring, men i højere grad 

en begrænsning for udfoldelse af individuelle interesser. Parternes forskellige interesser kan derimod 

skabe en barriere, når de enkelte parter skal forene interesserne i ProjectZero. Oprettelsen af ProjectZero 

Business er et forsøg på at imødekomme de forskellige interesser, men skaber samtidig en risiko for, at de 

to enheder arbejder med hver sin målsætning og vision. Det kan skabe yderligere udfordringer, hvis nogle 

investeringer kun kan opfylde den ene vision, og dermed kompromitterer den anden.  

 

Ovenstående udfordring med at forene interesser kræver, at ProjectZero fastholder parternes engagement 

og sikrer, at de føler sig hørt, hvilket den nye enhed er et udtryk for at de forsøger at imødekomme. Dertil 

kommer risikoen for, at de to overordnede interesser modarbejder hinanden, hvilket kan skade 
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partnerskabets legitimitet og samarbejdsevnen. For at kunne nå i mål med begge visioner kræver det, at 

parterne er villige til fortsat at engagere sig og investere de nødvendige ressourcer i ProjectZero.  

 

5.3.3 Villighed til at investere ressourcer 

Den tredje faktor, som partnerskabets udfordringer bygger på, er parternes villighed til at investere de 

nødvendige ressourcer i samarbejdet. Som tidligere nævnt står ProjectZero over for at skulle reducere 

områdets CO2-udslip med de resterende 62 % på ni år for at opnå deres vision om CO2-neutralitet. Som 

flere informanter nævner, betyder det, at parterne står over for at skulle lave store investeringer for at 

kunne komme i mål (Bilag 8; 10).  

 

Aase roser parternes evne til at samarbejde og har dertil en opfattelse af, at alle er enige om, at visionen 

skal opnås, hvorfor hun er positivt stemt over for parternes engagement (Bilag 9). Hun ser ikke 

umiddelbart økonomien som en barriere for partnerskabets succes, da det ifølge hende ikke bliver et 

problem at finansiere eksempelvis vindmølleparken. Denne positive indstilling til fremtiden kommer også 

til udtryk i interviewet med Peter, da pengene ifølge ham ikke er en barriere, men derimod det manglende 

engagement. Han udtaler, at samfundet generelt ikke mangler penge, hvilket heller ikke er tilfældet i 

Sønderborg, da grønne investeringer er en god forretningsmodel:  

 

”Det kræver de der investeringer. Det gør det. Og den største af dem alle er 1,5 mia. Men den hviler jo 

på en forretningsmodel, der giver en intern rente på en 6-7 procent. Det har været lavt i en lang periode, 

men nu har vi negativ rente, så er 6-7 procent lavt, det synes Torben Øhre, andre pensionskasser vil sige 

at det er en høj rente, fordi alt hvad der er over 0 er en højere rente.” (Bilag 6, s. 34) 

 

Ovenstående kommentar indikerer, at Peter opfatter grønne investeringer som værende rentable, hvorfor 

det ikke burde være et problem at få parterne til at investere det, det kræver for at blive CO2-neutral 

(Bilag 6). For ham er det engagementet, der skaber en barriere for ProjectZeros vision, da han oplever, at 

parterne ikke tænker i eller er villige til at foretage bæredygtige investeringer (Bilag 6). Peter og Aase 

deler opfattelsen af, at det kræver et øget engagement at nå i mål frem for flere penge, og at det er 

ProjectZero, der skal sætte retningen, men at ansvaret for at gennemføre de energioptimerende tiltag 

ligger hos virksomhederne (Bilag 6; 9).   

 

I kontrast til dette har Lene, Kjeld og Flemming en mere økonomisk tankegang om, hvorvidt det er muligt 

at opnå ProjectZeros vision. Lene påpeger, at økonomien er en stor barriere for samarbejdet, da 

kommunen anser det som en nødvendighed, at deres investeringer er omkostningsneutrale (Bilag 10). 
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Dette betyder, at kommunen ikke ønsker at bruge penge på omstillingen, medmindre pengene kan hentes 

hjem gennem investeringerne. Hun påpeger dertil kommunens ansvar over for borgerne ift. at forvalte 

deres penge på en ordentlig måde, hvorfor kommunen skal kunne forsvare de investeringer, der foretages 

(Bilag 10). Derfor vil det udfordre kommunens engagement og valg af initiativer, hvis det kræver store 

investeringer, hvor tilbagebetalingstiden ikke er klar.  

 Hvis ProjectZero skal gøre sig forhåbninger om at blive CO2-neutral i 2029, kræver det, ifølge 

Flemming, store investeringer (Bilag 8). Hertil påpeger Flemming, at han håber ProjectZero er i gang med 

at udtænke en plan B, da han ikke forventer, at den vindmøllepark, som hele partnerskabets succes hviler 

på, vil blive godkendt (Bilag 8). Dog arbejder han ud fra en antagelse om, at parken bliver bygget, men 

samtidig påpeger han, at Danfoss ikke kan vente på den lange proces fra godkendelse til leveringsklar, 

hvorfor de er begyndt at kigge efter eksterne muligheder for at købe grøn strøm. Denne modsigelse 

illustrerer argumentet om, at virksomhederne distancerer sig fra projektets vision og arbejder ud fra egne 

retningslinjer.  

 Hvorvidt Danfoss samt Sønderborgområdets øvrige virksomheder er villige til at foretage de 

nødvendige investeringer, tvivler han også på (Bilag 8). Hvis det medfører omkostninger for parterne at 

indføre de nødvendige tiltag i form af omstillingen af varmeforsyning, transporten og landbruget, tvivler 

Flemming på, da ”… det er da ikke nogen ansvarlige erhvervsledere, der vil gøre.” (Bilag 8, s. 30). Kjeld 

stiller også spørgsmålstegn om villigheden til at investere, hvor han på trods af ProjectZero Business’ 

spæde begyndelse, allerede nu har betænkeligheder om parternes villighed til at påtage sig omkostninger i 

forbindelse med samarbejdet: 

 

Ja fordi så er det jo det der med, at så skal de til at regne på "arg kan det nu betale sig" og, øh "de havde 

tænkt sig at gøre noget andet" og hvor, ja alt det der, hvor skal pengene komme fra til det osv. (Bilag 7, s. 

12) 

 

Lene, Flemming og Kjeld stiller sig alle kritiske over for parternes villighed til at påtage omkostninger i 

forbindelse med initiativerne, hvorimod Aase og Peter er mere positive og mener, at det blot handler om 

at få gennemført initiativerne og udbrede de løsninger, der udvikles i ProjectZero. De forskellige 

opfattelser kan skabe udfordringer ift. de interne relationer, hvor nogle af informanterne vil forvente et 

andet engagement end andre. ProjectZeros store udfordringer ligger derved i, at de fleste af informanterne 

er i tvivl om, hvorvidt deres egen organisation er villig til at investere, hvad det kræver. Hvis den 

offentlige instans og Danfoss, som en central partner, ikke er villig til at påtage sig omkostninger i 

forbindelse med deres engagement i ProjectZero, kan det blive problematisk at få resten af parterne til at 

investere. Dertil må det forventes, at hvis nogle investeringer udebliver, vil det kompromittere 
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partnerskabets muligheder for at opnå visionen, da det kan medføre investeringer med en mindre effekt. 

