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Partnerskaber: 
Definitioner og en procesmodel 
for ledelse og styring



http://press.princeton.edu/images/k9401.gif


5

Partnerskaber for bæredygtig udvikling

http://www.un.org/sustainabledevelopment/globalpartnerships/

http://www.un.org/sustainabledevelopment/globalpartnerships/


6

• Svar på udfordringer, som egen organisation ikke selv kan 
klare. Nogle opgaver kræver partnerskaber, andre ikke.Pragmatisk

• Større økonomiske fordele. Foretage økonomisk cost-
benefit analyse. Økonomisk

• Intention om samarbejde for at skabe innovative løsninger 
og forandringStrategisk

• Ideologiske/kulturelle/legitimitet-grunde til at foretrække 
opgaver løst i bestemt samarbejdskoalition (NB: denne 
kategori har Forrer, Kee og Boyer ikke med)

Ideologisk/kulturelt

Hvorfor partnerskaber? (Greve 2019, s. 21-22 på baggrund af Forrer, 
Kee & Boyer 2014)
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”Partnerskaber er den frivillige relation mellem organisationer i to 
eller flere sektorer, der i en fælles indsats deler information, 
ressourcer, aktiviteter, handlingsevne, risici og beslutningstagen 
med det formål at opnå fælles resultater, der ville have været 
vanskelige eller umulige at opnå for en organisation alene” 

Greve 2019, s. 22 efter Forrer, Kee & Boyer s.10-11, og Bryson,Crosby & Stone 2015 s. 648.

Definition af offentlig-private partnerskaber
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Type Aktivitet Sektorinvolvering Eksempel

Infrastruktur-
partnerskab (”OPP”)

Opføre og drive ny 
infrastruktur

Offentlig-privat Nyt psykiatrisygehus i 
Slagelse

Policy-partnerskab Løse en 
samfundsmæssig 
udfordring

Offentlig-privat-NGO -Fuldkornspartnerskab
-Collective Impact
-P4G – Partnership for 
Green Growth and the 
Global Goals 2030

Service-partnerskab Levere en service i 
samarbejde

Offentlig-privat –
(NGO) – borgere

Falcks samarbejde 
med det offentlige

Innovations-
partnerskab

Sammen om skabelse 
af nye produkter og 
processer

Offentlig-privat –NGO 
– borgere

CPH Solutions Lab

Vækstpartnerskab
(økonomisk, bæredygtigt)

Skabe udvikling og 
grøn vækst

Offentlig-privat-NGO Strategiske 
byudviklingsprojekter

Typologi for partnerskaber 
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En procesmodel for partnerskaber 
(Greve 2019, s. 43 efter Bryson, Crosby & Stone 2015)

Grundlæggende 
betingelser

Ledelse og 
proces

Struktur og 
styring

Kontekst og 
begrænsninger

Fælles 
værdiskabelse 



Fire cases om løsninger i 
partnerskab



12

Fuldkornspartnerskabet

Copenhagen Solutions Lab

Collective Impact (Realdania)

3GF/P4G
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https://fuldkorn.dk
https://collectiveimpact.dk
https://cphsolutionslab.dk/
https://p4gpartnerships.org/

https://fuldkorn.dk/
https://collectiveimpact.dk/
https://cphsolutionslab.dk/
https://p4gpartnerships.org/
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Dokumentanalyse
Samtaler, dialoger og interviews
Deltagerobservation

Metode
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• Partnerskab mellem 31 organisationer. Off-privat-NGO. 
Ambitiøst mål om at få folk til at spise flere fuldkornsprodukter

• Behov for mere sunde spisevaner – brødsalg går ned
• Aktiv ledelse med konstant fokus på inddragelse af 

stakeholders. Engageret kommunikation.
• Opbygning af partnerskab fra grunde. Solid governance-

struktur med bestyrelse og 3 årig plan
• Balance i magtforhold mellem forskellige organisationer
• Fælles værdiskabelse med fokus på folkesundhed, øged

markedsandele for fuldkornsprodukter.

Fuldkornspartnerskabet
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Grundbetingelser: 
Folk 1) spiser ikke nok 
fuldkorn i kosten, 2) 

køber ikke nok brød, 3) 
lever usundt

Mål: Folk skal spise mere 
fuldkorn: 

sundhedsdagsorden 
kombineret med marked 

og regulering fra 
myndigheder

Proces: Fælles 
spilleregler. Konstante 
positive resultater og 
kampagneindslag, der 

giver synlighed

Proces: Måling af 
resultatfremgang, sørge 

for at hver part får 
opfyldt mål og skab 

legitimitet om delmål

Struktur: Formel forening med 
medlemmer og bestyrelse: 

Fødevarestyrelsen, 
brødvirksomheder, NGO’er som 
Hjerteforeningen og Kræftens 

bekæmpelse

Magtdeling mellem 
myndighed, virksomheder 

og NGO’er. Alle kan få 
imødekommet deres 

ønsker, men ikke alle mål 
kan opfyldes på sigt?

Værdiskabelse: Folk 1) 
spiser mere fuldkorn i 
kosten, 2) køber mere 

brød og skaber indtjening 
til virksomheder 3) 

befolkning lever sundere

Ilustration af proces: Fuldkornspartnerskabet
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Collective Impact (Realdania)
• Giver bud på en række løsninger, der kræver fælles indsats. 

Ændring 
• Aktiv ledelse med fokus på synlige og målbare resultater. 

