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1. INDLEDNING
Følgende evaluering af partnerskabet ”Kemi i Kredsløb” er gennemført af Epinion for Miljøstyrelsen
og baserer sig på en kombination af dokumentanalyse, kvalitative dybdeinterview og en digital
adfærdsanalyse. En nærmere gennemgang af evalueringens datagrundlag fremgår af evalueringens
kapitel 6.
I det følgende afsnit 1.1 gennemgås evalueringens baggrund og formål. Her præsenteres
evalueringens grundlag, fokus, og der gives en introduktion til den overordnede organisering af
”Kemi i Kredsløb” samt de udviklede værktøjer. Efterfølgende er der i afsnit 1.2 en beskrivelse af
evalueringens analysestrategi og design, hvorefter afsnit 1.3 indeholder en læsevejledning for
rapporten.

BAGGRUND OG FORMÅL
Som led i regeringens kemiindsats 2014-2017 blev der etableret en ny facilitet til at fremme
substitution af problematiske kemikalier med mindre farlige kemikalier eller helt andre løsninger.
Konkret blev dette gennemført med igangsættelsen af substitutionspartnerskabet ”Kemi i Kredsløb”.
I forbindelse med aftalen om den nye Fælles Kemiindsats 2018-2021 skal der igangsættes en ny
indsats, der løber over de næste fire år.
For at kvalificere de krav, som Miljøstyrelsen skal stille til den fremtidige indsatsfremadrettet, har
Miljøstyrelsen ønsket, at gennemføre en evaluering baseret på de hidtidige erfaringer fra
partnerskabet.
Formålet med evalueringen har været at indsamle erfaringer fra især organiseringen af opgaverne
under ”Kemi i Kredsløb”, som MST kan bruge til igangsættelsen af en ny indsats i forbindelse med
den nye Fælles Kemiindsats 2018-2021. Evalueringen bidrager således med en række resultater og
indsigter, der tilsammen danner en solid baggrund for de konkrete og handlingsanvisende
anbefalinger til, hvordan et evt. nyt partnerskab eller en lignende indsats kan organiseres, så det
bedst muligt vil understøtte substitution af problematiske kemikalier i danske virksomheder.
Det primære fokus i evalueringen har været at indsamle kvalitative indsigter om:
▪

Partnerskabets organisatoriske set-up, valgte processer, mødestrukturer og arbejdsgange.

▪

Processerne og samarbejdet omkring tilskudsprojekterne, formidlingsindsatsen og
partnerskabets øvrige konkrete leverancer samt strukturen med et ”Advisory Board”.

Som sekundært fokus har evalueringen gået i dybden med at beskrive:
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▪

Brugernes oplevelse af de udviklede værktøjer med fokus på virksomhedsprojekterne,
formidlingsindsatsen, og partnerskabets øvrige konkrete leverancer.

▪

Effekten af den samlede indsats.

I det følgende introduceres partnerskabets organisering efterfulgt af et overblik over nogle af
partnerskabets udviklede produkter, for at give læseren en indførsel i det genstandsfelt som
evalueres.
Overordnet organisering af Kemi i Kredsløb
Kemi i Kredsløb består overordnet af partnerskabet og Advisory Boardet. Formålet med
partnerskabet er at hjælpe danske virksomheder med at udfase problematiske kemiske stoffer og
derved skabe vækst og arbejdspladser gennem øget genanvendelse af materialer og mere
miljøvenlige produkter.
Figur 1: Organisering af partnerskabet og Advisory Board
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Partnerskabet udgøres af Teknologisk Institut (TI) og DHI, som hovedtilskudsmodtagere, og med
Institut for Ingeniørvidenskab (AU), Risk and Policy Analysts (RPA), Research Institute of Sweden
(RISE) og Institut for Folkesundhedsvidenskab (KU) som partnere. Fagligt er partnerskabet bygget op
omkring en tredeling af kompetencer inden for teknologi, miljø og sundhed samt økonomi. TI har
stærke kemifaglige kompetencer og veludstyrede laboratorier og DHI er førende inden for miljø- og
sundhedsvurderinger og den dertilhørende regulering af kemiske stoffer. RPA er førende i Europa
inden for kemikalieregulering, økonomiske analyser og forretningsmodeller. Institut for
Ingeniørvidenskab (AU) og Institut for Folkesundhedsvidenskab (KU) har bidraget med den nyeste
teknologiske viden indenfor det kemi-tekniske område. TI og DHI har i samarbejde stået for den
overordnede projektledelse med ansvar for forskellige arbejdsområder, hvor TI som formel
projektleder har haft det overordnede ansvar for partnerskabet organisatorisk og mht. fremdrift
samt administrationen.
Partnerskabets aktiviteter og leverancer er organiseret i en række arbejdspakker, som hver især
ledes af arbejdspakkeledere, der har skullet sikre fremdrift i deres egne arbejdspakker og sørge for
koordination på tværs i forhold til de øvrige arbejdspakker. Arbejdspakkerne er opsummeret
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herunder, med den ansvarlig arbejdspakkeleder i parentes1. Hver arbejdspakke indeholder en række
aktiviteter, hvortil der er tilknyttet milepæle.
•
•
•
•
•
•

Arbejdspakke 1: Kortlægning af indsatsområder (TI)
Arbejdspakke 2: Interaktiv portal, crowdsourcing og formidling (DHI)
Arbejdspakke 3: Miljø- og sundhedsvurdering (DHI)
Arbejdspakke 4: Tekniske vurderinger (TI)
Arbejdspakke 5: Økonomiske vurderinger (RPA)
Arbejdspakke 6: Projektledelse og forretningsmodel (TI)

Advisory Boardet udgøres af en repræsentant fra hhv. LEGO Koncernen, Dansk Erhverv, Dansk
Industri, Det Økologiske Råd, LO og Miljøstyrelsen2. Advisory Boardets formål har været at sikre, at
de aktiviteter, der igangsættes i partnerskabet, er realistiske og målrettede i forhold til
partnerskabets overordnede formål. I forhold til de enkelte leverancer har de vurderet, om
koncepterne i de enkelte virksomhedsprojekter var relevante, før det samlede projekt skulle endelig
godkendes af MUDP, og givet sparring i forhold til værktøjer på ressourceplatformen.
Overblik over udviklede værktøjer
I arbejdspakkerne lægges der vægt på substitution af problematiske stoffer. Det afspejler sig i de
værktøjer og metoder, der indgår i arbejdspakkerne. Med udgangspunkt i virksomhedernes
udfordringer har partnerskabet udviklet generiske værktøjer, der skal hjælpe danske virksomheder
med at udfase problematiske kemiske stoffer og øge genanvendelse af materialer og mere
miljøvenlige produkter. Partnerskabet har sigtet mod af udvikle følgende overordnede værktøjer:
•

•

•
•

1
2

Ressourceplatformen har fra partnerskabets side været tiltænkt som en interaktiv platform
bestående af forskellige former for værktøjer (fx beslutningstræet), som virksomheder kan
benytte i substitutionen af problematiske stoffer.
Crowdsourcing-panelet har været tiltænkt som et forum, hvor virksomheder kan stille
spørgsmål til et panel af en række relevante forskere indenfor naturvidenskab,
ingeniørvidenskab, sundhed, miljø og økonomi. Hensigten var, at forskerne skulle vurdere
virksomhedens problemstilling og komme med innovative løsningsforslag til
substitutionsproblematikken.
Målet med virksomhedsprojekterne har været at tilbyde danske virksomheder hjælp til at
substituere problematiske kemikalier via rådgivning og et økonomisk tilskud.
Formidlingsindsatsen formål har været at skabe et bredt kendskab til partnerskabet og de
udviklede værktøjer. Dette har været tiltænkt at gøre via afholdelse af seminarer og
workshops samt udsendelsen af nyhedsbreve.

Kilde: Ansøgning til MUDP 2014 – Partnerskab for substitution af skadelige kemi
Miljøstyrelsen har siddet med som aktiv observatør.
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ANALYSESTRATEGI
Undersøgelsens evalueringsdesign tager udgangspunkt i virkningsevaluering, som er et anerkendt
evalueringsredskab, når det gælder evaluering af indsatser og partnerskaber. Virkningsevaluering
inddrager henholdsvis effektevalueringens fokus på resultater og implementeringsevalueringens
fokus på de input og ressourcer, som anvendes til at implementere indsatsen.
De to perspektiver forbindes gennem et fælles fokus på den proces, der skaber forandring eller
virkning af en given indsats. Evalueringsgenstanden er dermed både af processuel og
resultatorienteret karakter, der på den ene side indfanger resultaterne på tværs af leverancer og på
den anden side har blik for implementeringskonteksten og målet om at opnå en virkningsfuld indsats
fremover. Virkningsevalueringens fokus på indsatsens implementering betyder, at evalueringen også
afdækker partnerskabets implementeringskapacitet og -tilgang overordnet samt i forhold til hver
enkelt leverance i partnerskabet. Dvs. hvordan partnerskabet understøtter indsatsen, hvilke
ressourcer der er tildelt (både økonomiske og menneskelige), og hvilke relevante kompetencer der
er bragt i spil for at udføre indsatsen etc.
Et centralt værktøj i virkningsevalueringen er udarbejdelsen af konkrete forandringsteorier, der
sporer mekanismerne for indsatsens virkning. Derigennem giver evalueringen mulighed for at
undersøge, hvad der virker for hvem og under hvilke omstændigheder – og ikke mindst holde det op
imod organiseringen og de ressourcer, partnerskabet har anvendt i implementeringen.
Formålet er at få en samlet forandringsteori, der kan bruges som konceptuel og evalueringsanalytisk
ramme for udarbejdelsen af konkrete anbefalinger til, hvilke krav der skal stilles i forbindelse med
den fremtidige indsats. Dette gøres med henblik på at sikre, at den nye indsats bedst muligt
understøtter innovation og substitution af problematiske kemikalier i danske virksomheder de næste
4 år.
Forandringsteorien omfatter en effektkæde, der beskriver processen fra input til effekt og de
mekanismer, der virker i processen (se Figur 2).
Figur 2: Illustration af effektkæde i virkningsevaluering
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Kritisk
antagelse

Kritisk
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Input refererer til de midler og ressourcer, der stilles til rådighed for indsatsen. Det kan fx konkret
være de midler, der stilles til rådighed for at udarbejde konkrete værktøjer. Fx økonomiske eller
faglige ressourcer, som indsatsen trækker på.
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Aktiviteter igangsættes for at opnå målsætningen med indsatsen – fx arbejdsgange, mødestrukturer
eller feedbackprocedurer. Denne del er med til at synliggøre, hvordan leverancerne adskiller sig fra
hinanden mht. implementering og bidrager dermed til at afdække, hvilke implementeringstiltag der
er væsentlige for at opnå gode resultater.
Output refererer til de forventede forandringsprocesser – fx udvikling af konkrete værktøjer - som
indsatsen vil medføre for, at den enkelte leverances målsætning opnås – dvs. de delresultater, som
skal indtræffe på vejen mod den overordnede målsætning.
Udover at evaluere, hvorvidt output er nået, er det også evalueringens formål at diskutere, hvorvidt
de respektive leverancer potentielt bidrager til det overordnede mål med indsatsen: Effekten.
Effekterne operationaliseres som de konkrete resultater, brugerne har opnået/forventer at opnå
mht. substitution af farlige kemikalier med mindre farlige kemikalier eller helt andre løsninger.
Mellem hvert led i effektkæden fremgår en række kritiske antagelser. De beskriver, hvad der har
betydning for indsatsen, dens implementering samt eventuelle output og effekter – dvs.
forudsætningerne for de mekanismer, der betinger, at input leder til aktiviteter, aktiviteter leder til
output, og output leder til effekter (fx om de afsatte midler står mål med de ønskede aktiviteter eller
om medarbejdere, der skal udføre aktiviteten, har de nødvendige kompetencer.).

LÆSEVEJLEDNING
I det følgende kapitel 2 præsenteres først evalueringens hovedkonklusioner og anbefalinger.
Evalueringens overordnede konklusioner og anbefalinger bygger på i alt tolv delkonklusioner, der
relaterer sig til enten partnerskabets organisering eller brugerperspektivet på Kemi i Kredsløb.
I kapitel 3 evalueres partnerskabets organisering. Først præsenteres i afsnit 3.1 den
forandringsteoretiske effektkædemodel for partnerskabets organisering, som bruges til at evaluere
organiseringen i forhold til. Efterfølgende gives der i afsnit 3.2 en overordnet præsentation af de
otte delkonklusioner, som knytter sig til partnerskabets organisering. I afsnit 3.3 udfoldes kapitlets
delkonklusioner i dybden.
I kapitel 4 evalueres partnerskabets output set fra brugerperspektivet. Først præsenteres i afsnit 4.1
den forandringsteoretiske effektkædemodel for brugerne, som bruges til at evaluere brugernes syn
på partnerskabets udviklede værktøjer. Efterfølgende gives der i afsnit 4.2 en overordnet
præsentation af de fire delkonklusioner, som knytter sig til partnerskabets organisering. I afsnit 4.3
udfoldes kapitlets delkonklusioner i dybden.
Kapitel 5 indeholder en effektvurdering, hvor effekten af partnerskabets indsats diskuteres og
vurderes.
Afslutningsvis beskrives evalueringens metoder og dategrundlag i kapitel 6.
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2. HOVEDKONKLUSIONER OG ANBEFALINGER
I det følgende gennemgås evalueringens hovedkonklusioner og anbefalinger. I afsnit 2.1
sammenfattes evalueringens hovedpointer først i fire hovedkonklusioner, der knytter sig til
organiseringen af partnerskabet, og derefter præsenteres fire hovedkonklusioner, der knytter sig til
evalueringens brugerperspektiv.
På baggrund af konklusionerne er der formuleret i alt fem anbefalinger, som præsenteres i afsnit
2.2, og som har sigte på muligheden for, at der i fremtiden skal igangsættes et lignende projekt.