Det må derfor forventes, at visionen kræver et større engagement end blot udskiftning af elpærer og andre 

nemme løsninger, og hvis parterne ikke er villige til at betale for løsningerne, må det forventes at skabe 

store udfordringer for partnerskabets succes.  

 

ProjectZero har brugt de sidste 12 år af partnerskabet på at opbygge legitimitet ved at inddrage så mange 

parter som muligt og implementere de nemme løsninger med en hurtig tilbagebetalingstid. Denne 

legitimitet, som ProjectZero har brugt mange år på at opbygge, risikerer at formindskes, hvis 

partnerskabet ikke formår at fastholde det økonomiske engagement, og derved implementere de 

nødvendige tiltag for at opnå visionen om CO2-neutralitet.  

 

I dette afsnit har vi behandlet de største udfordringer som partnerskabet står overfor. Formår ProjectZero 

ikke at forene parternes forskellige eksterne forpligtelser, interesser, samt engagement kan det skabe 

barrierer for dets succes og påvirke værdiskabelsen.  

 

5.4 Værdiskabelse 

I dette afsnit vil vi kigge nærmere på de konkrete resultater, der allerede er skabt i ProjectZero og på de 

målsætninger, der endnu kræver et engagement. Dertil vil vi undersøge, hvilke parametre de måler 

værdiskabelsen på for at kunne se hvilke interesser, der bliver varetaget i ProjectZero og den rolle, det 

spiller i partnerskabet.  

 

For at kunne forstå den værdi, der skabes i et sådant partnerskab, er det vigtigt, at man har gjort sig 

bevidst om parternes roller. ProjectZero Sekretariatet danner centrum for partnerskabet, som en 

uafhængig enhed, men skaber ikke en håndgribelig værdi. Peter karakteriserer ProjectZero som en 

katalysator, hvilket understreges af Kjelds udtalelse om, at værdien skabes i de enkelte organisationer 

(Bilag 6; 7). Det er i organisationerne, der foretages investeringer, CO2-reduceringer og skabes job, hvor 

ProjectZero har til opgave at fremme visionen i Sønderborg.  

 Den overordnede vision er at opnå CO2-neutralitet inden 2029, samt at skabe jobs på vejen mod denne. 

Dette relaterer sig til, parternes oprindelige forståelse af, at formålet med ProjectZero er at skabe vækst, 

og undgå at Sønderborg Kommune bliver en del af Udkantsdanmark, hvilket Flemming understreger:  

 

”Det er jo ikke lige så meget det der igen at vi, vi er en del af lokalsamfundet, vi har alle 

sammen et ønske om at Sønderborgområdet skal være en af de allermest attraktive områder i 



Side 89 af 115 

 

Danmark at bosætte sig i, og studere i. Og kan vi bidrage med sådan nogle ting her, så virksomhederne 

hernede er attraktive, de sparer penge, jamen så er det det, vi får ud af det. Mere end at vi tjener penge 

på det som virksomhed. Det kommer vi jo ikke til.” (Bilag 14, s. 25) 

 

Den værdiskabelse, der sker i det offentlige-private partnerskab, opstår dermed flere steder og er svær at 

gøre håndgribelig og konkretisere. Citatet giver også en forståelse af Danfoss’ forventning til 

værdiskabelsen, da Flemming antager, at partnerskabet ikke skaber en direkte værdi for Danfoss, men 

nærmere for området, hvilket så fører tilbage til Danfoss. Denne ’fællesøkonomiske’ tankegang gør det 

også besværligt at måle på den konkrete værdiskabelse og de resultater, der bliver skabt. Noget af det de i 

ProjectZero måler på er resultater i form af CO2-reduktion og jobskabelse, hvilket vil blive gennemgået 

herunder.  

 

På energidagsordenen har de i ProjectZero i perioden 2007-2020 formået at reducere CO2-udledningen 

med 38 %, svarende til ca. 450.000 tons CO2, og har ind til år 2029 til at blive CO2-neutrale. Det betyder, 

at de har brugt 12 år på at opnå de 38 % og nu har ni år til at nå de sidste 62 % (Bilag 14). Dette 

regnestykke viser, at der de næste ni år bliver en del store barrierer, der skal krydses for at nå i mål. Flere 

informanter peger på, at en stor del af den sidste reduktion skal findes i grønne energianlæg som 

vindmøller og biogas, hvilket kræver store investeringer, og at de institutionelle rammer, i de lovgivende 

organisationer, tillader disse anlæg (Bilag 11; 15; 16).  

 

I Sønderborg Kommune arbejder de også internt på at reducere deres CO2-udledning og har i perioden 

2007-2020 reduceret denne med 50 %, og er dermed foran ProjectZeros overordnede målsætning for 

området (Bilag 16). Denne reduktion har ifølge Lene stået stille de seneste tre år, og nu venter de ligesom 

flere andre parter i ProjectZero på, at der bliver bygget et nyt energianlæg, der skal sørge for at de 

resterende af kommunens bygninger også bliver CO2-neutrale. Hun mener dog også, at der skal til ”at ske 

noget ekstra” (Bilag 16, s. 10), men afviser at stilstanden er grundet et mindre fokus eller engagement i 

forhold til ProjectZeros målsætning. De er derimod stolte af at være foran og dermed at kunne vise sig 

som et godt eksempel:  

 

”Men vi står stille. Altså der er ingen tvivl om at nu skal der snart til at ske lidt igen, men ja. Altså vi har 

gået foran som et godt eksempel, det har vi” (Bilag 16, s. 10) 

 

Lene er ikke ene om at give udtryk for, at de er nået til punkt i samarbejdet, hvor parterne har høstet de 

lavthængende frugter, og at det nu kræver en ekstra indsats for at nå i mål med visionen. Peter modsætter 
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sig at kalde det, de har gjort indtil videre ”at høste de lavthængende frugter”, men er enig i, at det nu 

kræver større investeringer (Bilag 11).  

 Hos Danfoss har de også opnået og overgået ProjectZeros delmål, da de på deres lokale fabrikker har 

reduceret udledningen med cirka 50 %, og mener derfor ikke, at de på samme måde er afhængige af, at 

der bliver bygget et nyt anlæg, da de kan nå målet ved at købe grøn energi andetsteds (Bilag 14).  