Fokus på data-understøttet udvikling.
• Governance-struktur med inspiration fra amerikansk fonds-

verden og ”Collective Impact”-koncept fra Kania & Kramer
• Ulige magtforhold mellem Realdania og andre aktører
• Fælles værdiskabelse om store, udpegede 

samfundsproblemer (det åbne land som dobbelt ressource, 
hjemløshed etc). 
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• Behov for Kbh Kommune for at være med i kapløbet om 
smart city-løsninger. Partnerskab med store virksomheder: 
Cisco, TDC og Citelum

• Aktiv ledelse med dialog om innovative smart city løsninger
• Governance-struktur baseret på kontrakt mellem kommunen 

og virksomhederne, men intet fælles selskab
• Magtrelation præges af ressourcer på begge sider (Kbh = 

legimitet, attraktiv samarbejdspartner; virksomheder: know-
how samt internationalt markedsperspektiv)

• Fælles værdiskabelse om smart city løsninger, som skal 
komme både borgere og virksomheder til gode

Copenhagen Solutions Lab



22



23

• Behov for grøn vækst-løsninger. Reaktion ovenpå COP15
• Partnerskab mellem 8 lande, 5 NGOer samt mange danske og 

internationale virksomheder
• Aktiv ledelse med udgangspunkt i Udenrigsministeriet med fokus 

på data-baseret udvikling og systematisk understøttelse af nye 
partnerskaber

• Solid governance-struktur med medlemslande + 
medlemsorganisationer med udgangspunkt i styringsmodel 
initieret af Udenrigsministeriet

• Fælles værdiskabelse om grøn vækst-løsninger med sigtelinier
ift FNs verdensmål 2030. Overgang fra oprindeligt partnerskab i 
3GF til ny partnerskabsorganisering i P4G med base i 
Washington DC

3GF/P4G: Partnering for Green Growth and 
the Global Goals 2030
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Case Initielle
betingelser

Proces Struktur og 
styring

Kontekst og 
begrænsning

Værdiskabelse 
og ansvar

Fuldkorn Behov for mere 
sund levevis

Aktiv lederskab, 
inddragelse og
kommunikation

Formelle rammer for 
medlemskab og klar 
struktur

Risici og 
håndtering heraf i 
kodeks

Bedre sundhed, større
marked, anderledes 
regulering

Collective
Impact

Identificere
samfunds-
problemer

Aktiv lederskab og 
delegation + 
koncept fra US

Realdania i spidsen og 
backbone-support 
organisation

Mål om løsning 
indenfor 
rækkevidde?

Forene mange aktører i 
fælles impact!

Cph
Solutions 
Lab

Ønske om 
partnerskab hos 
aktører
Ønske om 
innovation

Kommune som 
organisator af 
samarbejde med 
store 
virksomheder

Skabelse af  ny 
organisering fra 
kommunen på 
uprøvet grundlag

Smart city-boom i 
verden. 
Magtforhold 
kommune-
virksomheder?

Indfrielse af politisk (og 
økonomisk) smart city 
vision

P4G Klima-
udfordringer og 
vækstdagsorden

Initiere
samarbejde ml 
stat, virksomheder 
om grøn vækst 

Ledende aktør i 
internationalt 
partnerskab –
delegere ansvar ud

Stort 
internationalt 
netværk skal hele 
tiden udbygges

Hjælpe med at 
realisere FNs
verdensmål samt skabe 
grøn vækst

Fire cases om offentlige-private partnerskaber



Læring om ledelse af 
partnerskaber på tværs af cases
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Partnerskaber skal skrive sig ind i en aktuel problematik fra begyndelsen og have et 
klart aftalegrundlag, gerne med en stram tidsplan.

Partnerskaber er aktivt- og energisk ledede, har fokus på konstant involvering af 
stakeholders og på kontinuerlig kommunikation for at håndtere risici

Partnerskaber har en solid governance-struktur, bygger på data, viden og systematisk 
resultatopfølgning og har en afgrænset medlemskreds af (ressourcestærke) aktører

Magtforhold mellem partnerskabets deltagere skal vurderes og håndteres, og har 
indflydelse på partnerskabets virke

Værdiskabelsen skal tilfalde- og være synlig for alle involverede. Flere aktører er med 
til at vurderer værdiskabelsen. Mulighed for skabe impact over en længere periode.

Det markante ved case-partnerskaberne
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• Grundbetingelser: krise eller skabe ny dagsorden?
• Ledelse: skal det offentlige overlade ledelses-initiativet til 

partnere fra det private eller skal der uddannes 
partnerskabsledere indenfor den offentlige sektor?

• Governance-struktur: formel vs. fleksible struktur? 
• Magt og institutionelle logikker: forenes eller i konflikt?
• Opnåelse af synlig offentlig værdiskabelse vs. korte 

tidshorisonter og krav om umiddelbar relevans
• Skal partnerskaber integreres mere i opgaveløsningen eller 

holdes på afstand af den offentlige sektor?

Dilemmaer og trade-offs
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Lederskabsudfordringen i partnerskaber er at skulle forene 
grundbetingelser, strukturer, processer og resultater på en måde, 
så der kan skabes offentlig værdi på en kontinuerlig måde (efter 
Bryson, Crosby & Page 2017, s.658)

Løsninger i partnerskab er på vej til at blive en mere attraktiv 
ledelse- og organiseringsform indenfor en række policyområder.

Løsninger i partnerskab = engageret ledelse + systematisk 
anvendelse af data + solid, men også fleksibel governance-
struktur, der fører til fælles værdiskabelse gennem synlige, 
målbare resultater 

Konklusion: Løsninger i partnerskab
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