HOVEDKONKLUSIONER
I det følgende præsenteres først de hovedkonklusioner, der knytter sig til partnerskabets
organisering, hvorefter hovedkonklusioner, der knytter sig til brugerperspektivet, præsenteres (se
bilag for forandringsteoretiske modeller for begge perspektiver).
Partnerskabets organisering
A. Den overordnede organisering af partnerskabet har været god, og TI og DHI har fungeret
konsekvente og professionelle i deres styring af partnerskabet. TI og DHI har stået for den
overordnede projektledelse af partnerskabet, mens de øvrige partnere (AU, KU, RISE og RPA)
i højere grad har fungeret som underleverandører til forskellige delleverancer. Denne
arbejdsfordeling har fungeret godt i den forstand, at det i det store hele er lykkedes
partnerskabet at eksekvere Kemi i Kredsløb og udvikle værktøjer som oprindeligt tiltænkt.
Det har med andre ord vist sig, at de anvendte input (faglige og økonomiske ressourcer) også
i praksis har kunnet transformeres til det ønskede output (de udviklede værktøjer).
B. Der er potentielt værdi ved bedre inddragelse af medpartnere. Der har været mindre
udfordringer forbundet med at inddrage nogle af medpartnerne. Dels har det været
udfordrende at inddrage alle medpartnere i alle partnerskabets arbejdsområder – bl.a.
forårsaget af den sprogbarriere, der har været i kraft af inddragelsen af internationale
partnere, mens partnerskabets leverancer har været dansksprogede. De internationale
partnere har leveret gode, relevante og internationalt funderede input (viden og ressourcer)
i udviklingen af konkrete output (værktøjer til økonomiske vurderinger). Men større grad af
inddragelse af partnerne i de øvrige arbejdspakker kunne have bidraget med større
tværfaglighed i de endelige leverancer.
Derudover har inddragelsen af forskere fra AU og KU været udfordrende. Dels har det
økonomiske incitament for at involvere sig i konkrete virksomhedsproblemstillinger været
begrænset. Og dels har der i flere konkrete henvendelser ikke været det faglige match, der
ville have gjort det relevant og interessant for forskerne at engagere sig i konkrete projekter.
Det skyldes, at forskerne har et teoretisk perspektiv, der kan være vanskeligt foreneligt med
virksomhedernes konkrete behov. Der må derfor stilles spørgsmål ved den kritiske antagelse
om, at det ville være relevant at bringe forskernes respektive fagspecifikke kompetencer i
spil. Deres input er derfor ikke blevet bragt i spil som oprindeligt tiltænkt.
7

C. Advisory Boardet har – særligt senere i projektforløbet – været relevant og brugbart for
partnerskabet. Advisory Boardet udgør et aktiv for partnerskabet særligt i forbindelse med
virksomhedsprojekternes ansøgningsproces og ved at fungere som adgang til et netværk af
potentielle brugere. Advisory Boardets potentiale er blevet tydeligere undervejs igennem
partnerskabet, og særligt mod afslutningen er Advisory Boardets potentiale blevet udnyttet.
Undervejs i projektet har Advisory Boardet bevæget sig mere entydigt i retning af at have en
rådgivende funktion, hvilket har fungeret godt og konstruktivt. I første del af projektet er
Advisory Boardets rolle i partnerskabet i nogen henseender blevet oplevet som uklar – har
Advisory Boardet skulle fungere som et rådgivende eller kontrollerende organ?
Miljøstyrelsens rolle i Advisory Boardet har desuden ikke været helt tydelig. Miljøstyrelsen
har leveret fagligt relevante input til partnerskabet på linje med de øvrige medlemmer, men
deres tilstedeværelse har samtidig (i og med at de er opdragsgivere til Kemi i Kredsløb)
medvirket til, at Advisory Boardet er trukket i retning mod at blive opfattet som et
kontrollerende organ. Der har således til tider været tvivl om, hvordan input til/fra Advisory
Boardet har skullet tolkes og håndteres. Advisory Boardet – herunder Miljøstyrelsen – har
dog særligt i den senere del af projektforløbet været en relevant aktør, der har leveret
brugbare input til partnerskabet.
D. Der er blevet reageret på feedback og centrale aktiviteter, og outputs er blevet justeret.
Partnerskabet har i flere henseender indsamlet og reageret på feedback vedrørende både
arbejdsgange, processer og de udviklede værktøjer. Fx har partnerskabet på baggrund af
brugerfeedback på hjemmesiden og ressourceplatformen valgt at udvikle og lancere en ny
version af platformen, og Advisory Boardet har på baggrund af feedback fra partnerskabet
og virksomheder ændret centrale procedurer og arbejdsgange (ansøgningsprocedure til
virksomhedsprojekter og afrapporteringsformatet mellem partnerskabet og Advisory
Boardet)
Evalueringen viser dog også, at det ville have været fordelagtigt med faste bilaterale møder
mellem opdragsgiver (Miljøstyrelsen) og leverandør (partnerskabet). For selvom de to parter
jævnligt har mødtes i regi af Advisory Boardet, har partnerskabet oplevet, at der har manglet
et rum for løbende bilateral forventningsafstemning mellem Miljøstyrelsen og
partnerskabets primære drivkræfter (TI og DHI) uden deltagelse fra Advisory Boardets øvrige
medlemmer. Der har således manglet en aktivitet med det formål at udveksle input mellem
opdragsgiver og leverandør.

Brugerperspektivet
E. Deltagere i virksomhedsprojekter har været tilfredse med udbyttet og forløbet, men
vanskelige at rekruttere. Virksomhedsprojekterne beskrives af de interviewede deltagende
virksomheder som brugbare input til arbejdet med substitution af farlige kemikalier. Særligt
adgangen til faciliteter og faglige kompetencer, som virksomhederne ellers ikke ville have
haft adgang til, fremhæves som værdifuld. Selvom de færreste virksomheder har fundet
frem til konkrete substitutionsløsninger, har de oplevet værdi af deres deltagelse i
8

virksomhedsprojektet, da de trods alt kan fjerne de undersøgte kemikalier fra listen over
substitutionsmuligheder.
Det har dog været mere udfordrende for partnerskabet at rekruttere deltagere til
virksomhedsprojekterne end forventet. Det skyldes for det første virksomhedernes
forventninger om, at involvering i virksomhedsprojekterne er forbundet med administrative
byrder (dels i forbindelse med ansøgningsprocessen og dels i forbindelse med den løbende
afrapportering til Miljøstyrelsen). For det andet har det været kendetegnende for de
deltagende virksomheder, at de på forhånd har været optaget af
substitutionsproblemstillingen og ofte har været motiveret af eksterne lovgivnings- eller
efterspørgselspres. For virksomheder, der ikke oplever dette pres, er motivationen for at
engagere sig i et virksomhedsprojekt omvendt begrænset.
F. Manglende anvendelse af crowdsourcing-panelet skyldes (også) manglende interesse på
brugersiden. Dette skyldes dels et manglende match mellem interesse og behov hos hhv.
forskere og virksomheder (jf. konklusion B). Men også på brugersiden har der været
barrierer for at inddrage panelet i konkrete problemstillinger. Nogle brugere har således ikke
været interesserede i at inddrage forskerpanelet – enten fordi de i forvejen har haft en klar
idé om, hvilken potentiel substitutionsløsning, der skulle undersøges, men også fordi nogle
virksomheder ikke har ønsket at dele potentielle forretningshemmeligheder.
I dette lys har ideen om crowdsourcing-panelet været baseret på to kritiske antagelser, som
evalueringen viser, er blevet udfordret: Dels antagelsen om, at forskernes input ville være
relevante for virksomhederne, og dels at virksomhederne har interesse i at dele deres
problemstillinger med forskerne.

G. Ressourceplatformens værktøjer bliver gennemgående opfattet som gode og relevante
input, der potentielt vil kunne hjælpe virksomheder med substitutionsforløb. Den største
udfordring med hensyn til disse værktøjer er dog det begrænsede kendskab, der fortsat er til
værktøjerne. Den digitale adfærdsanalyse viser, at aktiviteten på ressourceplatformen har
været stigende i løbet af projektperioden. Men den viser også, at den primære aktivitet ud
af det samlede antal besøgende på hjemmesiden begrænser sig til relativt få unikke brugere
– der til gengæld bruger den meget (fx står 29 brugere ud af i alt 2.412 besøgende på
undersiden "Miljø- og sundhedsvurderinger” for 72 % af den samlede aktivitet i perioden).
I enkelte af de kvalitative interview peges der på, at nogle af værktøjerne kan virke for
tekniske til, at virksomheder kan eller tør bruge dem uden rådgivning eller vejledning. I
større virksomheder vil der ofte være tilstrækkelige kompetencer in-house, mens mindre
virksomheder typisk vil skulle hente bistand udefra.
Derudover viser evalueringen, at kendskabet til ressourceplatformen fortsat må vurderes
som relativt overfladisk, idet den primære aktivitet knytter sig til relativt få brugere ud af det
samlede antal besøgende. Før ressourceplatformen kan konverteres til input, aktiviteter og
output for virksomhederne, kræver det således dels, at virksomhederne har kendskab til
værktøjerne og dels, at de føler sig kompetente nok til at håndtere dem.
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H. Relevante nyhedsbreve og seminarer, men generel udfordring med at nå ud til
målgruppen. De interviewede brugere, der abonnerer på nyhedsbrevet og/eller har deltaget
på seminarer, er typisk blevet gjort opmærksomme på tilbuddene via eksisterende
formidlingskanaler (fx MST eller DI’s nyhedsbrev). Brugerne har gennemgående været
tilfredse med indholdet i både nyhedsbrevet og seminarer og er særligt interesserede i 1)
input, der holder dem opdaterede om lovgivningsmæssige forhold, og 2) input i form af
konkrete case-eksempler, som kan inspirere til at igangsætte aktiviteter i brugernes egen
virksomhed.
Det har dog været en gennemgående udfordring for partnerskabet at udbrede budskabet
om og kendskabet til Kemi i Kredsløbs værktøjer. Det har med andre ord været vanskeligt for
partnerskabet at konvertere deres udviklede output (ressourceplatformen, seminarer og
nyhedsbreve) til input hos målgruppen. Den manglende anvendelse skyldes dog ikke
umiddelbart, at produkterne mangler kvalitet eller relevans, men at kendskabet til
værktøjerne, og hvordan de kan bruges, har været begrænset.
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ANBEFALINGER
I dette afsnit præsenteres evalueringens anbefalinger, der er udledt på baggrund af de opnåede
indsigter fra både organiserings- og brugerperspektivet.
1) Partnerskabet som organisatorisk konstruktion, hvor forskellige partnere kan levere input
på deres respektive fagspecifikke områder, vil også fremover være relevant. Hvis det
akademiske miljø skal inddrages, er det dog vigtigt at gøre det klart, hvad forskerne
potentielt kan få ud af at deltage.
Forskerinddragelsen i dette projekt ikke har fungeret som oprindelig tænkt. Som
evalueringen viser, har der ikke været et tilstrækkeligt match mellem hhv. forskernes og
virksomhedernes udbytte af deltagelse i regi af Kemi i Kredsløb.
Interessen for input fra forskningsverden er dog til stede i flere virksomheder, som i
udgangspunktet gerne vil have indblik i den nyeste viden på området. Udfordringen har dog
bl.a. været at gøre samarbejdet attraktivt for forskerne.
Fremadrettet kan der derfor med fordel overvejes alternative måder at få involveret
forskerne på – fx ved at lægge vægt på forskernes netværksmuligheder i virksomheder,
fortsættelse af samarbejdet uden for projektforløbets rammer eller ved i højere grad at
involvere forskerne i rekrutteringen af konkrete virksomhedsprojekter, så der sikres et
fagligt match.
2) Advisory boardet har et klart potentiale, der dog særligt knytter sig til den rådgivende
funktion. Derfor anbefales det, at arbejdsprocesserne indrettes, så de målrettes denne
opgave.
Advisory Boardet har været brugbart for partnerskabet – særligt efter, at Advisory Boardets
rolle sidst i projektforløbet er blevet drejet i retning af den mere rådgivende funktion.
Advisory Boardet kan derfor fremadrettet med fordel fra begyndelsen indrettes sådan.
Konkret betyder det, at arbejdsgangene skal være fleksible og løsningsorienterede.
Eksempelvis kan det overvejes at lægge sig fast på et kommunikationsformat mellem
partnerskabet og Advisory Boardet, der ikke må være for teknisk eller administrativt
ressourcekrævende.
Derudover kan Advisory Boardet med fordel sammensættes, så det bedst muligt kan bidrage
med at skabe en forbindelse mellem partnerskabets værktøjer og de potentielle brugere. I
Kemi i Kredsløb har Advisory Boardet fungeret særlig godt i de roller, hvor det har haft til
opgave at agere mellemled mellem potentielle brugere og enten Miljøstyrelsen/MUDP
(ansøgningsprocessen til virksomhedsprojekter) eller Partnerskabet (formidlingsindsatsen).
Denne funktion kan med fordel indtænkes og formaliseres fra begyndelsen i et muligt
fremtidigt projekt.
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3) Der kan med fordel arbejdes på at definere klare roller til de involverede aktører. Klart
definerede roller kan sikre optimal udnyttelse af samarbejdspotentialet mellem de
forskellige involverede aktører.
Advisory Boardets potentiale er blevet tydeligere undervejs, og Advisory Boardet har således
været særlig værdifuldt mod afslutningen af partnerskabet, hvor deres rolle også har
fremstået mere tydelig.
For at sikre, at samarbejdspotentialet mellem de forskellige aktører i et muligt fremtidigt
projekt udnyttes fuldt ud, kan der derfor med fordel arbejdes på at sikre klare definitioner af
aktørernes roller og funktioner.
Samtidigt er det dog vigtigt, at roller og arbejdsprocesser, der undervejs viser sig at være
uhensigtsmæssige, kan omdefineres. Erfaringerne fra Kemi i Kredsløb viser, at det kan være
helt afgørende, at der 1) indtænkes procedurer for indsamling af løbende feedback og 2) at
der organisatorisk reageres på denne feedback, hvis de oprindelige arbejdsgange eller
rollefordelinger viser sig at være uhensigtsmæssige.
4) Virksomhedsprojekter bidrager både til de virksomheder, der deltager, og til de
virksomheder der nyder godt af erfaringer fra projekterne igennem vidensdeling. De
administrative processer forbundet med deltagelse i virksomhedsprojekter kan dog
skræmme, hvorfor de skal mindskes til et absolut minimum – eller være en del af en
grundig forventningsafstemning.
Deltagere i virksomhedsprojekterne har gennemgående været tilfredse med deres
deltagelse i Kemi i Kredsløb. Dertil har de for partnerskabet fungeret som illustrative
konkrete case-eksempler på arbejdet med partnerskabets udviklede værktøjer, der på sigt vil
kunne bidrage til at sprede budskabet om og kendskabet til Kemi i Kredsløb.
Men hvis virksomhedsprojekter skal være en del af et muligt fremtidigt projekt, er det
centralt at tilbyde et format, der fremstår mere attraktivt og mindre administrative for
virksomhederne. Dette gælder især ansøgnings- og afrapporteringsforpligtelserne, der følger
med de offentligt finansierede tilskud.
I Kemi i Kredsløb har især TI bistået flere af virksomhederne i ansøgnings- og
afrapporteringsfasen, og det har fra brugerperspektivet gjort deltagelsen langt mere
overkommelig og attraktiv. Denne type ”indbygget” assistance kan med fordel gøres endnu
tydeligere for potentielle brugere af mulige virksomhedsprojekter i fremtiden.
5) Styrket kommunikations- og formidlingsstrategi bør prioriteres, så budskabet om og
kendskabet til de udviklede værktøjer i højere grad udbredes.
Udbredelsen af budskabet om og kendskabet til Kemi i Kredsløb har været begrænset. Dette
har i sidste ende været en afgørende faktor for, at værktøjerne har været anvendt i
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begrænset omfang, hvorfor den samlede effekt alt andet lige også må forventes at være
begrænset.
Derfor kan formidlingsdelen i et muligt fremtidigt projekt med fordel prioriteres anderledes,
så de udviklede værktøjer i højere grad udbredes. Der har vist sig et stort potentiale i at
indtænke eksisterende formidlingskanaler (fx eksisterende nyhedsbreve) i
formidlingsindsatsen, og det er oplagt også at indtænke denne form for
kommunikationsstrategier i et fremtidigt projekt.
Derudover vil det være oplagt at indtænke mere rendyrkede kommunikationsstrategiske
partnere, hvis entydige rolle og funktion bliver at skabe et link mellem de udviklede
værktøjer og brugerne. Hvis dette og lignende projekter skal have en reel effekt på kort og
lang sigt, så er det afgørende, at de udviklede output konverteres til input i virksomhederne.
Hvis dette skal lykkes, er det en grundlæggende forudsætning, at der hos de potentielle
brugere etableres et kendskab til de udviklede output.
En fremtidig kommunikationsstrategi, der har til formål at udbrede kendskabet til projektet
yderligere, kan med fordel baseres på indsigter om de eksisterende brugere af projektets
forskellige leverancer. Det er derfor oplagt at indsamle yderligere viden om og erfaringer fra
de eksisterende brugere af fx ressourceplatformen. Er der fx tale om store eller små
virksomheder? Repræsenterer de specifikke brancher? Eller er det virksomheder, der
allerede på andre måder har været involveret i partnerskabet (fx virksomhedsprojekter)? På
den måde vil det være muligt i endnu højere grad at målrette både
kommunikationsindsatsen og den løbende produktudvikling til forskellige brugertyper og
dermed sikre, at indsatsens ressourcer anvendes mest effektivt.
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3. PARTNERSKABETS ORGANISERING
I det følgende gennemgås evalueringens resultater vedrørende partnerskabets organisering. Der vil
iht. effektkæden for partnerskabet være fokus på organiseringens betydning for, hvordan
partnerskabet via de igangsatte aktiviteter har kunnet udvikle og levere relevante værktøjer (output).
Først præsenteres kapitlets delkonklusioner med fokus på samspillet mellem effektkædens tre
hovedelementer (input, aktiviteter og output). Herefter udfoldes delkonklusionerne særskilt med
fokus på at beskrive de respektive problemstillinger og fund, der knytter sig til organiseringen af
partnerskabet Kemi i Kredsløb.