 

Fra partnerskabets begyndelse har der været en forventning om, at det også skulle skabe værdi i form af 

arbejdspladser til området. Denne del af visionen har dog været mindre konkretiseret, både i forhold til 

målsætning, men også i forhold til placering af ansvaret for at skabe jobs, hvorfor der ikke er 

kommunikeret om de skabte jobs. Derudover er der forskellige opfattelser af, hvilke typer jobs det 

forventes, at partnerskabet skaber, da nogle er vedvarende og nogle er projektrelaterede, og er derfor et 

direkte resultat af en grøn investering (Bilag 7; 12; 15). Aase nævner, at der i løbet af de første 5-10 år 

blev skabt cirka 500 jobs af forskellige typer (Bilag 15), hvortil Flemming og Lene påpeger, at der 

igennem hele perioden er blevet skabt mellem 800-900 jobs i området (Bilag 14; 16):  

 

”Grønne jobs, de er meget vigtige. Det er en helt central rolle i det her.” – ”Ja men altså det er Peter 

Rathje der har det, jeg tror de snakker en 8-900 jobs eller sådan noget” (Bilag 10, s. 17) 

 

Informanterne giver dog også udtryk for, at de er i tvivl om de reelle tal, og om hvordan man måler på 

den værdiskabelse, da der er flere parametre at tage højde for og en uklarhed omkring, hvorvidt et job er 

skabt som direkte konsekvens af ProjectZero. Dette kan også været årsagen til, at de i ProjectZero ikke 

ville tage ansvaret for dette område, da det er en besværlig opgave. I dag er ansvaret for opgaven placeret 

i ProjectZero Business, men hvor det er virksomhederne, der står for den reelle jobskabelse og dermed 

værdiskabelsen:  

 

”Peter: Så værdiskabelsen ligger i virksomhederne. Og for kommunen er det sådan set også fint, for Aase 

Nyegaard og en borgmester er det fint, at der ligger en værdiskabelse fordi så er payback det er 

arbejdspladser, kompetencer, konkurrencekraft, det er at være attraktiv at være i Sønderborg og trække 

de andre til. Er det ikke sådan vi skal oversætte det?? Projektleder: Jo absolut” (Bilag 6, s. 41)  

 

I ProjectZero Business arbejder de også med to parametre, når det kommer til at måle på jobskabelsen: 

Direkte og indirekte jobskabelse. Dette henviser til, at de direkte jobs bliver skabt i relation til de 

projekter, der bliver igangsat inden for partnerskabet, hvorimod de indirekte jobs vil ske som følge af en 
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øget vækst grundet det nye Demonstratorium, der fungerer som de lokale virksomheders ’grønne’ 

showroom for udenlandske virksomheder.  

 

Det fremgår, hvordan ProjectZero måler sin værdiskabelse op mod den endelige vision om CO2-

neutralitet, men vores undersøgelse viser underliggende faktorer, som informanterne ikke italesætter som 

værdiskabende effekter, men som påvirker samarbejdets værdiskabelse. Disse faktorer bygger på 

ProjectZeros interaktion med andre tværsektorielle partnerskaber og områdets egen selvforståelse.  

 

Informanterne giver gennem interviewene udtryk for, hvordan interaktionen med omverden påvirker 

deres samarbejde, hvor bl.a. Peter har til hensigt at udbrede ProjectZeros arbejdsmetoder til andre byer og 

lande:  

 

”Så det vi gør her har værdiskabelse, men hvis vi ikke ser, og nogen ikke ser det, og det er jo ikke nok at 

vi ser noget i sekretariatet. Det skal jo ud, at der nogen der siger, det gør vi bare sådan her. Og så er en 

grænse for hvor langt man kan gå, fordi man kan ikke begynde at vride det her projekt i en anden retning, 

hvis ikke man er en del af et partnerskab. Man kan sagtens bruge det og tænke det ind i sin forretning,” 

(Bilag 6, s. 43) 

 

Udtalelsen indikerer, hvordan den værdiskabelse ProjectZero producerer i partnerskabet, ifølge Peter, 

ikke skaber den værdi som det kræver, hvorfor arbejdsmetoderne skal spredes til andre byer. Dertil 

pointerer Peter, hvordan arbejdet med SmartEnCity øger interessen for det arbejde, de laver i Sønderborg, 

hvilket er med til at øge erhvervsturismen (Bilag 6). Interaktionen med andre tværsektorielle samarbejder 

påvirker den immaterielle værdiskabelse i ProjectZero, hvor parterne ikke kan sætte et håndgribeligt tal 

på, hvilken værdi det skaber, men det er tydeligt, hvordan netværket med andre partnerskaber er med til at 

øge ProjectZeros kendskab, hvortil flere partnerskaber kigger ind mod ProjectZero. I og med andre 

imiterer ProjectZero, kan det øge efterspørgslen på virksomhedernes løsninger. Værdiskabelsen påvirker 

derfor også partnerskabets image, men i form af goodwill, hvorfor det for parterne er svært at konkretisere 

denne værdiskabelse.  

 Aase italesætter også, hvordan hun i sin rolle som borgmester har været inviteret rundt i verden for at 

netværke omkring tværsektorielle partnerskaber, og dertil hvordan deltagelsen i Energibyerne har været 

med til at dele viden på tværs af samarbejder og landegrænser (Bilag 9). De input parterne får, i de 

forskellige netværk, er med til at påvirke måden, hvorpå parterne anskuer samarbejdet og ProjectZero, og 

har en indflydelse på deres initiativer, og de metoder de tager i brug. Denne form for interaktion påvirker 

både retningen for samarbejdet, men i høj grad også parternes selvforståelse, hvortil Flemming fortæller: 
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”Øh og har været med til at skabe nogle af de kontakter til øh kinesiske byer, hvor PZ så har været ude 

og fortælle om, hvad de har gjort og hvor vi også har været ude selvfølgelig og bidrage med, med vores 

tekniske løsninger. Og det har jo gjort at, der er jo rigtig rigtig mange kinesiske delegationer, som 

kommer til Danmark for at besøge os og for at besøge PZ for at høre om hvad i alverden vi tænker. Så på 

den måde er vi jo blevet kendt på en anden måde end bare for den her dimse-producent fra Nordborg.” - 

”Det har vi i hvert fald fået ud af det, at det også er en del af vores selvforståelse, det er en del af vores 

arbejde med PA, øhh i Danfoss. Også og øh at advokere for PZ når vi er ude. Og fortælle hele den der 

gode historie.” (Bilag 8, s. 14-15) 

 

De forskellige netværk som parterne deltager i påvirker i høj grad deres egen selvforståelse, hvor 

parterne, i arbejdet med at pushe den grønne agenda, italesætter deres egen identitet og agenda, 

hvorigennem de opnår en anden selvforståelse. Danfoss bruger aktivt ProjectZero som et værktøj til at 

påvirke beslutningstagernes holdninger, men medvirker samtidig Danfoss’ egen forståelse af, hvem de er 

som virksomhed, og hvad deres identitet er. Gennem public affairs kan Danfoss påvirke stakeholdernes 

opfattelse af dem, og virksomheden bruger det i samme omgang til at forme deres egen forretning og 

sætte det i nye kontekster, som medvirker til deres opfattelse af deres arbejde med bæredygtighed.  