INTRODUKTION
Effektkæden for partnerskabets organisering danner første delelement i den virkningsteoretiske
evalueringsmodel, som ligger til grund for evalueringen af Kemi i Kredsløb. Kapitlet vil således
omhandle forholdet mellem partnerskabets organisering (input) og de aktiviteter, der har været
igangsat med henblik på at udvikle, producere og levere de mest centrale værktøjer (output), som
partnerskabet iht. partnerskabets ansøgning har villet tilbyde de relevante virksomheder. I tabellen
nedenfor fremgår definitionerne og operationaliseringerne af effektkædemodellens elementer.

EFFEKTKÆDE FOR PARTNERSKABETS ORGANISERING
Input

Aktiviteter

Output

Input-elementerne operationaliseres, som
det ressourcemæssige fundament, der
ligger til grund for de forskellige
organisatoriske aktiviteter

Aktivitets-elementerne operationaliseres,
som de konkrete aktiviteter, der ligger til
grund for udviklingen af de brugerrettede
værktøjer/leverancer

Output-elementerne operationaliseres her
som de konkrete produkter, som
partnerskabet tilbyder brugerne – dvs. de
udbudte værktøjer/leverancer

PARTNERSKABETS
ORGANISERING

UDVIKLEDE
VÆRKTØJER

Organisatorisk set-up

Virksomhedsprojekter

Mødestrukturer

Crowdsourcingpanelet

Interne arbejdsgange

Hjemmeside &
Ressourceplatform

Valgte processer

Dialog og formidling

Tabel 1: Effektkædemodel for partnerskabets organisering
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Delkonklusionerne, der præsenteres i dette kapitel, knytter sig til hele effektkæden for
partnerskabets organisering. Hver delkonklusion kan således indeholde pointer, der relaterer sig til
både input-, aktivitet- eller outputrelaterede elementer. Efterfølgende udfoldes hele
effektkædemodellen for brugerne i kapitel 4, hvor det evalueres, hvordan de udviklede værktøjer
(output fra partnerskabets organisering) i praksis har fungeret som input for de virksomheder, som
værktøjerne har været målrettet.