 Lene omtaler, hvordan et grønt image til området vil tiltrække nye virksomheder og borgere, og det 

grønne image er blevet en del af kommunens selvforståelse, hvilket kommer til udtryk i måden, hvorpå de 

snakker positivt om egne evner og sammenligner sig med mindre succesfulde kommuner (Bilag 16). 

 

Værdiskabelsen ses dermed også i forbindelse med de netværk og eksterne samarbejder, som parterne 

indgår i, hvor de forskellige netværk, på den ene eller anden måde, skaber en værdi for ProjectZero bl.a. 

gennem måden, hvorpå parterne anskuer ProjectZeros metoder, hvilket kan medføre ændring i 

partnerskabets retning. Denne form for værdiskabelse kan ikke vurderes eller måles på, hvilket også ses 

tydeligt blandt informanterne. Flere af informanterne har svært ved at konkretisere, hvad partnerskabet 

præcis indbringer af værdi, men gennem interviewene er det tydeligt, hvordan der opstår værdiskabelse på 

andre niveauer end ved måling af CO2-udledningen. Det gør det derfor også svært at vurdere, hvor meget 

eller hvilken type værdi det skaber for ProjectZero at indgå i forskellige tværsektorielle partnerskaber, 

men det vurderes til at have en positiv indvirkning på parterne og ProjectZeros legitimitet.  

 Det kan medvirke til at give en forståelse af, hvorfor parterne i ProjectZero er opsatte på at indgå i 

eksterne samarbejder og netværk uden at kunne forklare helt præcis hvad de får ud af det, og samtidig kan 

deres afgrænsning af undersøgelsesfeltet være en måde hvorpå ProjectZero forsøger at konkretisere den 

værdiskabelse partnerskabet producerer. Det forårsager dog, at der i målingen af partnerskabets værdi 
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ikke tages højde for de interaktioner, der sker løbende i partnerskabet ift. hvilken betydning det har for 

ProjectZeros fokusområder og metoder at arbejde på, men dertil kommer dilemmaet om, at sætte værdi på 

interaktioner. 
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6. Diskussion af undersøgelsesresultater 

I dette afsnit vil vores undersøgelsesresultater vurderes i relation til den eksisterende litteratur for at 

kunne diskutere, hvordan eksterne og interne faktorer påvirker et partnerskabs potentiale for at skabe den 

ønskede værdi. Her ses der nærmere på, hvordan vores case adskiller sig fra litteraturen, hvortil vores 

bidrag til litteraturen kommer til udtryk. Afslutningsvist vil de praktiske implikationer diskuteres i forhold 

til, hvad det kræver af parterne at lykkes med OPP.  

 

6.1 Formelle og uformelle forpligtelser 

Vores undersøgelse viser, hvordan ukonkrete aftaler kan skabe udfordringer i forhold til at varetage de 

enkelte parters forskellige interesser og samtidig skabe en fælles retning for partnerskabet. Udfordringer 

som disse kan indebære, at der i partnerskabet eksisterer stiltiende forventninger om partnerskabets 

retning og værdiskabelse. Her kan der opstå en situation, hvor de involverede parter arbejder i hver sin 

retning, uden at den uafhængige organisation er bevidst herom. Litteraturen pointerer, at en af de vigtigste 

aspekter for et partnerskab af denne type, hvor ansvaret er placeret i en uafhængig organisation, er tillid, 

da parterne overlader ansvarsområder til de andre (Bryson, Crosby, & Stone, 2015). Indbyrdes tillid 

danner dermed grundlag for, at de enkelte organisationer gør det, der kræves for at opnå partnerskabets 

vision (Bryson, Crosby, & Stone, 2015). Vores undersøgelse indikerer derimod, at tilliden kan skabe et 

rum af stiltiende forventninger, der ikke bliver italesat, og som kan skabe misforståelse om retningen. 

Dette ses i ovenstående case, hvor partnerskabet bevæger sig i to retninger inden for CO2-reducering og 

jobskabelse, hvor de involverede parter fra begyndelsen ikke har fastlagt retningen og nu ser 

konsekvensen af, at jobskabelsen ikke har været forankret i én del af partnerskabet.  

 Ifølge litteraturen fører en høj tillid til et fladere hierarki, hvor magten fordeler sig ligeværdigt mellem 

parterne og giver samme beslutningsmandat, hvilket øger muligheden for sparring og dermed mere 

innovative løsninger (Forrer, Kee, & Boyer, 2014). Litteraturen indikerer dermed, at tværsektorielle 

partnerskaber leder til nye løsninger, hvis der eksisterer en tillid blandt parterne, men i vores undersøgelse 

ses der en tendens til, at en høj tillid også kan medføre en afslappet holdning mellem de involverede 

parter. Denne holdning kan lede til en forestilling om, at andre tager teten og løser udfordringerne, samt at 

der kan eksistere en tendens til at udsætte initiativer, fordi parterne føler, at der er tid nok til at opnå 

visionen. Dette kan forårsage, at partnerskabet fortsætter uden evaluering og kontrol af forpligtelser og 

igangsatte projekter. 

 

I vores undersøgelse blev det dertil klarlagt, hvordan organisationer ligger under for et normativt pres om 

at integrere CSR-arbejde i sin forretning og samtidig indgå i flere samarbejder. Dette pres medfører, at 
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parterne i et tværsektorielt partnerskab også involverer sig i eksterne partnerskaber med en lignende 

dagsorden, hvilket kan forstærke den splittelse, der ligger i retningsbestemmelsen. Denne forstærkes af, at 

de parter, der indgår i et tværsektorielt partnerskab, er en del af andre partnerskaber med organisationer, 

der minder om dem selv, hvorfor de begynder at imitere hinanden. Dette kan man se ved, at kommuner 

indgår i partnerskab med andre kommuner og byer, hvor de samarbejder om at forbedre byers 

klimaaftryk, mens virksomheder i samarbejde med andre virksomheder arbejder for en forretningsbaseret 

tilgang til bæredygtighed. 

 I vores undersøgelse blev det tydeligt, hvordan ProjectZero og Kommunens prioriteter på nuværende 

tidspunkt overskygges af DK2020’s kriterier, hvor flere kommuner har forpligtet sig til at opfylde målene 

for Parisaftalen. Det medfører, at de ensretter deres tiltag imellem hinanden, hvorfor de begynder at 

påtage sig samme måde at arbejde på. Dertil ses det, hvordan kommunens prioriteter begrænser sig til 

kommunens geografiske område, hvorimod virksomhederne ikke på samme måde begrænser sig til 

lokalområdet. Det medfører en udfordring, de ikke har afstemt internt, da ProjectZero og Byrådet 

fastholder, at energireducerende løsninger skal ske inden for kommunens grænser, hvorimod 

virksomheden ser muligheder i at anskaffe sig grøn energi fra eksterne kilder for at kunne opnå CO2-

neutraliteten i egne fabrikker inden for partnerskabets tidsramme. Hvorvidt virksomhedens skift i 

holdning skyldes eksterne påvirkninger i form af andre partnerskaber er uklart, men det er tydeligt, 

hvordan parternes engagement påvirker interne prioriteter, hvilket skaber en distancering mellem 

parterne. På trods af at litteraturen argumenterer for, at organisationer på tværs af sektorer bliver mere 

homogene, eksisterer der fortsat institutionelle rammer i hhv. offentlige og private organisationer, der gør 

at de inspireres af dem, de ligner. Den distancering, vi ser i vores undersøgelse, indikerer, hvordan 

eksterne faktorer og et normativt pres fra omverdenen påvirker de interne relationer og prioriteter i 

partnerskabet.  