KAPITLETS DELKONKLUSIONER
Evalueringens hovedresultater vedrørende organiseringen af partnerskabet kan overordnet opdeles i
følgende otte delkonklusioner. Delkonklusionerne knytter sig til hele effektkæden og berør dermed
en række forskellige input, aktiviteter og output, der på baggrund af evalueringen bør fremhæves
som særligt centrale.
1. Den overordnede organisering af partnerskabet er implementeret succesfuldt og har generelt
været i overensstemmelse med de oprindeligt tiltænkte strukturer og kompetencefordelinger
Organiseringen af partnerskabet har i praksis vist sig overordnet at være hensigtsmæssig mht. at
udvikle, producere og levere de lovede output. DHI og TI har ifølge samtlige interviewpersoner
arbejdet professionelt og målrettet som projektledere. Dermed har en kritisk antagelse om, at
sammensætningen af de involverede partnere (TI, DHI, RISE, RPA, AU og KU) ville kunne føre til det
ønskede output, langt hen ad vejen været rimelig.
2. Større grad af involvering af medpartnere kunne have skabt mere tværfagligt funderede
aktiviteter og værktøjer
Selvom partnerskabet på et overordnet plan har formået at udvikle, producere og levere de
forventede output, så har muligheden for at levere relevante input fra enkelte af medpartnerne
været udfordret. Dels har der været helt lavpraktiske sproglige udfordringer forbundet med at
inddrage det engelsksprogede rådgivningsfirma RPA. Og dels har det til tider været udfordrende at
holde alle medpartnere inkluderede i processen omkring udvikling af projektets mange forskellige
output. De forskellige fagkompetencer (input) kunne med fordel i højere grad have været bragt i spil
på tværs af fagpakker og potentielt have gjort de forskellige output mere tværfagligt funderede.
3. Det har været begrænset med fagspecifikke input fra forskningsverden, og der er langt fra det
akademiske til det erhvervsmæssige perspektiv
Inddragelsen af forskerne fra hhv. AU og KU har vist sig vanskelig i praksis. Dette skyldes især to
forhold: For det første har den økonomiske ramme for de konkrete projekter udgjort en udfordring,
og for det andet har gabet mellem den akademiske verden og virksomhedernes verden i visse
tilfælde været for stort. Den kritiske antagelse om, at der ville være et match mellem forskernes og
virksomhedernes interesser, er i dette lys blevet udfordret.
4. Advisory Boardets rolle har været todelt, og vægtningen mellem kontrollerende og rådgivende
har været uklar
Advisory Boardets bidrag har været gode, men deres rolle har til tider været uklar. Der har således
hersket tvivl om, hvorvidt Advisory Boardet har skullet opfattes som en primært kontrollerende eller
rådgivende aktør. Dette har gjort det vanskeligt for både partnerskabet og Advisory Boardet at
vurdere, hvordan input til og fra Advisory Boardet har skullet håndteres i praksis. Hen imod
slutningen af projektforløbet er der dog i nogen grad blevet etableret et mere effektivt samarbejde
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mellem partnerskabet og Advisory Boardet, der bl.a. har indebåret, at Advisory Boardets store
netværk er blevet brugt til at brede budskabet om og kendskabet til partnerskabets output
(seminarer, nyhedsbreve o.l.).
5. Miljøstyrelsens rolle kunne med fordel have været klarere defineret – eventuelt omdefineret
Miljøstyrelsens rolle i Advisory Boardet kunne med fordel have været klarere defineret. På den ene
side er de blevet opfattet som bisiddere, mens andre på den anden side har opfattet dem som
fuldbyrdede medlemmer på niveau med de andre medlemmer. I sig selv har det ikke været
problematisk, at Miljøstyrelsen har deltaget i Advisory Boardet. Men da formålet med Advisory
Boardet i et vist omfang har fremstået uklart, har Miljøstyrelsens tilstedeværelse som opdragsgiver
trukket opfattelsen af Advisory Boardet i retning af at være en kontrollerende instans. Der kunne
med fordel have været etableret et særskilt forum, hvor opdragsgiver (Miljøstyrelsen) og leverandør
(partnerskabet) – uden involvering fra andre parter – løbende havde kunnet komme med
forventningsafstemmende input til projektforløbet.
6. Den overordnede sammensætning af Advisory Boardet har været god, men engagementet har
været varierende
Selvom Miljøstyrelsens rolle i Advisory Boardet har fremstået en anelse uklar, så har
sammensætningen af Advisory Boardet grundlæggende været god. De repræsenterede parter har
overordnet set kunne bidrage med relevante input til de problemstillinger, der har været
præsenteret for boardet. Dog har der fra enkelte medlemmer af Advisory Boardet været varierende
fremmøde, hvilket alt andet lige betyder, at potentielt relevante input fra disse parter har manglet.
7. Undervejs i processen har Advisory Boardet reageret på udfordringer og justeret centrale
arbejdsgange
Advisory Boardet har i samarbejde med partnerskabet undervejs i projektforløbet reageret på
feedback vedrørende centrale arbejdsprocesser i og omkring Advisory Boardet. Konkret har
feedbacken således ført til ændrede formater for en række aktiviteter (særligt mht.
afrapporteringsformatet mellem partnerskab og Advisory Boardet, og indførelsen af såkaldte
virksomhedspitches, hvor potentielle ansøgere fik lejlighed til at præsentere deres projektidé via et
mundtligt oplæg for Advisory Board. Dette her medført, at Advisory Boardet i højere grad har
indtaget en rolle som et rådgivende organ, der har bidraget med konkrete input til partnerskabet.
8. Advisory Boardet har et stort formidlingspotentiale, som især er blevet udnyttet i den sidste
fase af projektet
Det har været en gennemgående udfordring for partnerskabet at få udbredt kendskabet til Kemi i
Kredsløb. Hen imod slutningen af projektforløbet har partnerskabet dog i højere grad brugt Advisory
Boardet som en formidlingskanal til at få udbredt budskabet om og kendskabet til Kemi i Kredsløbs
værktøjer, idet flere medlemmer af Advisory Boardet – fx via eksisterende nyhedsbreve – har kunnet
hjælpe med at informere potentielle brugere om Kemi i Kredsløb.
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RESULTATER FRA DET ORGANISATORISKE PERSPEKTIV
1. Den overordnede organisering af partnerskabet er implementeret succesfuldt og har generelt
været i overensstemmelse med de oprindeligt tiltænkte strukturer og kompetencefordelinger
Partnerskabet har haft et solidt fundament af aktører, der dækker en bred palet af kompetencer og
som generelt har leveret på de lovede parametre. Interviewene med henholdsvis partnerskabet,
Advisory Board og Miljøstyrelsen peger på, at partnerskabets sammensætning har understøttet
formålet med Kemi i Kredsløb. Partnerskabets partnere har hver især stået til rådighed og i
forskelligt omfang bidraget med viden og/eller kompetencer i forhold til én eller flere af de tre
substitutionsudfordringer (økonomi, teknologi samt miljø og sundhed).
Partnerskabet er organiseret sådan, at TI er projektleder på partnerskabet, mens alle overordnede
beslutninger om fx retning, mål, fokus og mange faglige valg er truffet i samarbejde mellem TI og
DHI. De resterende medpartnere har i praksis primært fungeret som underleverandører af
forskellige fagspecifikke leverancer.
Denne ansvarsfordeling fremhæves af partnerskabet selv som fordelagtig i den henseende, at der
derved har været en klar styring på det overordnede projekt og en klar arbejdsdeling i forhold til de
enkelte aktiviteter og værktøjer, som partnerskabet har skullet udvikle, producere og levere.
Organiseringen har således bidraget til at skabe en effektiv proces, hvor medpartnerne primært har
bidraget med viden og delleverancer inden for deres respektive kernefagområde.
På den måde er der også sikret input for hvert af de tre hovedområder, som partnerskabets
værktøjer har skullet målrettes, nemlig det teknologiske, det miljø- og sundhedsfaglige samt det
økonomiske område:
”Jeg tror ikke, at man kan køre et projekt som det her helt adskilt. Det handler
om at integrere den viden, vi har, til virksomhedernes bedste. Vi har de tre
kernekompetencer med: Teknologi, miljø og sundhed samt økonomi. Fordi alle tre
dele er vigtige i en substitutionsproces. Man kan måske umiddelbart godt finde
en teknologisk løsning, men fungerer den i forhold til miljø og sundhed? Og
hvordan med økonomien, det må ikke være for dyrt.” Medlem af partnerskabet.
Generelt fremhæves organiseringen af partnerskabet i de kvalitative interview som god.
Partnerskabet har på en struktureret måde formået at udvikle, producere og levere de værktøjer
(output), som var defineret inden projektets opstart. Som en repræsentant fra Advisory Boardet
fortæller i ét af de kvalitative interview:
”De [partnerskabet] har haft gode ideer, de er kloge mennesker, de har gjorde
meget for at forsøge at lave det rigtige set-up i partnerskabet. Jeg var aldrig i tvivl
om, at de havde styr på det.” Medlem af Advisory Boardet
Selvom partnerskabet har formået at både udvikle, producere og levere de lovede værktøjer,
nævnes det dog i flere af de kvalitative interview, at især medpartnerne RPA samt AU og KU optimalt
set kunne have spillet en større rolle i partnerskabet. Denne pointe udfoldes i de to følgende afsnit.
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2. Større grad af involvering af medpartnere kunne have skabt mere tværfagligt funderede
aktiviteter og værktøjer
TI og DHI har fungeret som primære drivkræfter og projektledere, og det understreges på tværs af
samtlige kvalitative interview, at de har varetaget denne rolle godt og professionelt. Der har dog i et
vist omfang været udfordringer forbundet med at inddrage én af de internationale medpartnere, der
til tider har savnet indblik i, hvordan udviklingen har været i de andre arbejdspakker.
Der peges på, at øget inddragelse i, hvad der er foregået i arbejdet med de arbejdspakker, som
medpartnerne ikke selv har været direkte involveret i, ville kunne have bidraget til en endnu bedre
udnyttelse af partnernes viden på tværs af de forskellige aktiviteter og leverancer (output).
”Hver partner har arbejdet med hver deres fokusområde, dvs. økonomisk,
miljømæssig, teknologisk osv. Det har gjort det muligt at udnytte styrkerne hos
hver partner, men det har samtidigt været vanskeligt at holde sig orienteret
omkring udviklingen i de andre arbejdspakker.
Udfordringen blev identificeret tidligt i forløbet, og som en konsekvens deraf,
øgede vi også antallet af møder, så vi havde mulighed for at udveksle idéer og
dele erfaringer. Men set i bakspejlet kunne det have været gjort bedre.
Udfordringen har været at udvikle én del af materialet parallelt med de andre
arbejdspakker uden at have en komplet forståelse af, hvordan det ville spille
sammen. Så hvis der er noget, der kunne forbedres i et opfølgende partnerskab,
så er det, hvordan de forskellige partnere arbejder sammen.
Partnerskabet kunne have arbejdet mere effektivt, hvis hver partner havde haft
én eller to milepæle inden for hver arbejdspakke og delt ansvaret for at nå dem
med lederen for arbejdspakken.” Medlem af partnerskabet
Evalueringen viser, at inddragelsen af det engelske konsulentfirma RPA også har været forbundet
med en mere lavpraktisk vidensdelingsudfordring. For på den ene side har RPA, ifølge både TI og
DHI, bidraget med et unikt og brugbart internationalt udsyn til partnerskabet. Men på den anden
side er det fra projektets begyndelse blevet besluttet, at formidlings- og kommunikationssproget
skulle være dansk. Dermed er der blevet skabt en naturlig sprogbarriere mellem de engelsksprogede
medpartnere fra RPA og de andre partnere og de konkrete leverancer (hjemmesiden,
seminarmateriale, nyhedsbrevet mm., der alle er formidlet på dansk).
”Hvordan får man udenlandske partnere med, når det indledningsvist blev
bestemt, at alt materialet skulle være på dansk? Det er lidt besværligt med
oversættelse fra udenlandsk til dansk. Det har også været svært at inddrage dem i
formidlingen. Men de er det rigtige valg – RPA er en europæisk stemme på
området, som vi ikke har kunnet undlade.” Medlem af Partnerskabet
Sprogbarrieren har været en udfordring, der har kostet ekstra ressourcer i form af
oversættelsesarbejde. Men der gives også udtryk for, at udfordringen har været løst så godt som
muligt, og at udbyttet af at have RPA’s faglige input i arbejdet med deres konkrete ansvarsområde,
har opvejet de sproglige udfordringer.
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KU og AU har som repræsentanter for den akademiske verden i udgangspunktet også været tiltænkt
en relativt central rolle i partnerskabet. Som det beskrives i følgende afsnit, har deres inddragelse
dog i et vist omfang været udfordrende i praksis.
3. Det har været begrænset med fagspecifikke input fra forskningsverden og der er langt fra det
akademiske til det erhvervsmæssige perspektiv.
Inddragelsen af forskerne fra KU og AU har på nogle områder været udfordrende at få til at fungere i
praksis. Evalueringen viser, at udfordringerne har været forårsaget af i hvert fald to forhold:
For det første peges der i flere af de kvalitative interview med medlemmer af partnerskabet på, at
det økonomiske incitament for at engagere sig i konkrete virksomhedsprojekter har været
begrænset for forskerne. Forskningsprojekter vil økonomisk set ofte være af en størrelsesorden, der
er langt større, end hvad der har været mulighed for at opnå via Kemi i Kredsløb. Derfor har
forskernes motivation for at involvere sig i fx crowdsourcing-panelet (se kapitel 4) i høj grad
begrænset sig til deres faglige interesse.
”Pengene til virksomhedsprojekterne er ikke helt store nok til at kunne tiltrække
et forskningsmiljø. I virksomhedsprojekterne får man måske, hvad der svarer til
100.000 kr., mens man i forskningen typisk starter ved 1 million kr.
[…]
Projekter kan sagtens være virksomhedsorienterede, men man skal sikre sig, at
der er en eller anden form for cash-flow, eller at projektet indeholder noget, der
kan udgives.” Medlem af partnerskab
For det andet påpeges det i enkelte interview med medlemmer af partnerskabet, at der i nogle
tilfælde har været for stor afstand mellem det akademiske og forretningsmæssige perspektiv. Det
har medført, at de ikke har kunnet levere input til virksomhederne i det omfang, det oprindeligt var
tiltænkt. I stedet har forskerne til tider leveret bidrag til partnerskabet der umiddelbart ligger uden
for deres kernefaglige ekspertise:
”Som processen er skredet frem, kan jeg godt sidde og tænke, at det egentligt var
lidt uhensigtsmæssigt, at der kom repræsentanter fra det akademiske niveau ind.
Et eller andet sted er der for langt fra det akademiske miljø til det mere ”applied”
miljø. Problemstillingerne på universiteterne er ofte fundamentalt anderledes,
end de er ude i sektoren. Applied kontra det mere teoretiske/abstrakte.” Medlem
af partnerskab
”Det er begrænset, hvad jeg har brugt af min faglige viden. Det har mere været
ift. det organisatoriske, at jeg har bidraget” Medlem af partnerskab
Opsummerende er forskerinddragelsen i de kvalitative interview blevet beskrevet som en
grundlæggende god idé, der dog har vist sig at være udfordrende at få til at fungere i praksis. Det
akademiske perspektiv kan ikke udelukkes som relevant i projekter som Kemi i Kredsløb. Som det er
beskrevet i kapitel 4, giver flere af de interviewede brugere udtryk for, at forskningen sagtens ville
kunne være relevant at inddrage.
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Men set fra forskernes perspektiv, har de virksomhedsprojekter, som Kemi i Kredsløb har arbejdet
med, ikke været tilstrækkeligt relevante – dels pga. deres begrænsede økonomiske størrelse, og dels
fordi problemstillingerne i de konkrete projekter ikke i tilstrækkelig grad har matchet en akademisk
interesse hos forskerne.
4. Advisory Boardets rolle har været todelt og vægtningen mellem kontrollerende og rådgivende
har været uklar
Advisory Boardet har fungeret dels som et rådgivende organ, der skal bidrage med input fra
medlemmernes respektive arbejdsmarkedsperspektiver, og dels som et kontrollerende organ, der
har skullet sikre, at partnerskabet lever op til sit formål. Der har dog undervejs i projektet hersket
usikkerhed omkring vægtningen af de to hensyn i Advisory Boardet.
På den ene side gives der i de kvalitative interview udtryk for en opfattelse af, at partnerskabet især
har set Advisory Boardet som en kontrollerende instans, der har skullet monitorere partnerskabets
arbejde. Mens især repræsentanter fra Advisory Boardet på den anden side har givet udtryk for, at
de i højere grad har oplevet at varetage en rådgivende funktion.
Den uklare definition af Advisory Boardets formål og dobbeltrolle har medført, at der i flere af de
kvalitative interview peges på, at potentialet i Advisory Boardet ikke er blevet udnyttet til sit fulde:
”Men noget af det, der var uklart, var, hvad rollen for Advisory Boardet var. Det
var ikke en styregruppe og heller ikke en bestyrelse.
[…]
Det uklare var, hvad man egentligt ville bruge Advisory Boardet til; bare til
afrapportering osv.? Eller ville man rent faktisk kunne have diskussioner?”
Medlem af Advisory Board
”Det er nok et af de primære steder, hvor vi [partnerskabet] har taget noget
læring. Vi har været meget glade for det [Advisory Boardet], men det kunne have
være udnyttet endnu bedre, hvis det var klarere, hvad rollerne var. Det har været
uklart undervejs, hvordan vi skulle bruge Advisory Boardet, og hvordan de har
skullet agere.” Medlem af partnerskabet
Den manglende rolleafklaring kan konkret have medført en uoverensstemmelse mellem på den ene
side den måde, partnerskabet har rapporteret til Advisory Boardet på, og den anden side den måde
Advisory Boardet er gået til afrapporteringen på. Det påpeges nemlig i interviewene med Advisory
Boardet, at afrapporteringerne (særligt i begyndelsen af projektforløbet) fremstod meget tunge og
vanskelige at overskue for Advisory Boardets medlemmer.
Det er dog evaluators vurdering, at der undervejs i projektforløbet er opnået en bedre forståelse af
Advisory Boardets rolle i Kemi i Kredsløb – både hos partnerskabet og hos Advisory Boardet selv.
Advisory Boardet er således hen imod slutningen af projektforløbet i højere grad blevet brugt som et
rådgivende eller faciliterende organ, mens den kontrollerende funktion er nedtonet. Konkret er
afrapporteringsformen også blevet ændret til et mere enkelt format.
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Det er på baggrund af erfaringerne blevet foreslået, at en klarere (skriftlig eller italesat)
formålserklæring – tidligere i processen – under alle omstændigheder ville have kunnet hjulpet til en
fokusering af Advisory Boardets bidrag og derved givet et potentielt endnu større udbytte.
Et andet centralt aspekt af denne problemstilling er Miljøstyrelsens rolle i Advisory Boardet. For som
det vil blive udfoldet i næste afsnit, har Miljøstyrelsens rolle i Advisory Boardet for nogle aktører
også fremstået uklar.
5. Miljøstyrelsens rolle kunne have været klarere defineret – eventuelt omdefineret
Heller ikke Miljøstyrelsens rolle i Advisory Boardet har for alle aktører fremstået helt klart defineret.
Dette har for nogle bidraget til uklarheden om, hvad Advisory Boardets rolle egentlig har været.
Miljøstyrelsens rolle i Advisory Boardet er blevet opfattet forskelligt på tværs af aktører. Nogle har
opfattet dem som bisiddere eller observatører, mens andre har opfattet dem som fuldbyrdede
medlemmer på niveau med fx interesseorganisationerne:
”Sad de [Miljøstyrelsen] i Advisory Boardet, fordi det var deres penge? Deres
Advisory Board? Eller hvordan var det? Det var ikke helt klart. Men her efter nogle
år, så synes jeg egentlig bare, at vi sidder og diskuterer tingene. Hvilke formelle
roller, der egentlig spilles, er ikke så vigtigt.” Medlem af Advisory Boardet
”De [Miljøstyrelsen] har haft fuldstændig samme rolle som os andre. Evt. med
større ansvarsfølelse end os andre. Jeg har ikke følt, at deres rolle har været
meget anderledes end de andres, når vi har siddet til møderne.” Andet medlem af
Advisory Boardet
Som det indikeres i førstnævnte citat ovenfor, så kan Miljøstyrelsens position som opdragsgiver til
Kemi i Kredsløb have bidraget til at trække opfattelsen af Advisory Boardet i retning af et
kontrollerende organ.
På den ene side understreges det dog af partnerskabet, at det opfattes som positivt, at der foregår
jævnlige møder mellem opdragsgiver (Miljøstyrelsen) og leverandør (partnerskabet) med henblik på
løbende forventningsafstemning. På den anden side har Advisory Boardet, ifølge en repræsentant
fra partnerskabet, ikke fungeret som et hensigtsmæssigt forum til dette formål.
Derfor har der kun, ifølge repræsentanter fra partnerskabet, været forventningsafstemt i et
begrænset omfang, hvor det kunne have været givtigt med en mere løbende kontakt til
Miljøstyrelsen. Via en løbende forventningsafstemning med Miljøstyrelsen vil man kunne forgribe
beslutninger om til- og fravalg og dermed opnå en højere overensstemmelse mellem Miljøstyrelsens
vision og partnerskabets praksis:
”I partnerskabet kunne det have været godt med nogle møder bare mellem os og
Miljøstyrelsen, for at få afstemt forventninger. Selvom vi har Advisory Boardet, så
er det jo Miljøstyrelsen, der er opdragsgivere, så det ville være et godt
supplement med bilaterale møder, når projektet kører over så lang en periode.
Der kan være forskel på dialogen i et Advisory Board med forskellige
interessenter, og en direkte dialog med Miljøstyrelsen.” Medlem af partnerskabet
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Kombinationen af den manglende rolleafklaring af både Advisory Boardet og Miljøstyrelsens rolle,
kan have medvirket til, at det rådgivende potentiale i Advisory Boardet ikke er blevet indfriet til
fulde. For at tydeliggøre, hvornår Miljøstyrelsen har varetaget hvilke roller i projektet (fx rådgivende
eksperter i Advisory Boardet på den ene side og kontrollerende opdragsgiver på den anden side),
kunne der med fordel have været etableret et separat forum for møder mellem Miljøstyrelsen og
partnerskabet. Herved ville der have været et klart defineret rum, hvor Miljøstyrelsen og
partnerskabet løbende kunne have forventningsafstemt processen.
Selvom Miljøstyrelsens rolle i Advisory Boardet således i nogle henseender har været uklar, er der
generelt en opfattelse af, at sammensætningen af medlemmer i Advisory Boardet har været god.
Denne pointe udfoldes i det følgende afsnit.
6. Den overordnede sammensætning af Advisory Boardet har været god, men engagementet har
været varierende
Repræsentanter fra både partnerskabet, Miljøstyrelsen og Advisory Boardet fremhæver selv, at
ideen med et Advisory Board grundlæggende har været god – særligt som rådgivende organ, da det
er en god måde at inddrage relevante målgruppe perspektiver fra fx interesseorganisationer.
Advisory Boardet har da også i især den sidste del af projektforløbet fungeret som et godt og
brugbart link mellem partnerskab og virksomheder i målgruppen. Men Advisory Boardmedlemmernes engagement har varieret, og en del af potentialet fremstår på den baggrund som
uforløst.
Advisory Boardet er sammensat af forskellige repræsentanter fra det danske arbejdsmarked, der alle
har større eller mindre grad af relevans for arbejdet med substitution af problematiske kemiske
stoffer. Der gives udtryk for, at samarbejdet mellem de meget forskellige aktører har været
velfungerende og bidraget til en bred forankring i erhvervslivet, hvor partnerskabet og virksomheder
har haft adgang til mange forskellige relevante perspektiver på substitution af problematiske
kemiske stoffer. Især er det forhold, at en konkret virksomhed har været repræsenteret (LEGO
Koncernen), blevet fremhævet som værdifuldt, da der herfra er leveret input fra det meget
praksisnære virksomhedsperspektiv:
”Hvis man sidder en flok embedsmænd og rådgivere og forsøger at gøre sig kloge
på virksomheder, så kan man af og til overtænke tingene eller ramme helt forbi.
Så det er vigtigt med en stemme fra virksomhedsperspektivet, der kan fortælle,
hvordan det rent faktisk er.
[…]
Samtidig har de [LEGO Koncernen] en klar holdning til kemi. De ved, hvad de taler
om, de ved, hvad der kan være vanskeligt for en virksomhed, som opererer i et
sensitivt marked. Så de har mange parametre at byde ind med.” Medlem af
Advisory Board
Dog fremhæver et medlem af Advisory Boardet også, at der har været et varierende engagement
blandt Advisory Boardets medlemmer. Nogle medlemmer har således haft en høj
fremmødefrekvens, mens andre har deltaget mere sporadisk. Dette kan potentielt være
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problematisk, idet engagementet fra netop forskellige aktører er centralt for at opnå det fulde
udbytte af de mange perspektiver, som Advisory Boardet i kraft af dets sammensætning rummer:
”Det var et virksomhedsrettet initiativ, så det var vigtigt at have repræsentanter
fra virksomhedssiden. Og så var det vigtigt, at vi havde en god grøn organisation
med til at sikre legitimitet. Derudover er der [navn på organisation]. Men dem ser
vi ikke så tit. De dukker ikke op. Jeg ved ikke hvorfor. (…) selvfølgelig kan et enkelt
møde smutte, men det skal helst ikke være sådan, at man glemmer, at folk er
med, fordi de ikke dukker op.” Medlem af Advisory Board
Det påpeges i ét af de kvalitative interview, at deltagelse i Advisory Boardet i udgangspunktet ikke
udløser midler til medlemmerne, og at dette kan være en kilde til vekslende fremmøde. Dermed kan
medlemskabet nemlig fremstå mindre forpligtende og i sidste ende medføre, at opgaven
nedprioriteres til fordel for andre arbejdsrelaterede opgaver:
”Et helt lavpraktisk ønske er jo altid at der afsættes midler til følgegrupper eller
Advisory Boards, fordi det kan være svært at afsætte tid til det, og man kan blive
nødt til at springe over. Faren er jo, at man sidder med en deadline, som man
bliver nødt til at springe over – man kan ikke altid prioritere det i sin kalender
over noget andet, når der ikke følger midler med.” Medlem af Advisory Board
7. Undervejs i processen har Advisory Boardet reageret på udfordringer og justeret centrale
arbejdsgange
Advisory Boardet har afholdt tre møder årligt og har yderligere i mindre grad løbende drøftet
beslutninger på mail. Flere af de interviewede medlemmer af Advisory Boardet fremhæver, at der
ofte har været stor enighed på tværs af boardets medlemmer og generelt en konsensussøgende
indstilling på trods af forskelligartede baggrunde.
I de kvalitative interview med medlemmer af Advisory Boardet fremhæves det dog også, at der i
begyndelsen af projektforløbet er gået uforholdsmæssigt meget tid i forbindelse med møderne på
lange, tekniske og detaljerede beskrivelser og mødereferater.
Det beskrives af formanden for Advisory Boardet, at det, der først og fremmest er brug for i Advisory
Boardet, er at vide om projektet er på ret køl eller ej, for derefter at kunne gå ind og anvende
Advisory Boardets faglige kompetencer til at løse eventuelle problemer, hvor det er nødvendigt. I en
sådan proces er meget tekniske detaljer ofte overflødige, hvorfor Advisory Boardet undervejs har
ændret formaliteterne omkring mødereferater og afrapportering til kortere ”summaries”, så de ofte
travle medlemmer hurtigere har kunnet få et overblik over, hvad der er sket siden sidst.
Et andet medlem fremhæver, at gennemlæsning af meget fagtekniske virksomhedsansøgninger har
været udfordrende for nogle medlemmer af Advisory Boardet, da ikke alle nødvendigvis har haft
kemifaglig ekspertviden. Ændringen af formaliteterne i Advisory Boardet har medvirket til at
afhjælpe denne udfordring og gjort Advisory Boardet mere målrettet og problemløsningsorienteret.
”I starten synes jeg, at det var et svært Advisory Board at sidde i. Men efter den
første formand tog Jes over, og han havde en klar holdning til, hvad han ville med
sådan et Advisory Board. Han ville se virksomheder, se værktøjerne, og i mindre
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grad afrapporteringer af work flows osv. Det blev mere hands-on, og det var et
godt skifte på det tidspunkt.” Medlem af Advisory Boardet
Derudover er der i Advisory Boardet undervejs i projektforløbet blevet indført en såkaldt ”pitchpraksis”. Her har potentielle ansøgere til KiK-virksomhedsprojekter kunnet ”pitche” deres idé til
virksomhedsprojekter for Advisory Boardet, der på den baggrund kunne vurdere og melde tilbage til
virksomheden, om der var grundlag for at udarbejde en endelig ansøgning til Kemi i Kredsløbs
virksomhedsprojektpulje (varetaget af MUDP):
”I Advisory Boardet kom der er god idé, som fik hul på bylden: At vi skulle lave
nogle mindre for-ansøgninger, hvor virksomhederne kom og gav et pitch for
Advisory Board. Det fungerede rigtigt godt, det skulle vi have gjort fra starten.
Det var en meget tung procedure administrativt at lægge ud med at lave de
større endelige ansøgninger, og der skulle udtalelser til fra de forskellige Advisory
Board-medlemmer.” Medlem af partnerskabet
Der er bred enighed om – både blandt Advisory Board- og partnerskabsmedlemmer – at indførelsen
af pitch-modellen har været en god og effektiviserende ændring af ansøgningsproceduren. Dette
skyldes tre forhold:
For det første har den gjort det lettere for Advisory Boardets medlemmer at vurdere relevansen af
projekterne, da formen på pitch-seancerne har været mindre teknisk. For det andet har den
medført, at nogle projekter allerede inden udarbejdelsen af den endelige ansøgning er blevet
sorteret fra. Dermed er MUDP blevet afhjulpet en administrativ byrde. For det tredje har det alt
andet lige gjort det mere attraktivt for virksomhederne at engagere sig i Kemi i Kredsløb, da
projektidéer relativt hurtigt har kunnet afprøves uden større ressourcemæssige omkostninger.
Udover at have spillet en central rolle i vurderingen af virksomhedsprojekterne, har Advisory
Boardet også vist sig som en relevant formidlingskanal for partnerskabet. Dette aspekt udfoldes i det
følgende afsnit.
8. Advisory Boardet har et stort formidlingspotentiale, som især er blevet udnyttet i den sidste
fase af projektet
Formidling af budskabet og eksistensen af Kemi i Kredsløb er blevet oplevet som en central
udfordring for partnerskabet. Udfordringen skyldes først og fremmest, at der, ifølge partnerskabet,
er anvendt mange ressourcer på ”at komme i gang”, og at man først relativt sent i projektforløbet
har fået færdigudviklet de endelige produkter og en helhedsorienteret pakke til virksomhederne.
Det har betydet, at det har været vanskeligt at formidle det ønskede helhedsbillede af, hvad Kemi i
Kredsløb har kunnet tilbyde.
”Det tog langt tid, inden helhedsbilledet formede sig, som gjorde, at brugeren
lettere kunne se værdien af de enkelte elementer. Det er først nu, vi kan fortælle
hele historien. Det har været udfordrende at få folk til vores arrangementer, ift. at
overbevise dem. Gik man ind på platformen for 1,5 år siden, så var der primært
beta-versioner af værktøjerne.
[…]
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Hvis du ikke kan fortælle ud fra helhedsbilledet – give hele historien – så er det
svært at overbevise om værdi. Det tager bare tid. Kemi i Kredsløb skal jo på sin vis
blive et brand, og vi skal kunne stå inde for det, vi leverer. Når vi ikke kan levere
helhedsbilledet, er det måske bedre at vente til, at vi kan det. Men under alle
omstændigheder vil det tage tid, og man skal jo i gang på et tidspunkt.” Medlem
af partnerskabet
Partnerskabet har omvendt oplevet, at det i den sidste del af projektforløbet – i takt med at
ydelserne er blevet færdigudviklede – har været lettere at formidle, hvad projektets værktøjer kan
anvendes til og bidrage med. For det første har man kunnet kommunikere en mere komplet og
dermed attraktiv produktpakke, og for det andet har man i højere grad gjort brug af Advisory
Boardet og Miljøstyrelsen som formidlingskanaler til målgruppen.
Via Advisory Boardet har partnerskabet nemlig haft adgang til et unikt netværk, hvor de har fået
mulighed for bl.a. at kontakte medlemmer af Dansk Erhverv, LO og Dansk Industri eller modtagere af
Miljøstyrelsens nyhedsbrev i forbindelse med afholdelsen af aktiviteter (fx rekruttering til KiKnyhedsbrevet eller fagseminaret d. 11. april 2018).
Disse muligheder er dog, ifølge repræsentanter fra partnerskabet, først blevet tydelige undervejs i
det nuværende projektforløb og er derfor primært blevet anvendt sent i forløbet.
”Advisory board har været en stor hjælp i forhold til formidlingen. Det er vigtigt at være
opmærksom på, hvordan man får brugt Advisory Boardet allerede i starten og at få
defineret deres rolle bedre fra starten. Når DI, Miljøstyrelsen mfl. sender noget ud, så kan vi
se, at det booster gevaldigt. Advisory Board er derfor meget vigtigt i forhold til
kommunikationen og formidlingen.” Medlem af partnerskabet
Oplevelsen fra de centrale aktører i og omkring partnerskabet er, at en øget opmærksomhed på
disse muligheder vil kunne sikre et større udbytte tidligere i processen for en fremtidig indsats.
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4. BRUGERPERSPEKTIVET
I de følgende afsnit evalueres brugernes oplevelse og vurdering af de udviklede værktøjer, herunder
virksomhedsprojekterne, crowdsourcing-panelet, hjemmesiden og ressourceplatformen samt
formidlingsindsatsen. Der er dermed iht. effektkæden for brugere fokus på, hvorvidt og hvordan de
udviklede værktøjer (dvs. partnerskabets output) evt. er blevet konverteret til anvendelige input på
brugersiden.

INTRODUKTION
Input i kapitel 3 var defineret som partnerskabets organisering og de ressourcer, der har ligget deri. I
dette kapitel defineres input som de ressourcer, der ligger i de værktøjer, partnerskabet har udviklet
til brug for virksomhederne. Spørgsmålet, der stilles i evalueringens brugerdel, er dermed, om
partnerskabets output opleves som relevante input til virksomheder, for hvem substitution af
problematiske kemikalier kunne være relevant.
Tabel 2: Effektkædemodel for brugerne

Input
Input-elementerne
operationaliseres her som de
ressourcer (interne/eksterne), der
ligger til grund for de aktiviteter,
der igangsættes i forbindelse med
brugernes involvering i
partnerskabet

UDVIKLEDE VÆRKTØJER

EFFEKTKÆDE FOR BRUGERNE
Aktiviteter

Aktivitets-elementerne
operationaliseres her som de
konkrete værktøjer/leverancer,
brugerne har været involveret i hos
partnerskabet

Output
Output-elementerne
operationaliseres her som de
konkrete tiltag, der igangsættes
som et direkte eller indirekte
resultat hos brugerne
(virksomhederne) af involveringen i
partnerskabet

OUTPUT

Virksomhedsprojekter
Crowdsourcingpanelet
Hjemmeside &
Ressourceplatform

Konkrete tiltag, der
igangsættes af
brugerne som
resultat af
involvering i
partnerskabet

Øvrig dialog og
formidling

I kapitlet vil der være fokus på partnerskabets mest centrale værktøjer (jf. afsnit 1.1). Værktøjerne
gennemgås således under følgende fire overskrifter: Virksomhedsprojekter, crowdsourcing-panelet,
hjemmesiden og ressourceplatformen samt øvrig dialog og formidling (se figur ovenfor).
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Delkonklusionerne, der præsenteres i kapitlet, knytter sig til hele effektkæden for brugersiden. Hver
delkonklusion kan således indeholde pointer, der relaterer sig til både input-, aktivitet- eller
outputrelaterede elementer.

KAPITLETS DELKONKLUSIONER
Evalueringens hovedresultater vedrørende organiseringen af partnerskabet kan overordnet opdeles i
følgende fire delkonklusioner (delkonklusion 9-12). Delkonklusionerne knytter sig til hele
effektkæden for brugerne og berør dermed en række forskellige input, aktiviteter og output, der på
baggrund af evalueringen bør fremhæves som særligt centrale.
9. Rekruttering til virksomhedsprojekter har været vanskelig, men de virksomheder, der har
deltaget, har været tilfredse
Det har været en udfordring at rekruttere virksomheder til at deltage i virksomhedsprojekterne.
Udfordringen skyldes især tre forhold. For det første de aktiviteter, der er forbundet med
ansøgningsprocessen, og de løbende afrapporteringsforpligtelser. Disse opfattes af virksomhederne
som omstændelige og meget ressourcekrævende.
For det andet fremhæves finansieringsmodellen i virksomhedsprojekterne som en potentiel barriere
for nogle virksomheder. Særligt små virksomheder kan nemlig have svært ved at reservere de
ressourcer, som det kræves af dem. Forholdet mellem det input (ressourcer), som partnerskabet
leverer, og de ressourcer (input), som virksomhederne selv skal levere opfattes af nogle som for
risikobetonet.
For det tredje er de virksomheder, der rent faktisk har deltaget, typisk motiveret af eksterne
lovgivnings- eller efterspørgselspres. Det betyder, at det er svært at rekruttere virksomheder, som
ikke af sig selv er motiveret af dette eksterne pres.
Udbyttet af de virksomhedsprojekter, der har været igangsat, beskrives dog gennemgående som
godt – også selvom resultatet ikke nødvendigvis har resulteret i reel substitution endnu.
10. Crowdsourcing-panelet har været vanskelig at få til at fungere i praksis pga. manglende
interesse fra forskere (jf. afsnit 3.3) – men til dels også fra virksomhederne
Crowdsourcing-panelet har været afhængig af, at forskere og virksomheder har kunnet indgå i
frugtbare samarbejder, der kunne bidrage med input til begge parter. Denne kritiske antagelse er i
Kemi i Kredsløb blevet udfordret, hvorfor crowdsourcing-panelet har været vanskelig at få til at
fungere i praksis. Udover, at forskerne ikke har oplevet de potentielle økonomiske og faglige input
som tilstrækkeligt relevante (jf. kapitel 2.1), har der også på virksomhedssiden været barriere.
Barrieren har her bl.a. bestået i, at virksomhederne måske nok har haft interesse i at modtage input
fra den akademiske verden, mens villigheden til at skulle dele potentielle forretningshemmeligheder
med forskerne ikke altid har været til stede.
11. Ressourceplatformen beskrives som relevant for dele af målgruppen, men har kun været brugt
af relativt få ud af det samlede antal besøgende
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Ressourceplatformen rummer en række guidelines, databaser og lign. værktøjer, der kan hjælpe
virksomhederne i deres arbejde med substitution.
Enkelte brugere opfatter nogle af de konkrete værktøjer som meget tekniske og vanskelige at bruge
uden nærmere indføring eller ekspertbistand. De fleste elementer beskrives dog overordnet som
gode og relevante for målgruppen og de problemstillinger, der kan være forbundet med
substitutionsprocesser.
Indsigter fra både de kvalitative interview og adfærdsanalysen af brugen af hjemmesiden viser dog,
at hjemmesiden kun har været brugt af et relativt begrænset antal personer. Dermed fremstår
budskabs- og kendskabsudbredelse samt konvertering af et mere overfladisk kendskab til en
vedvarende brug af hjemmesiden som den primære udfordring mht. at skulle konvertere værktøjet
til input for virksomhederne.
12. Nyhedsbreve og seminarer bruges til at holde sig opdateret om især lovgivningsmæssige
spørgsmål. Der er dog fortsat relativt få KiK-nyhedsbrevsabonnenter, og formidlingsdelen af
projektet kunne med fordel have været prioriteret højere
Udbredelsen af budskabet om og kendskabet til Kemi i Kredsløb fremhæves af både repræsentanter
fra partnerskabet selv og Advisory Boardet, som ét af de centrale forbedringsområder for
partnerskabet. Brugerne opfatter de konkrete formidlingsværktøjer som gode og relevante for
virksomhederne – særligt mht. at holde sig opdateret omkring de nyeste tendenser i brancherne og
især de lovgivningsmæssige forhold på området.
Men partnerskabet har undervejs – og særligt i begyndelsen af projektperioden – oplevet det som
vanskeligt at rekruttere brugere (deltagere) til de udviklede output (herunder virksomhedsprojekter,
nyhedsbreve og seminarer). Partnerskabet har undervejs derfor måttet lægge mange ressourcer i at
skaffe nok brugere. Det vil også fremadrettet være afgørende at sætte ressourcer af til
brugerrekruttering, så det indholdsmæssige i formidlingsindsatsen – dvs. indholdet i nyhedsbreve,
seminarer, workshops, konferencer og temadage – udbredes og potentielt konverteres til konkrete
aktiviteter i virksomhederne.