  

Eksisterer der samtidig en stiltiende forventning i det enkelte partnerskab, kan uoverensstemmelser 

mellem parternes prioriteter forstærkes. De stiltiende forventninger kan derfor understøtte en ide om, at 

partnerskabet er på rette spor, hvorfor parterne i stedet forholder sig til eksterne forpligtelser, der isoleres 

til den enkelte organisation. Litteraturen henviser til, at en stærk og organiseret enhed, der har til formål at 

engagere parterne, gør det muligt at opnå resultater selv med en langsigtet vision. I casen er der en robust 

organisering omkring partnerskabet, men fordi det bygger på tillid, kan vi se, at det er svært at fastholde 

parternes engagement grundet det stærke normative pres fra omverdenen, der opfordrer til at indgå i flere 

samarbejder. Samtidig skaber det normative pres en forvridning i den uafhængige organisations opgave. 

 Hvor litteraturen argumenterer for, at en uafhængig enhed i partnerskabet kan varetage alle parters 

interesser og derigennem skabe en fælles retning, ses det i vores undersøgelse, hvordan den uafhængige 
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enhed, ProjectZero, indgår i eksterne samarbejder med fokus på klimatiltag i byer. Da der fokuseres på 

byer, ses det hvordan ProjectZero overtager kommunens rolle i disse samarbejder, hvilket påvirker den 

interne rollefordeling. Det forstærkes af, at ProjectZero ønsker at agere ’best practice’ og sprede deres 

model til eksterne samarbejder, hvorfor enheden er stærkt fokuseret på at påvirke de eksterne omgivelser, 

og derigennem øge legitimiteten internt. Her ses det, hvordan den uafhængige enhed varetager det 

offentliges interesser, hvorimod de private virksomheder skal varetage egne interesser. Det skaber en 

distance i partnerskabet, hvor virksomhederne sparrer med hinanden, mens den uafhængige enhed er 

optaget af at løse kommunens problemer. Dermed ses det, hvordan normative processer kan have en 

indflydelse på interne roller, hvilket står i kontrast til litteraturens argument om, at denne organisering 

skal fremme retningen for projektet. Litteraturen identificerer derudover udfordringer ved, at det 

offentlige placerer ansvaret i den uafhængige enhed, da der dermed opstår en risiko for, at denne enhed 

ikke varetager borgernes og dermed det offentliges interesser. Denne risiko ses til at minimeres i vores 

undersøgelse, eftersom den uafhængige enhed grundet det normative pres, agerer på vegne af kommunen, 

hvorfor risikoen mindskes ift. varetagelsen af borgernes interesser. 

 

Distanceringen i partnerskabet er et resultat af de forskellige motivationer, der eksisterer blandt parterne. 

Når flere motivationer opstår mellem parterne, er det ifølge litteraturen fordelagtigt, at partnerskabets 

organisering tilpasses med forskellige fokusområder for at imødekomme parternes interesser og 

forventninger. Konsekvensen af forskellige motivationer ses også i vores undersøgelse, hvor 

partnerskabet har oprettet en ny uafhængig enhed, som skal varetage jobskabelsen, den ene af de to 

fremtrædende opfattelser af partnerskabets målsætninger. Vores undersøgelser viser dog, at sådan en 

opsætning også kan medføre udfordringer, hvis ikke enhederne formår at kombinere partnerskabets 

overordnede vision. Det er tydeligt i undersøgelsen, hvordan enhederne varetager deres egne interesser, 

som potentielt kan modarbejde den anden enheds formål, hvilket modstrider litteraturens argument om, at 

sådan en opsætning kan være med til at løse problemer. Dertil indikerer vores undersøgelse, at splittelsen 

kan mindske viljen til at arbejde på tværs af interesser, da enhederne overordnet varetager en 

forretningsbaseret tilgang og en ideologisk klimatilgang. Dermed kan partnerskaber risikere, at en 

splittelse i opsætning opfordrer de enkelte parter til at indgå i de projekter, der understøtter deres egne 

motivationer.  

 

De udfordringer vores undersøgelse identificerede med både splittelsen i organiseringen, og den 

uafhængiges enhed, ProjectZeros, varetagelse af kommunens interesser, medfører problematikker i 

partnerskabet. Hvor litteraturen argumenterer for, at en uafhængig enhed kan opretholde engagement 

blandt parterne gennem frivillighed som bygger på tillid, ses det hvordan at denne tillid og engagement 
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sættes på prøve, når parterne skal foretage store investeringer for at opnå målet. Det ses i undersøgelsen, 

hvordan både den offentlige og private part er usikre på, hvorvidt deres organisationer er villige til at 

investere det, det kræver for at nå i mål. Dermed kan der opstå grundlæggende problematikker ved et 

OPP’s organisering som IPSP, hvor det primært bygger på frivillighed og tillid. Det indikeres i vores 

undersøgelse, hvordan mangel på konsekvens eller forpligtelse kan hindre parternes fulde engagement, 

eftersom de vil have problemer over for deres respektive organisationer med at retfærdiggøre store 

investeringer, som ikke er rentable, hvis det ikke forbedrer virksomhedens produkter eller giver noget til 

borgerne. Parterne står derfor over for grundlæggende problematikker ved at retfærdiggøre investeringer, 

der ikke gavner deres organisationer, og samtidig ses det eksterne pres fra lokalområdet til at have en 

påvirkning på parternes villighed til at investere. 

 Undersøgelsen identificerer, hvordan den pågældende virksomhed oplever udfordringer med 

prioriteringerne grundet det lokale ansvar virksomheden bærer. Virksomheden føler ikke, de kan 

retfærdiggøre investeringer, der ikke er rentable i partnerskabet, da det potentielt vil skade deres 

forpligtelse over for borgerne ved at være en stor arbejdsgiver for området. Dermed står virksomheden 

over for et legitimitetsspørgsmål ift. at prioritere lokalsamfundets interesser eller partnerskabets grønne 

vision. Samtidig er der i den offentlige part også interne udfordringer ved at retfærdiggøre investeringer i 

partnerskabet, som ikke gavner borgerne, hvorfor vores undersøgelse modstrider litteraturens holdning til 

at frivillighed fremmer partnerskabet, da de undersøgte parter ikke forpligter sig til at lave de nødvendige 

investeringer. Dertil ses der i vores undersøgelse, hvordan det eksterne pres i form af lokalsamfundet 

komplicerer det frivillige aspekt endnu mere og potentielt udsætter parterne for et legitimitetsdilemma.  