RESULTATER FRA BRUGERSIDEN
9. Rekruttering til virksomhedsprojekter har været vanskelig, men de virksomheder, der har
deltaget, har været tilfredse
Virksomhedsprojekterne beskrives af både partnerskabet og de deltagende virksomheder som et
både velfungerende og brugbart produkt, og de interviewede brugerrepræsentanter fra
virksomhedsprojekterne har overordnet været meget tilfredse med deres deltagelse.
Virksomhederne har først og fremmest oplevet, at det har været givtigt for dem at få adgang til
ressourcer (rådgivning, finansiering, laboratoriefaciliteter, forskersamarbejde mv.), som de ikke
ellers ville have haft adgang til.
Det har dog i et vist omfang været en udfordring for partnerskabet at rekruttere deltagere. Alle
virksomhedsprojekterne på nær ét er rekrutteret via partnerskabets egne aktive henvendelser, mens
én virksomhed har søgt uopfordret. Partnerskabet har derfor lagt et stort arbejde i at opsøge og
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overbevise virksomheder om fordelene ved at deltage, og flere af de deltagende virksomheder har
været virksomheder, der i forvejen har haft en relation til parter fra partnerskabet.
På tværs af interviewene, kan udfordringen mht. rekruttering kondenseres til særligt at angå tre
forhold omkring virksomhedsprojekterne:
•
•
•

Ansøgningsprocessen og forventninger til afrapporteringsforpligtelser
Finansieringsmodellen i virksomhedsprojekterne
Virksomhedernes motivation

Mht. ansøgningsprocessen og afrapporteringsforpligtelser har udfordringen bestået i
virksomhedernes skepsis over for det ”bureaukratiske” arbejde, der følger med modtagelsen af
offentlige bevillinger. I ét af de kvalitative interview fortæller en potentiel ansøger, at virksomheden
i sidste ende valgte ikke at søge – netop med henvisning til de ovenfornævnte forhold:
”Vi arbejdede faktisk ret langt ind i et muligt projekt, men vi hoppede så fra til
sidst, fordi vi vurderede, at der ville være for meget administrativt arbejde i det,
ift. hvad vi ville kunne få ud af det. Det var bl.a. alle de her opfølgningsmøder, der
skulle være, og afrapportering mange gange i løbet af perioden. […]”
Repræsentant for virksomhed
Selve ansøgningen opfattes således som en administrativ tung byrde for deltagelsen i
virksomhedsprojekter, der potentielt kræver mange ressourcer fra virksomhedens side.
De virksomheder, som har deltaget i virksomhedsprojekter efter indførsel af pitchformatet (jf.
kapitel 3), fremhæver til gengæld dette som et velfungerende redskab. Pitchformatet har medført,
at virksomhederne på et tidligt tidspunkt i ansøgningsfasen har kunnet få en indikation af, hvorvidt
deres idé var værd at gå videre med til MUDP, hvilket har været et værdifuldt input for
virksomhederne.
Flere virksomheder betoner dog også, hvordan TI og DHI har været behjælpelige med
ansøgningsprocessen og udarbejdelsen af ansøgningen, hvilket virksomhederne har værdsat.
”TI tog et stort ansvar for ansøgningen, så jeg synes det virkede overskueligt at
skulle lave ansøgningen. Og det var fint at skulle ind og pitche.” Repræsentant for
virksomhedsprojekt
Aflastningen af den administrative byrde omkring ansøgningsprocessen har således været et
kærkomment tiltag. Flere deltagere i virksomhedsprojekter fra særligt mindre virksomheder nævner
dog fortsat timeregistrering, rapportering og statusrapporter til MST som et forholdsvist
ressourcekrævende administrativt arbejde.
Også finansieringsmodellen fremhæves i flere interview som en mulig barriere for rekruttering af
nogle af ansøgerne. Finansieringsmodellen har indebåret, at de deltagende virksomheder har skullet
bidrage med egenfinansiering til projekterne. Dette har for især de mindre virksomheder betydet, at
deltagelse i et virksomhedsprojekt ville have været forbundet med et relativt højt internt
ressourceforbrug ift. virksomhedernes samlede kapacitet. Selve deltagelsen i et virksomhedsprojekt
har i det lys været karakteriseret af en høj risikofaktor, da der i sagens natur ikke har kunnet
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garanteres brugbare resultater. En repræsentant for en virksomhed, der har valgt ikke at indgå i et
virksomhedsprojekt, beskriver således:
[…] Og så det pengemæssige, som vi ikke helt kunne se, hvordan det skulle hænge
sammen ift. det, vi kunne se, at der ville kunne være af udbytte af projektet. […]
Der skulle lægges rigtig mange timer om ugen […] næsten en mand om ugen, der
skulle afsættes.” Repræsentant for virksomhed
Finansieringsmodellen har været mere hensigtsmæssig for de mellemstore virksomheder, der lettere
vil kunne afsætte ressourcer til projektet, mens det for helt små virksomheder i udgangspunktet har
været relativt mere risikobetonet at igangsætte denne type udviklingsarbejde.
”Timeforbruget matcher jo 1-til-1. Så for hver time deltagerne bruger, får de en
times vidensopbygning. […] Virksomhederne kan have svært ved at forsvare det,
hvis de ikke med sikkerhed ved, at de får nok værdi ud af det, hvilket er svært med
udviklingsprojekter. I sagens natur er de risikable, fordi det meste udvikling fejler.
Man beder egentligt virksomheder, der ikke har budgettet, om at lave så
risikobetonet en investering. Man beskytter dem ikke imod den fulde risiko, kun
halvdelen. For nogen virksomheder burde man nok støtte dem med mere end 50
%. For de helt små nok tættere på 753 %.” Repræsentant for virksomhedsprojekt
En faktor, der yderligere har forstærket dette forhold, har været, at beregningsmodellen i løbet af
processen er blevet ændret. Virksomhedernes timeforbrug indgik tidligere til 600 kr./t, mens de
efter ændringen har indgået til den faktiske timepris for de involverede medarbejdere (samt en
overheadfaktor). Da de faktiske timesatser plus overhead som oftest var mindre end den tidligere
sats på 600 kr./t (særligt ved brug af fx en praktikant eller andre mindre omkostningsfulde
medarbejdere) betød ændringen, at virksomhederne skulle investere flere timer end tidligere for at
opnå samme rådgivning fra partnerskabet, hvilket øgede risikoen ved at indgå i projektet.
Foruden de administrative procedurer har det spillet ind på rekrutteringen, at virksomhedsprojekter
primært er blevet opfattet som relevante for virksomheder, der allerede har stået med
problemstillinger, der har skullet løses. De interviewede virksomheder, som har deltaget i et
virksomhedsprojekt, har således først og fremmest været motiveret af presserende eller kommende
eksterne pres (dels lovgivningsændringer og dels efterspørgselsrelaterede/markedsmæssige pres).
For nogle af de deltagende virksomheder har der været tale om en ”brændende platform”, idet
kemikalier i produktionen har haft udsigt til at blive ramt lovgivningsmæssigt. For andre
virksomheder har der været tale om rettidigt omhu og ønsker om at være på forkant med
udviklingen i lovgivningen eller markedet. Fælles for alle virksomhedsprojekterne er dog, at der har
været tale om problemstillinger, som virksomhederne på forhånd har haft et ønske om at håndtere.

3

MUDP giver små virksomheder op til 70 % støtte for visse aktiviteter:
https://ecoinnovation.dk/tilskud/soeger-du-tilskud-under-mudp/tilskudssatser/
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”Det skulle være noget, der interesserer os i flere år, og det skulle være noget, vi
ikke kan gøre selv. Der kunne TI hjælpe os med at knække den her nød. TI er
stærke i deres metoder, som vi ikke havde, så der har vi fået mere viden. Vi stod
med et problem, som vi ikke selv kunne løse, men som de kunne hjælpe med. De
kom med værktøjer, så vi kunne bygge vores viden op sammen. Når jeg går på
arbejde, er det for at forbedre produktet til et marked. Vi bruger et produkt
(kemikalie), som flere kunder ikke vil acceptere. Derfor skulle vi substituere
problemet. Der er altså allerede et markedspres.” Repræsentant for
virksomhedsprojekt

10. Crowdsourcing-panelet har været vanskelig at få til at fungere i praksis pga. manglende
interesse fra forskere (jf. afsnit 3.3) – men også fra virksomhederne
Crowdsourcing-panelet beskrives gennemgående som en god ide, der dog har vist sig vanskeligt at få
til at fungere i praksis. Udfordringerne med crowdsourcing-panelet skyldes dels udfordringer mht. de
økonomiske og faglige rammer for forskerne (som beskrevet i afsnit 3.3), men også forhold
vedrørende brugergruppens konkrete involvering.
Udfordringen med at få forskerinddragelsen til at fungere tilskrives (nævnt i afsnit 3.3 )bl.a. et
mismatch i forventningerne til, hvad samarbejdet mellem virksomhed og forsker kunne/burde
indebære.
Man havde håbet, at der var nogen med en unik viden, der kunne præsentere en
løsning. Også selvom rammen for projektet ikke var så stor, så kunne vi jo have
sat den op, hvis der kom det rigtige input til en ny teknologi.” Repræsentant fra
Virksomhedsprojekt
”Jeg tror, at det virksomhederne havde brug for var mere jordnært. Deres
råderum over, hvilke kemikalier de har, er meget mindre. De er ikke lige så
opsøgende. Deres tidshorisont er måske også relativt kort, da de ikke kan vente 34 år med at finde ud af, om noget kan bruges.” Medlem af partnerskabet
Citaterne illustrerer således, hvordan der faktisk er en forventning hos nogle virksomheder om, at
forskerinddragelse kan være nyttig. Enkelte af de interviewede brugere beskriver således, hvordan
det kunne have været relevant for dem at få tilknyttet eksempelvis en specialestuderende eller
ph.d.-studerende med henblik på netop at trække på den nyeste viden i løsningen af en aktuel
praksisnær problemstilling.
Men også på virksomhedssiden har der været barrierer for at involvere sig i crowdsourcing-panelets.
Flere virksomhederne har nemlig ikke ønsket at involvere sig i crowdsourcing-panelet pga.
bekymring om at åbne op for interne forhold (hvad nogle ser som forretningshemmeligheder).
”Det var svært at få crowdsourcing-panelet i gang, da der var tilbageholdenhed
fra virksomhederne ift. forretningshemmeligheder og sådan. Det overraskede
mig, hvor svært det var.” Medlem af Advisory Boardet
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”Panelet var en god idé, som kunne være interessant, og det kunne jeg godt
bruge. Et potentielt problem er dog, at dem vi rækker ud til og vil have hjælp af,
kan tage æren for forretningsidéen. Dertil er det vores erfaring, at de input som
kommer udefra, er nogle, vi allerede har. […] Jeg er ikke nødvendigvis bange for
at fortælle om vores problemstilling. Mere for om de input, vi ville få, er de
samme, som dem vi allerede selv har.” Repræsentant for virksomhedsprojekt
Man har i partnerskabet forsøgt at løse udfordringen ved at tilbyde en form, hvor input til
crowdsourcing-panelet har kunnet klausuleres. Dette har dog vist sig juridisk omstændeligt og
dermed ikke attraktivt for virksomhederne i praksis. Det har desuden betydet, at partnerskabet,
grundet udarbejdelse af fortrolighedserklæringer og lignende, har anvendt mange ressourcer med
et, ifølge partnerskabet selv, begrænset udbytte.
Derudover fremgår det både af oven- og nedenstående citat, at crowdsourcing-panelet af enkelte
brugere opfattes som overflødigt. Dette er tilfældet, hvis brugerne på forhånd har en klar ide om
løsningen af deres problemstilling:
”Vi havde en idé om, hvordan vi ville gøre det, hvilket betød, at vi ikke brugte
crowdsourcing-panelet” Repræsentant for virksomhedsprojekt
Ovenstående har tilsammen reduceret værdien af crowdsourcing-panelets bidrag i praksis, og
evalueringen peger på, at der er et behov for at gentænke samspillet mellem praksis, teori og
forskning, for at kunne indfri potentialet i samarbejdet.
11. Ressourceplatformen beskrives som relevant for dele af målgruppen, men har kun været brugt
af relativt få ud af det samlede antal besøgende
Ressourceplatformen rummer flere af partnerskabets udviklede værktøjer og udgør et delelement af
hjemmesiden www.Kemiikredsloeb.dk. På ressourceplatformen har virksomheder mulighed for at
tilgå en række forskellige værktøjer, herunder en række vurderingsværktøjer relateret til
økonomiske, tekniske eller miljø- og sundhedsmæssige vurderinger samt et beslutningstræ, som
virksomheder kan anvende til at strukturere et substitutionsforløb.
Ressourceplatformen beskrives grundlæggende som et relevant værktøj for målgruppen, men
udbredelsen af og kendskabet til platformen er begrænset blandt de interviewede brugere.
Udover kvalitative interview med både faktiske og potentielle brugere trækkes der i dette afsnit på
indsigter fra en digital adfærdsanalyse af brugen af hjemmesiden. Indledningsvist gennemgås
hovedtendenser i den digitale adfærdsdata, hvorefter de kvalitative indsigter præsenteres.
Digital adfærdsanalyse - ressourceplatformen
Nedenfor gennemgås brugeradfærden på undersiderne for de tre vurderingsværktøjer på
ressourceplatformen: Miljø- og Sundhedsvurderinger, Økonomiske vurderinger og Tekniske
vurderinger, samt brugeradfærden for beslutningstræet. Analysen er baseret på registreret adfærd i
perioden december 2015 til 18. april 2018. Det skal bemærkes, at analysen dermed er baseret på en
version af hjemmesiden, der efterfølgende er blevet erstattet af en opdateret version.
Adfærden opgøres som hhv. hændelser og sessioner. En hændelse er enhver aktivitet, som er
registreret på hjemmesiden. En hændelse kan være et klik på en underside i databasen, ligesom det
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kan være download af en fil, o.l. Én IP-adresse kan således stå for flere hændelser. En session
opgøres som én eller flere hændelser fra samme IP-adresse, der falder indenfor den samme time.
Analysen af brugeraktiviteten splittet op på sessioner kan således give en indikation af, hvorvidt det
er den samme brugerskare, der står for aktiviteten, eller hvorvidt det er forskellige brugere.
Gennem det meste af perioden har aktiviteten på undersiden4 Tekniske vurderinger udgjort
størstedelen af den samlede aktivitet for vurderingsværktøjerne (se Figur 3). Aktiviteten for denne
underside begynder imidlertid først for alvor i april og maj 2017, mens aktiviteten på undersiden
Miljø- og Sundhedsvurderinger starter i februar 2017. På undersiden Økonomiske vurderinger har
aktivitetsniveauet været mere konstant, om end jævnt stigende.
Selvom der er overlap (dvs. at nogle brugere besøger mere end et vurderingsværktøj), er der også en
selvstændig gruppe af IP-adresser, som er meget aktive på undersiden Tekniske vurderinger, men
som kun i mindre omfang benytter de andre to undersider.
Figur 3: Udviklingen i antal hændelser fordelt på vurderingsværktøjer
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000

Miljø- og Sundhedsvurderinger

Økonomiske vurderinger

apr-18

mar-18

jan-18

feb-18

dec-17

okt-17

nov-17

sep-17

aug-17

jul-17

jun-17

maj-17

apr-17

mar-17

feb-17

jan-17

dec-16

okt-16

nov-16

sep-16

aug-16

jul-16

jun-16

maj-16

apr-16

mar-16

feb-16

jan-16

dec-15

0
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I alt 6318 unikke IP-adresser har i perioden december 2015 til 18 april 2018 én eller flere gange
benyttet sig af undersiderne på ressourceplatformen. Analyser af aktiviteten på de forskellige dele af
hjemmesiden fordelt på IP-adresser viser dog, at en relativt lille brugergruppe står for langt
størstedelen af aktiviteten på de forskellige undersider. Størstedelen af de registrerede brugere har
således kun været aktive i et minimalt omfang (dvs. gået ind på siden for med at det samme at gå ud
af den igen).
Tekniske vurderinger:
I alt 1368 unikke IP-adresser har besøgt undersiden Tekniske vurderinger i løbet af perioden. Af dem
har 85 pct. kun en haft enkelt session (se Figur 4). Den store gruppe af engangsbrugere står for 19

4

Undersider: Sider udover hjemmesidens forside.
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pct. af den samlede aktivitet på undersiden, mens 23 IP-adresser (svarende til mindre end 1 pct.)
står for hele 67 pct. af den samlede aktivitet på undersiden (målt som hændelser). Selvom der er
megen brugeraktivitet på undersiden Tekniske vurderinger, kommer størstedelen af
brugeraktiviteten således fra en relativt begrænset brugerskare.
Figur 4: Tekniske vurderinger - Unikke IP-adresser og hændelser fordel på antal sessioner (Hele perioden)
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Hjemmesideelementet Databasen over alternativer har genereret den altovervejende aktivitet
blandt brugerne af undersiden Tekniske vurderinger. Fra maj 2017, hvor brugeraktiviteten på denne
underside stiger markant (jf. Figur 3), står Databasen over alternativer således for hele 98 pct. af den
samlede brugeraktivitet på undersiden Tekniske vurderinger.
Miljø- og sundhedsvurderinger:
I alt 2412 unikke IP-adresser har besøgt undersiden Miljø- og sundhedsvurderinger gennem
perioden. Af dem har 71 pct. haft fem sessioner eller færre (se Figur 5). 29 IP-adresser, svarende til
ca. 1 pct., har haft 100 sessioner eller mere gennem perioden. Disse 29 IP-adresser har i øvrigt stået
for 72 pct. af det samlede antal hændelser i perioden. For undersiden Miljø og sundhedsvurderinger
tegner der sig dermed også et billede af, at størstedelen af IP-adresserne tilhører lavfrekvente
brugere – det vil sige, at en relativt lille brugerskare, som er meget aktiv på undersiden, genererer
størstedelen af aktiviteten.
For IP-adresser med mere end 5 sessioner er det i høj grad Databasen med anvendelser af stoffer på
EU’s kandidatlise, der står for den primære brugeraktivitet. For IP-adresser med 5 sessioner eller
færre udgør denne database lidt over halvdelen af den samlede brugeraktivitet.
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Figur 5: Miljø og sundhedsvurderinger - Unikke IP-adresser og hændelser fordel på antal sessioner (Hele perioden)
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Økonomiske vurderinger:
I alt 5100 unikke IP-adresser besøgte undersiden Økonomiske vurderinger gennem perioden. Af dem
har 71 pct. kun haft en enkelt session. Disse engangsbrugere har stået for 24 pct. af den samlede
aktivitet på undersiden (se Figur 6).
Figur 6: Økonomiske vurderinger - Unikke IP-adresser og hændelser fordel på antal sessioner (Hele perioden)
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I alt 20 IP-adresser, svarende til mindre en 1 pct. af det samlede antal brugere, har haft 100
sessioner eller mere gennem hele perioden. Denne gruppe på 1 pct. af brugerne af undersiden har
imidlertid stået for 31 pct. af den samlede aktivitet på undersiden.
Tendensen for undersiden Økonomiske vurderinger er således den samme som for de øvrige
undersider, idet relativt få IP-adresser står for størstedelen af aktiviteten på undersiden.
Beslutningstræet:
Det ses, at aktiviteten på undersiden Beslutningstræet har været væsentlig lavere end aktiviteten på
de tre vurderingsundersider. Fra september 2016 til februar 2018 svinger det månedlige antal
hændelser fra mellem 0 og 170. I marts 2018 ses en kraftig stigning i aktiviteten til ca. 550
hændelser.
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Figur 7: Beslutningstræ - Udvikling i antal hændelser pr. måned (hele perioden)
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I alt 78 unikke IP-adresser har besøgt undersiden gennem hele perioden. Af dem har 51 pct. kun en
enkelt session. Tre IP-adresser, svarende til ca. 4. pct., har haft 6 sessioner eller flere og kan
betegnes relativt højfrekvente bruger, da disse tre IP-adresser har stået for 31 pct. af det samlede
antal hændelser for beslutningstræet i perioden. 45 pct. af brugerne har haft mellem 2 og 5
sessioner og stået for lidt over halvdelen af den samlede brugeraktivitet for beslutningstræet.
Over 99 pct. af hændelserne involverer visning af enten Indholdssiden eller Kursusmodulet, mens
under 1 pct. starter og færdiggør hele lektionen med beslutningstræet. Resultaterne indikerer
således, at størstedelen af dem, som besøger undersiden Beslutningstræ, finder hvad de har behov
for allerede på de første trin i Beslutningstræet, eller at de ikke benytter siden som tiltænkt, idet de
dropper fra undervejs i processen.
Kvalitative indsigter om ressourceplatformen
På trods af den begrænsede anvendelse påpeger flere af de interviewede
virksomhedsrepræsentanter, at ideerne bag ressourceplatformen og de konkrete værktøjer virker
gode. En bruger af ressourceplatformen fremhæver eksempelvis følgende som positivt ved et af de
konkrete værktøjer derinde:
”Der kom en masse nye ideer til, hvad man kunne tilføje. Der blev også vist priser
osv.” Repræsentant fra virksomhedsprojekt
Andre virksomhedsrepræsentanter, som har brugt hjemmesiden oplever dog hjemmesidens
opbygning som kompliceret og har ikke umiddelbart anvendt ressourceplatformen. Én har
beskrevet, hvordan hjemmesiden ikke fremstår selvforklarende, men nærmere signalerer, at den
virker målrettet et afgrænset og lukket forum.
En anden og potentiel bruger af ressourceplatformen påpeger, at ressourceplatformen fremstår for
akademisk, og at det er svært at finde ud af, hvad siden egentligt indeholder. Det forklares, at
referencer til miljømærker eller en form for skala eksempelvis ville kunne tydeliggøre om
hjemmesidens indhold var målrettet substitution af yderst farlige kemikalier eller i højere grad
målrettet virksomheder med en vision om at tilegne sig særlige miljømærker:
”Jeg har været på hjemmesiden et par gange. Jeg har prøvet at finde ud af, hvad
de står for. Men jeg synes, det er svært at finde ud af, hvad eksempelvis
virksomhedsprojekter går ud på. Jeg har ikke brugt ressourceplatformen. Jeg
synes, det er svært at vide, hvilket niveau det er på. Når man bruger
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beslutningstræet ved jeg ikke, hvad jeg ender ud med – bliver det bedre eller
værre, end det man har. Jeg mangler en miljøskala i forhold til de mærker der
eksisterer. […] Det skal være nem at gå til – jeg har svært ved at se, hvad det går
ud på. Jeg kan ikke gennemskue det. Det skal være mere brugervenlig. Modtager
af nyhedsbrev
”Det er fint, man kan få at vide, hvilke kemikalier, man kan bytte ud [via et af de
konkrete redskaber på platformen, ”Hansen Space”]. Men det kunne være rart,
hvis man kunne slå et produkt op, og så se hvilke stoffer, der er i. […] Man skal
huske at gøre ting simple. Det skal være brugervenligt. Det skal ikke være så
kompliceret. Det skal ikke være så teoretisk, at folk ikke kan finde ud af det. […]
Man skal bare trække det ned på et brugervenlig plan. Man skal passe på ikke at
blive for akademisk.” Modtager af nyhedsbrev
Blandt enkelte brugere, der har brugt værktøjer fra ressourceplatformen, beskrives nogle af de
konkrete værktøjer som relativt tekniske. Det påpeges, at mindre virksomheder, der ikke
nødvendigvis har kompetencerne in-house, formentlig ville skulle have for træning i at anvende
værktøjerne rigtigt eller bistand fra eksterne konsulenter til opgaven for at sikre sig, at man drager
de rigtige konklusioner på baggrund af resultaterne.
”Man kan gå ind og se, om der er nogle let tilgængelige muligheder for at lave
substitution. Men for vores vedkommende ville man altid have lyst til at sætte sig
ned til et møde og snakke med nogen [eksperter] om det, frem for at bruge sådan
et redskab. […] Vi bruger mest en konsulent, der kender vores virksomhed og
produktion godt.” Repræsentant fra virksomhedsprojekt
”Jeg kan godt lide, at der bliver stillet værktøjer til rådighed. Hvis jeg blev
opmærksom på, at der var et sted, hvor man kunne hente noget inspiration til,
hvordan man kunne gøre det. […] Det ville være super smart, hvis jeg kan gå ind
og slå op, for jeg har ikke kemi-baggrund, så det skal være nemt. Og der skal stå
sort på hvidt, at det her stof kan erstattes. […] Jeg ville aldrig stole 100 pct. på
sådan et værktøj. Men jeg ville bare kunne foreslå det til andre i virksomheden,
der kunne bruge det som inspiration. Men det kan måske være farligt at bruge for
en lille virksomhed, der ikke kan kvalitetssikre det.” Modtager af nyhedsbrev og
seminardeltager
Fra partnerskabets side har man løbende arbejdet med kvalitetssikring og reageret på forslag til
input til platformen. Dette har konkret foregået via fokusgruppeafholdelse og løbende
kvalitetssikring og efterprøvning. En bruger, der deltog i en sådan fokusgruppe, har beskrevet,
hvordan fokusgruppen for vedkommende i praksis fungerede som en workshop, der gav brugbar
indsigt og træning i, hvordan de forskellige elementer på ressourceplatformen kunne anvendes og
bringes i spil.
Som et resultat på den løbende feedback har hjemmesiden efter denne evaluerings start
gennemgået en omstrukturering, med henblik på at imødegå navigationsudfordringer og i højere
grad tydeliggøre ressourceplatformens kvaliteter og indhold:
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”Altså der ligger enormt mange værktøjer derinde. Tilbagemeldingerne er, at
platformen som helhed er svær at finde rundt i, og derfor omstrukturerer vi det
hele snart. Det er det største kritikpunkt; folk har svært ved at finde ud af, hvad vi
har derinde.” Medlem af partnerskabet
Opsummerende har udfordringen omkring ressourceplatformen således tidligere i projektforløbet
primært angået opbygningen af siden, mens det antageligvis fremadrettet i højere grad vil angå dels
at få budskabet bredt ud til målgruppen og dels sikret, at indføre målgruppen i anvendelsen af
hjemmesiden og værktøjerne.
12. Nyhedsbreve, seminarer og andre møder bruges til at holde sig opdateret om især
lovgivningsmæssige spørgsmål. Der er dog fortsat relativt få KiK-nyhedsbrevsabonnenter.
Formidlingsdelen af projektet kunne med fordel have været prioriteret højere
Følgende bygger på interviews med 8 brugere, der enten har modtaget nyhedsbrevet og/eller
deltaget i en rstørre konference d. 11. april 2018 i Industriens hus, hvor der blev præsenteret
erfaringer fra en række danske substitutonsprojekter med finansiering fra Kemi i Kredsløb og MUDP.
Dertil suppleres med perspektiver fra partnerskabet, Advisory Boardet og repræsentanter fra
virksomhedsprojekterne. I afsnittet behandles tre overordnede perspektiver på kommunikationen
med virksomheder i målgruppen:
•
•
•

Nyhedsbreve
Seminarer og andre arrangementer
Generel formidling af Kemi i Kredsløb