 

Det er gennem undersøgelsen tydeligt, hvordan omverdenen i vores case påvirker partnerskabets interne 

relationer og prioriteter, hvorimod litteraturens argumentation om udfordringer i partnerskaber opstår på 

baggrund af interne faktorer. Gennem vores undersøgelse ses det, hvordan interne udfordringer skabes 

med indflydelse fra de eksterne faktorer, i form af andre samarbejder og normativt pres, hvorfor vi 

argumenterer for, at der kan tilføjes en ekstra dimension, i form af omverdenen, til den nuværende 

litteraturs fokus på individet og organisation, som værende de grundlæggende faktorer, der har 

indflydelse på et partnerskabs udvikling og mulighed for at skabe værdi. 

 

6.2 Værdiskabelse 

Det er i litteraturen blevet identificeret, hvor kompliceret det kan være at vurdere den værdi, der bliver 

produceret i tværsektorielle partnerskaber, hvorfor der eksisterer forskellige parametre, værdi kan måles 

på baggrund af. En måde litteraturen anskuer værdiskabelsen på er ved at opgøre én enheds værdiskabelse 

i stedet for summen af alle parters værdiskabelse. Denne type vurdering kan udelukke vigtige 
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værdiskabende effekter i samarbejdet, da det dermed ikke medtager værdien af parternes egne initiativer 

relateret til partnerskabet. I undersøgelsen vil denne type vurdering medføre en ufuldstændig opgørelse af 

partnerskabets værdiskabelse, da denne både ligger hos de enkelte parter og ikke i den uafhængige enhed. 

I casen agerer den uafhængige enhed i stedet som en katalysator, for de initiativer partnerskabet 

igangsætter, og arbejder for at holdningsbearbejde lokalsamfundet for at gøre det lettere for parterne at 

implementere tiltagene. Derfor er det i denne undersøgelse tydeligt, at værdiskabelsen ikke kan isoleres til 

enhedens eller de enkelte parters arbejde i partnerskabet.  

 

Værdiskabelsen kan derudover måles på to parametre: Den reelle værdiskabelse og den løbende 

værdiskabelse. Undersøgelsen illustrerede, hvordan partnerskabet i høj grad kommunikerer eksternt om 

den reelle værdiskabelse, hvilken omfatter CO2-besparelsen og jobvæksten. Dette parameter viste sig især 

at være fordelagtig for at sikre lokalområdets og partnerskabets retning, men internt i partnerskabet er det 

en anden form for værdi, der bliver fremhævet. Det er den værdi, der skabes, når partnerskabet engagerer 

sig i omverdenen og eksterne samarbejder, og derigennem indhenter legitimitet. Denne værdi sker 

løbende i partnerskabet og relaterer sig dermed til den eksisterende litteratur om værdiskabelse. 

Undersøgelsens identificering af omverdens betydning skaber en ekstra dimension til den løbende 

værdiskabelse, der bl.a. fokuserer på parternes interne læringsproces.  

 Den løbende værdiskabelse sker i alle led af partnerskabet, og det eksterne fokus medvirker til, at 

virksomhederne løbende kan drage nytte af de eksterne forbindelser, ProjectZero etablerer, og bruge disse 

til public affairs. Den pågældende virksomhed anser dette som gavnligt, da de kan fremvise området som 

det gode eksempel og derigennem promovere egne produkter. Dette er dog ikke noget, de opgør 

økonomisk, og de har generelt ikke en opgørelse over omkostninger ift. udgifter, men mener, at 

partnerskabet har kostet mere, end det har indtjent. Denne økonomiske faktor står i kontrast til 

litteraturen, der påpeger, at private aktørers motivation for at indgå i et partnerskab er en forventning om 

økonomisk udbytte eller afkast. I stedet ses det i vores case, hvordan den pågældende virksomhed ikke 

opgør deres fordele ved økonomisk fortjeneste, men argumenterer for, at en lokal forpligtelse er årsagen 

til at indgå i partnerskabet. Dertil lægges der vægt på det eksterne netværk, der rækker ud over 

lokalområdet, og som giver adgang til beslutningstagere. Det indikerer dermed, at et partnerskabs 

eksterne fokus kan medvirke til den løbende værdiskabelse og sikre parternes motivation for at indgå i 

sådanne partnerskaber, da det giver legitimitet og øget indflydelse. Dermed kan det argumenteres, at 

motivationen for at indgå i partnerskaber ikke behøver at ligge i, hvad partnerskabet internt bidrager med 

af værdi til de involverede parter, men at det i højere grad handler om, hvordan parternes deltagelse kan 

sikre en legitimitet i omverdenen. Denne eksterne legitimitet kan, ifølge litteraturen, styrke den interne 

tillid og tiltro til partnerskabets betydning, hvilket også ses i vores undersøgelse.  
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Undersøgelsen viser, at værdiskabelsen ligger i den kontekst partnerskabet befinder sig i, hvorfor de 

enkelte parters værdiskabelse ikke kan isoleres, men skal ses i relation til partnerskabets kontekst og den 

indflydelse omverden har på parterne. Værdien afhænger af de eksterne tiltag parterne individuelt 

engagerer sig i, eftersom de ved at bruge ProjectZero som ’best practice’ skaber et øget fokus på 

partnerskabet og får andre til at adoptere samme model i egen kontekst. På den måde drager vores parter 

nytte af partnerskabet ved at inspirere andre, samt selv at blive inspireret af lignende modeller, hvilket 

skaber en værdi både eksternt og internt. 

 Den værdiskabelse, der ligger i interaktionen med omverdenen, kan samtidig skabe udfordringer 

internt, da fokus flyttes fra interne initiativer til at agere ’best practice’ case over for omverden. Ved at 

flytte fokus forskydes prioriteringerne internt og skaber en distancering, der kan påvirke den samlede 

værdiskabelse. Vores undersøgelse indikerer dermed, at værdiskabelsen bør ses ud fra et bredere 

perspektiv, hvor et partnerskabs eksterne engagement bør inkluderes i vurderingen af den skabte værdi. 

Denne case kan udvide opfattelsen af værdiskabelse fra kun at se isoleret på partnerskabers løbende og 

reelle værdiskabelse til at inddrage partnerskabers kontekster, og hvordan disse påvirker partnerskabets 

dynamikker. 

 

6.3 Praktiske implikationer  

Undersøgelsen af offentlige-private partnerskabers potentiale med fokus på både interne og eksterne 

påvirkninger identificerer flere grundlæggende udfordringer for at opnå succes. Med udgangspunkt i 

ovenstående diskussion anbefales det, at partnerskaber løbende skal afbalancere interesser og 

forpligtelser, og derigennem løbende genoverveje parternes indbyrdes prioriteter. 

 Vigtigheden af en løbende genovervejning kan imødekomme de udfordringer, der opstår, når parterne 

især fokuserer på eksterne samarbejder og netværk. Gennem undersøgelsen illustreres det, hvordan 

parternes fokus på at udbrede egne metoder kan overskygge de reelle initiativer, der skal gennemføres i 

partnerskabet. Dette kan medføre, at det eksterne fokus kan overskygge de interne målsætninger og 

svække effekten af partnerskabet. Den løbende genovervejning er også vigtig i forhold til de forskellige 

motivationer, der eksisterer i partnerskabet for at imødekomme risikoen for at parterne arbejder i hver sin 

retning. Dette skal ske på trods af, at partnerskabet er samlet i en uafhængig enhed, der har til formål at 

varetage de forskellige motivationer. Som undersøgelsen viser, har de i partnerskabet endnu ikke formået 

at integrere de to grundlæggende visioner om CO2-neutralitet og jobskabelse på trods af, at begge har 

været italesat fra partnerskabets etablering. Ved at koordinere og forankre visionerne tidligere i projektet 

og sikre en løbende koordination kan man bedre imødekomme begge parters interesser og opretholde 

engagementet blandt parterne.  



Side 101 af 115 

 

 Engagementet baseres dertil på tillid, hvilket er essentielt for et partnerskabs succes, men hvis 

partnerskabet blot er baseret på tillid kan der opstå underforståede forventninger, som forårsager en 

distancering mellem parterne, på trods af at der eksisterer en antagelse om, at de arbejder i samme retning. 

Derfor kan det være fordelagtigt at kombinere tillidsaspektet med formelle forpligtelser, som løbende 

fastholder parternes engagement. En kombination af disse kan styrke parternes engagement og holde dem 

ansvarlige for at implementere de nødvendige tiltag.  

 Undersøgelsen konkluderer dertil, at partnerskaber løbende skal kigge ind i, hvordan parterne 

forpligter sig til eksterne samarbejder og sørge for, at disse retningslinjer og målsætninger ikke 

modstrider partnerskabets interne målsætning, eller at det eksterne engagement overskygger de interne 

prioriteter.  
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7. Kritisk refleksion 

I dette afsnit vil vi reflektere over vores anvendelse af metode og videnskabsteori, samt hvilke til- og 

fravalg, vi har gjort os gennem processen. Denne kritiske refleksion vil give en indsigt i specialets 

anvendelighed.  

 

Med en hermeneutisk og socialkonstruktivistisk tilgang har vi benyttet os af en kvalitativ metode i form 

af et casestudie, der bygger på forskningsinterviews med fem informanter. Det har givet os mulighed for 

at opnå en forståelse af informanternes erfaringer med offentlige-private partnerskaber og forståelse af 

bæredygtighed og ansvarlighed. Dette bidrager med en subjektiv viden, der er bundet til informanterne, 

hvorfor resultaterne må forventes at være anderledes, hvis vi havde valgt en anden metode, case eller 

andre informanter.  

 

Den kvalitative metode med en induktiv tilgang har påvirket vores data således, at vi forinden 

interviewene ikke forholdte os til den eksisterende teori, men søgte at undersøge casen ud fra hvilke 

situationer og faktorer informanterne gav udtryk for og fandt relevante for emnet OPP. Dette har betydet, 

at vi under interviewene ikke søgte at spørge ind til de eksterne faktorers indflydelse, men i højere grad 

havde fokus på det enkelte partnerskab og hvilke interne faktorer, der påvirkede relationerne og 

værdiskabelsen. Derfor bærer vores spørgsmål præg af, at vi ikke har spurgt nærmere ind til de eksterne 

faktorer, og hvordan partnerskabet påvirkes af deres eksterne samarbejder. Vi forventer derfor, at vores 

datasæt havde set anderledes ud, hvis vi havde spurgt ind til de eksterne påvirkninger fra start, eller havde 

gjort brug af muligheden for opfølgende interviews. Derimod havde vi muligvis ikke opdaget dette 

perspektiv, hvis vi havde pålagt casen et deduktivt design, og havde fokuseret på det interne fokus, der 

eksisterer i litteraturen.  

 Den induktive metode har dermed haft en indflydelse på vores anvendelse af institutionelle faktorer, 

da vi ikke har indsamlet data, der primært fokuserer på disse, hvilket kunne have bidraget til en 

dybdegående undersøgelse af institutionaliseringsprocesserne. I stedet har vi kunnet bruge denne teori til 

at forklare de eksterne påvirkninger på partnerskabet, og hvordan parterne forholder sig til processerne og 

påvirkes af den kontekst og omverden, de befinder sig i. 

 

Vores valg af kvalitativ metode i form af interviews forventes dertil at have haft en stor betydning for 

undersøgelsens resultater. Et fokusgruppeinterview kunne eksempelvis have givet en indsigt i de 

indbyrdes relationer og dynamikker i partnerskabet, men ikke i de dybdegående holdninger og 

fortællinger, som for os har været nødvendige for at forstå de enkelte parters motivationer, og hvad der 

driver dem til fortsat at engagere sig partnerskabet. Dertil må det forventes, at informanterne ikke vil have 
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fortalt lige så åbent og kritisk om de involverede parter, hvis de havde siddet i et fokusgruppeinterview, 

hvor informanter generelt er mere bundet af sociale normer. Vores valg af kvalitativ metode var dertil 

påvirket af vores videnskabsteoretiske ståsted, da vi søgte forklaringer på informanternes relationer, 

motivationer og forståelse af OPP’er og CSR.  

 Vi har derfor udvalgt informanter, der har været en del af partnerskabet i mange år, og som samtidig er 

fremtrædende i området og for ProjectZero, da vi forventede, at de kunne give os den dybeste indsigt i 

partnerskabet og samtidig har en viden, bevidst eller ubevidst, om OPP og CSR. Specialet udelukker 

derved partnerskabets mindre parter, hvilke forventes at kunne have givet en anden viden om 

partnerskabets relationer på et andet niveau i samarbejdet. Ved at vælge Danfoss som partnerskabets 

private part forventes derfor at have påvirket specialets retning, da de som global virksomhed med lokal 

forankring er underlagt en anden form for normativt pres end områdets mindre virksomheder. Dertil var 

det vigtigt for os, at vi valgte informanter fra en vigtig privat part, der havde en stærk relation til 

bestyrelsen og de offentlige parter.  

 

Valg af metode og informanter vurderes til at være de mest hensigtsmæssige for undersøgelsen af den 

valgte case. Casen skal ses ud fra den kontekst, den befinder sig i, hvorfor det må forventes, at valg af 

case og informanter har en grundlæggende betydning for specialet og undersøgelsesresultaterne. Valget af 

enkelt casestudie medfører dog, at en begrænset mulighed for at overførbarhed, hvorfor resultaterne skal 

ses i relation til ProjectZero. En måde at imødekomme overførbarheden på er ved at tage udgangspunkt i 

to eller flere cases med lignende karakteristika, hvilket skaber et stærkere grundlag for at kunne bruge 

resultaterne i en anden sammenhæng. Dette ville dog have medført en sammenligning og diskussion af 

casene, hvilket ville begrænse specialets mulighed for at gå i dybden med at forstå den enkelte cases.  

 Specialets resultater skal dermed forstås ud fra den kontekst partnerskabet og informanterne befinder 

sig i, hvilket medfører, at det ikke kan forklare de udfordringer eller den situation andre offentlige-private 

partnerskaber med lignende organisering står i. Det kan derimod bidrage med en viden om, hvilke interne 

og eksterne faktorer, der har indflydelse på partnerskabets relationer og værdiskabelse, som kan danne 

grundlag for videre undersøgelse.  

 

ProjectZero som case har også karakteristika, der medfører, at det er svært sammenligne denne med andre 

partnerskaber med fokus på at nedbringe byens CO2-udslip, og dermed begrænser muligheden for at 

anvende resultaterne på andre cases.    

 Dette omhandler blandt andet, at de energireducerende tiltag har været et naturligt valg for 

ProjectZero, da flere virksomheder i området i forvejen beskæftiger sig med energiløsninger. Dette gør 

det forholdsvis nemt for ProjectZero at adressere netop denne problemstilling samt lykkes med at 
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involvere flere parter i området. Det må derfor antages, at denne case har nemmere ved at opnå opbakning 

fra området, når visionen for partnerskabet ligger sig op af virksomhedernes retning. 

 Dertil må det forventes, at det er specielt for denne case, at en virksomhed, som Danfoss, har en fond, 

der har til formål at støtte lokalområdet. Fondens længerevarende finansiering har ikke blot sikret 

partnerskabets overlevelse, men også påvirket dets legitimitet, da fondens og virksomhedens image 

afspejles i ProjectZero.  

 Det vurderes også, at det har en stor betydning for partnerskabets succes, at det er forankret i et mindre 

lokalområde, hvor parterne har stærke og personlige relationer på kryds og tværs. Denne relation 

medfører, at der ikke er lang fra tanke til handling, hvis en part har brug for en tjeneste eller hjælp til at 

gennemføre et projekt. Hvis ProjectZero havde været etableret i et større byområde, kunne det have 

påvirket samarbejdet og medført, at de ikke ville nå i mål. Hertil giver flere informanter udtryk for, at det 

er en fordel at projektet er afgrænset, og ikke eksempelvis et regionssamarbejde.  

 

I specialet har vi nævnt, at den danske kontekst, i form af National Business System, påvirker 

organisationers måde at arbejde med CSR og interaktion med det offentlige. Dette har også en indflydelse 

på den valgte case og vil medføre, at undersøgelsesresultaterne ikke nødvendigvis giver mening i 

internationale kontekster, hvor forholdet mellem offentlige og private aktører er anderledes. I Danmark 

findes der flere og stærkere lovgivninger end i eksempelvis USA, hvilket gør at danske virksomheder i 

forvejen agerer mere ansvarligt og derfor vil have en anderledes tilgang til at arbejde sammen med 

offentlige parter.  
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8. Konklusion 

I dette afsnit vil vi gennemgå undersøgelsens vigtigste resultater og besvare problemformuleringen 

omhandlende, hvilke eksterne og interne faktorer, der påvirker ProjectZeros potentiale for at skabe vækst 

i Sønderborg.  

 

I undersøgelsen blev det tydeligt, at partnerskabet står over for nogle udfordringer og barrierer, som kan 

hæmme værdiskabelsen, hvilke relaterer sig til (1) Formelle og uformelle forpligtelser, (2) Interesser i 

ProjectZero og (3) Villighed til at investere. Fælles for udfordringerne er, at de påvirkes af både interne 

forhold og omverdenens forventninger, hvilke parterne løbende skal navigere i. Partnerskabet bygger i høj 

grad på indbyrdes tillid og er ikke baseret på formelle aftaler, der skal sikre opnåelse af visionen om CO2-

neutralitet. Vores undersøgelse indikerer, at tilliden kan skabe stiltiende forventninger, der ikke bliver 

italesat, og som kan skabe misforståelser om retningen. Det ses ved, at partnerskabet bevæger sig i to 

retninger inden for henholdsvis CO2-reducering og jobskabelse, hvor de involverede parter fra 

begyndelsen ikke har afstemt retningen og nu ser konsekvensen af, at jobskabelsen ikke har været 

forankret i én del af partnerskabet.  

 

I vores undersøgelse blev det dertil klarlagt, hvordan organisationer ligger under for et normativt pres fra 

omverdenen om at integrere CSR-arbejde i sin forretning og samtidig indgå i flere samarbejder. Dette 

pres medfører, at parterne i et tværsektorielt partnerskab også involverer sig i eksterne partnerskaber med 

en lignende dagsorden, og dermed forpligter sig til krav og retningslinjer, der på nogle områder 

overskygger ProjectZeros egne. Disse forpligtelser kan forstærke den splittelse, der ligger i 

retningsbestemmelsen og skabe en distancering internt. Den distancering, vi ser i vores undersøgelse, 

indikerer, hvordan eksterne faktorer og et normativt pres fra omverdenen påvirker de interne relationer og 

prioriteter i partnerskabet. Dette sker blandt andet ved, at de offentlige og private parter indgår i 

partnerskaber og netværk med aktører, der ligner dem selv og har lignende interesser. I casen ser man, 

hvordan Danfoss samarbejder med andre globale virksomheder, mens ProjectZero repræsenterer 

Kommunen i diverse bysamarbejder, hvilket styrker distanceringen. Dertil sker der en forskydning af 

interesser, da ProjectZero i høj grad varetager Sønderborg Kommunes interesser, og derved overlader 

virksomhederne til dem selv.  

 

De stiltiende forventninger, der medfører en uklar retning for partnerskabet, og det øgede fokus på 

eksterne samarbejder, der skaber en distancering internt, kan give udfordringer for partnerskabets 

værdiskabelse, og dermed risikere ikke at opnå målsætningerne. På trods af de udfordringer et eksternt 

fokus medfører, kan interaktionen med andre partnerskaber, hvor ProjectZero inspireres af andre og opnår 
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legitimitet ved at agere ’best practice’ case, skabe intern værdi. Vores undersøgelse indikerer dermed, at 

værdiskabelsen også ligger i den kontekst partnerskabet befinder sig i, hvorfor de enkelte parters 

værdiskabelse ikke kan isoleres, men skal ses i relation til partnerskabets kontekst og den indflydelse 

omverden har på parterne. 

 I undersøgelsen ses det dermed, hvordan eksterne og interne faktorer gensidigt påvirker partnerskabets 

relationer og interessevaretagelse, hvilket har en indflydelse på ProjectZeros værdiskabelse og mulighed 

for at skabe vækst i Sønderborg og opnå CO2-neutralitet.  
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