Nyhedsbreve
Nyhedsbrevet fra Kemi i Kredsløb udkommer 3-4 gange årligt. I marts 2018 blev nyhedsbrevet
udsendt til 162 virksomheder. Indsigterne omkring nyhedsbrevet bygger på rekruttering af i alt 8
brugere modtagere af nyhedsbrevet, suppleret med perspektiver fra øvrige brugere. Nyhedsbrevet
fungerer som en af partnerskabets formidlingskanaler og indeholder blandt andet information om
partnerskabets hjemmeside, nye stoffer på kandidatlisten samt information om afholdte eller
kommende arrangementer.
De interviewede modtagere af nyhedsbrevet betragter først og fremmest nyhedsbrevet som en
måde at holde sig opdateret på, især i forhold til lovgivning omkring kemiske stoffer, men også for at
kunne læse eksempler på spændende virksomhedscases, som de vil kunne lade sig inspirere af. En
modtager af nyhedsbrevet forklarer også, at nyhedsbrevet ikke er noget vedkommende læser
grundigt igennem, men i stedet betragter som en form for database med interessante informationer
til senere brug:
”Jeg har fået noget mail, som vel er nyhedsbrevet. Jeg har ikke prioriteret det så
højt endnu. Jeg har blot konstateret, at der var nogle informationer, som kunne
blive relevant at gå tilbage til. Bl.a. noget med substitution i forbindelse med, at
jeg skal lave certificeringer.” Modtager af nyhedsbrev og konferencedeltager
De færreste af de interviewede, som modtager nyhedsbrevet, kan huske, hvordan de er kommet på
mailinglisten eller hvorfor. Men enkelte fortæller, at de har været opsøgende i forhold til at tilmelde
sig det eller er blevet gjort opmærksomme på det via andre nyhedsbreve (Miljøstyrelsens og DHI’s
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nyhedsbreve nævnes).
”Jeg kan ikke huske, hvordan jeg blev tilmeldt. Jeg kan godt være blevet gjort
opmærksom på det gennem DHI, eller via et arrangement.” Modtager af
nyhedsbrev og konferencedeltager
”Jeg tilmeldte mig, fordi jeg tænkte, det måske kunne være noget for os. Kan ikke
huske, hvordan jeg kom på det, men hos den virksomhed, som jeg arbejder hos
nu, har jeg selv været inde og tilmelde mig.” Modtager af nyhedsbrev
De interviewpersoner, der modtager nyhedsbreve fra Kemi i Kredsløb og læser dem, beskriver dem
grundlæggende som brugbare og informative.
”Men jeg har modtaget nyhedsbrevet, fordi jeg gerne ville holde mig opdateret,
og dels fordi jeg synes, at det har været nogle spændende arrangementer.”
Modtager af nyhedsbrev og konferencedeltager
De [nyhedsbrevene] har været udmærket brugbare og oplysende. Jeg ved det, jeg
skal vide, om Kemi i Kredsløb. Repræsentant fra virksomhedsprojekt
Seminarer og andre arrangementer
Partnerskabet har afholdt en række forskellige arrangementer, herunder seminarer, temadage,
workshops, og fokusgruppemøder. Indsigterne, der præsenteres her, omkring seminarer og andre
arrangementer bygger på samtaler med deltagere på konferencen d. 11. april 2018, suppleret med
perspektiver fra både partnerskabet og Advisory Boardet samt øvrige brugeres kendskab til de
forskellige arrangementstyper.
Flere af de interviewede deltagere er blevet gjort opmærksomme på konferencen den 11. april 2018
gennem en annonce i nyhedsbrevet. Specifikt har flere af deltagerne peget på, at dagsordenen for
dagen og præsentationen af de konkrete cases i nyhedsbrevet motiverede dem til at deltage i
seminariet.
”Jeg har været meget interesseret i leverandørstyring. Det er interessant, fordi
det jo primært er det, vi har med det at gøre, og det kan være meget komplekst,
da vi har hele den her leverandørkæde, der kan være vanskelig at styre. At se
oplæg fra virksomheder, der har fundet en god måde at gøre det på, er
interessant. Og det er noget, vi selv oplever problemer med, så det er meget
relevant for os.” Modtager af nyhedsbrev og konferencedeltager
Samme deltager forklarer også, at seminarer – ligesom nyhedsbrevene – kan være en god måde at
holde sig opdateret om generelle udviklinger i brancherne og følge med i, hvad der sker inden for
kemiområdet generelt. Dette bakkes op af andre seminardeltagere:
”Der var nogle interessante oplæg. Det var godt at få et overblik over kemiindsatsen. For at kunne komme på forkant med lovgivning o.l. Det er ligeså vigtigt
at blive præsenteret for, hvad jeg skal reagere på, som at blive præsenteret for,
hvordan jeg skal reagere på det.” Modtager af nyhedsbrev og konferencedeltager
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”Der blev taget nogle spændende aspekter op af de, der havde deltaget i
projektet. Så på det plan var det lykkedes. Fra branche til branche er det
selvfølgelig forskelligt, hvor man er henne.” konferencedeltager
På trods af, at indblik i de forskellige brancher er interessant mht. at have fingeren på pulsen,
fremhæver de interviewede deltagerne, at de primært har været interesseret i de cases, som kan
relateres direkte til deres egen branche. En af deltagerne foreslår, at fremtidige arrangementer med
fordel kunne kombinere ”det generelle” med ”det branchespecifikke”, og at man eventuelt kunne
give mulighed for, at deltagerne kan skræddersy et målrettet program.
”Det [konferencen] var lidt rodet, fordi det var med bred pensel. Det kunne måske
være godt med en variant, hvor man fokuserer på forskellige måder at gøre det
samme på inden for et mere snævert brancheområde. Måske lave det i grupper.
Måske tre parallelspor, hvor ét fokuserede mest på fødevarer, ét på kosmetik,
farligere kemi osv. Så man tilrettelægger de enkelte spor med forskellige emner.
Det ville være godt, hvis der var noget at vælge imellem, men man havde
muligheden for at holde sig til branchekoncentreret viden.” konferencedeltager
Løbende formidling af Kemi i Kredsløb
Partnerskabet har generelt oplevet det som udfordrende at få formidlet Kemi i Kredsløb og udbredt
kendskabet til projektet. Denne pointe er fremtrædende på tværs af interviews med både
partnerskabet, Advisory Boardet samt forskellige typer af brugere.
”Der hvor man kan lære mest fremover, det er med formidlingen. Hvordan sikrer
man sig, at danske virksomheder ved, at platformen er tilstede? Så man kan
komme i gang. Der er noget med vedligeholdelse af værktøjerne, der er vigtig.”
Medlem af Advisory Boardet
Partnerskabet er selv opmærksomme på denne problematik og påpeger, at kommunikationen af de
forskellige redskaber ville kunne optimeres fremadrettet:
”Udbredelsen af de forskellige leverancer er ikke kommet bredt nok ud. Mere vil
jo altid have mere. Men der er ingen tvivl om, at vi det seneste halve til hele år af
partnerskabet har kunnet komme meget bredere ud.” Medlem af partnerskabet
”Med hensyn til formidling synes jeg ikke, at vi har været bredt nok ude. Det har
været lidt for meget et hemmeligt initiativ. Det har ikke været godt nok. Jeg ved
godt, at der er afholdt workshops og seminarer, nogen gode og andre mindre
vellykkede. Men at få selve informationen ud til den brede gruppe af
virksomheder har vi ikke været gode nok til.” Medlem af Advisory Boardet
Som beskrevet tidligere påpeges det af både repræsentanter fra Advisory Boardet og partnerskabet,
at partnerskabet med fordel i endnu højere grad kunne have brugt Advisory Boardet som
kommunikationskanal til at udbrede kendskabet til Kemi i Kredsløb. Udbredelse af kendskabet til de
værktøjer, som partnerskabet har udviklet, må i sagens natur opfattes som en afgørende
forudsætning for, at de bliver brugt af virksomhederne, og at de i sidste ende vil have en samfundsog miljømæssig effekt.
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Foruden udfordringer med udbredelsen af det generelle kendskab til Kemi i Kredsløb, påpeger en
enkelt seminardeltager også vigtigheden af vidensdelingen efter gennemførte virksomhedsprojekter,
da disse konkrete afprøvede cases er af særlig relevans for brancheassocierede virksomheder.
Konkret henvises der til et aflyst oplæg5 på seminaret den 11. april 2018:
”Det svage punkt ligger i formidlingen af de projekter, der kører. Jeg venter stadig
på at få en præsentation af det projekt, der ikke blev præsenteret på seminaret,
og det synes jeg da er lidt ærgerligt. Det er fair at være syg, men når det ligger i
forpligtelsen at formidle og dele med andre, så skal man også dele det.”
konferencedeltager
Virksomhedsprojekterne fremhæves da også af både brugere og repræsentanter for partnerskabet
som effektive redskaber til at formidle det overordnede budskaber om Kemi i Kredsløb. Disse
erfaringer repræsenterer nemlig konkrete og praksisnære eksempler, som virksomhederne kan
forholde sig til og ofte spejle sig i.

5

Oplægget, der refereres til, er ikke et Kemi i Kredsløb projekt. Citatet er inddraget for at underbygge en
generel pointe om vidensdeling via case-oplæg.
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5. EFFEKT
I dette afsnit diskuteres det, hvorvidt der på baggrund af evalueringsresultaterne fra kapitel 3 og 4
kan forventes en samfunds- og miljømæssig effekt af Kemi i Kredsløb. Potentialet for effekter
vurderes på baggrund af de perspektiver, som er kommet til udtryk i de kvalitative interview med
brugere og med medlemmer af Advisory Boardet. Resultaterne i forhold til effektvurderingen skal
derfor alene læses indikativt.
Indledningsvist samles der op på virksomhedernes udbytte af partnerskabet (output) efterfulgt af et
mere overordnet perspektiv på de faktiske substitutionsresultater (effekt). Effektvurderingerne
præsenteres afslutningsvist i et forandringsteoretisk perspektiv, der illustrerer, hvorvidt
tilstedeværelsen eller fraværet af resultater kan tilskrives teoretiske eller implementeringsmæssige
forhold.

KONKRETE TILTAG/OUTPUT HOS VIRKSOMHEDERNE
Blandt brugerne er det primært repræsentanterne fra virksomhedsprojekterne, der beskriver, at de
har fået et konkret output af Kemi i Kredsløb. Output-elementerne operationaliseres her som de
konkrete tiltag, der igangsættes som et direkte eller indirekte resultat hos brugerne
(virksomhederne) af involveringen i partnerskabet. Resultaterne bygger primært på
virksomhedsprojekterne, da der på baggrund af evalueringen ikke kan udledes konkrete tiltag
(output) med afsæt i nyhedsbrevene, seminarer og ressourceplatformen.
Virksomhedsprojekterne har været af forskellig karakter, og kompleksiteten i problemstillingerne og
derfor også resultaterne varierer projekterne imellem. Hos nogle virksomheder har projekterne
primært resulteret i vidensopbygning og indsamling af erfaringer med kemikalier, som først på et
senere udefinerbart tidspunkt vil blive bragt i konkret anvendelse.
”Vi er ikke så langt i projektet. Men i forhold til de mange projektsamarbejder jeg
har været med i, er det et af de bedre. Vi har fået en masse viden. Vi kunne nok
godt have gjort det selv, men projektet har accelereret noget. Men vi har også
lagt en del i det. Samarbejdet med TI og DHI har været med til at accelerere det
hele signifikant.” Repræsentant fra virksomhedsprojekt
”Vi har fået viden om nye produkter. Vi har fundet to nye produkter, vi overvejer
at putte ind. Ikke nu her, men noget vi vil kunne bruge en anden dag. […].
Sidegevinsten er, at vi har lært nye materialer at kende, som vi ikke anede
eksisterede. Det er pga. værktøjerne. Ved at afprøve dem har vi opdaget nye ting.
Vi har lært en masse om de forskellige værktøjer og hvordan samarbejdet med TI
fungerer. Det er kun positivt.” Repræsentant fra virksomhedsprojekt
En anden virksomhed er nået et skridt længere og forklarer, at projektet, på trods af behov for
yderligere erfaringer, også har resulteret i et mere direkte anvendeligt udbytte, som vil resultere i en
optimering af produktet på en miljø- og sundhedsmæssig skala.
”Der er kommet resultater ud, der har medført et behov for at lave flere tests end
vi troede. Altså flere lead-kandidater til gode løsningsmuligheder end vi havde
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regnet med. Vi har fået adgang til metoder og har identificeret kandidater, vi
aldrig ville have fundet selv, og vores leverandør havde aldrig foreslået dem.
[…]
Vi har tre lead-kandidater til substitution, som potentielt kommer med i vores
næste generation af produkter. Produktet som før var farligt, vil blive et miljø- og
sundhedsmæssigt bedre produkt. Derudover har vi fået kendskab til værktøjer,
som vi kan vende tilbage til og bruge igen.” Repræsentant fra virksomhedsprojekt
En gennemgående tendens på tværs af de fleste projekter er, at virksomhedsprojekterne har
fungeret som et trin på vejen mod substitution, men ikke selvstændigt tilvejebringer effekten.
Evalueringen viser dermed, at virksomhedernes involvering i Kemi i Kredsløb primært har fungeret
som et supplement for virksomheder, hvor substitution af kemikalier i forvejen optræder på
dagsordenen i et mere eller mindre konkret format.
En enkelt virksomhed beskriver dog også, at deres virksomhedsprojekt har fungeret som en mere
selvstændig driver for substitution, og projektet har dermed bidraget til forandringsprocesser i
virksomheden, som forventes fremadrettet at kunne føre til substitution.
”Vi er ikke helt i mål endnu, men vi er ved at teste et nyt stof, som vi håberer
bedre. Så det vi kan se, er, at vi kan komme til at lave en substitution, som vi
ellers ikke ville have gjort.” Repræsentant for virksomhedsprojekt

GENERELLE EFFEKTER I FORHOLD TIL SUBSTITUTION
Som tidligere nævnt vil evalueringens vurdering af effekt alene basere sig på kvalitative input fra
partnerskabet og virksomheder. De nedenstående resultater udtrykker partnerskabets og
virksomhedernes opfattelse af effekt og skal læses indikativt. Effekterne operationaliseres som de
konkrete resultater, brugerne har opnået/forventer at opnå mht. substitution af farlige kemikalier
med mindre farlige kemikalier eller helt andre løsninger.
Evalueringen indikerer overordnet, at partnerskabets indsatser på nuværende stadie ikke har
forårsaget gennemgribende udfasning af problematiske, kemiske stoffer hos de involverede
virksomheder. Det er ikke muligt at konkludere, hvorvidt indsatserne har resulteret i vækstskabelse
og flere danske arbejdspladser gennem øget genanvendelse af materialer og mere miljøvenlige
produkter, men dette synes kun meget lidt sandsynligt på baggrund af evalueringens resultater.
Som det fremgår af kapitel 4, er substitution dog en relativ langsommelig proces, der blandt andet
kræver eksponering af problemstillingen og høj grad af kommunikation med modtagergruppen. Det
kan derfor ikke afvises, at effekten indtræffer på et senere tidspunkt.
Fra Advisory Boardets side fremhæves det, at effekterne af værktøjerne ikke kan ses endnu, men at
bevægelsen mod en mere bæredygtig produktion og en innovativ proces så småt er påbegyndt.
”Virksomhedsprojekterne vil komme et skridt nærmere, om ikke andet, så en
bæredygtig omstilling. EU-processer er jo bare enormt langsommelige, men jeg
tror, projektet kan hjælpe til, at der kommer mere fokus på de udfordringer, der
er. Det kan hele forløbet også være med til at skabe fokus på og opmærksomhed
43

omkring. Meget af det er babysteps, men forhåbentligt bidrager det.” Medlem af
Advisory Boardet
”Det har været et godt partnerskab, jeg er ret stolt af de ting, der er skabt. Vi er
kun ved at begynde at kunne se effekten af det. Der er en del virksomheder, der
vil få glæde af det igennem virksomhedsprojekter, men forhåbentligt er der en
stigende interesse for platformen. Der skal arbejdes videre med at formidle og
vedligeholde platformen. Dermed skabes der mere interesse i substitution, også
før det kommer som lovgivning. Der ligger jo noget innovation i det, og kan man
få flere til at se det, så kommer der også danske arbejdspladser i det.” Medlem af
Advisory Boardet
Særligt innovationselementet fremhæves i ovenstående citat af et medlem af Advisory Boardet som
afgørende i forhold til mere strukturelle samfundsmæssige forandringer. På trods af, at
partnerskabet kun indirekte har haft fokus på skabelsen af danske arbejdspladser, kan
partnerskabets resultater tolkes som en katalysator for forandring og nytænkning i de danske
virksomheder. Både med hensyn til seminardeltagelse, nyhedsbrev og virksomhedsprojekter,
fremhæver brugerne dét at være opdateret om udviklingen på området, at have en finger på pulsen
eller at få udfordret eksisterende opfattelser, som motivation for at engagere sig i Kemi i Kredsløb.
Et medlem fra Advisory Boardet beskriver udbyttet af Kemi i Kredsløb på følgende måde:
”Tingene bliver sat ind i en systematik og virksomhederne får nogle ressourcer til
det, så pludselig starter de nogle nye mønstre, som kan lede til nye ting. Det er
den innovation, der er den potentielt største værdi.” Medlem af Advisory Boardet
Samtidig pointerer et medlem af Advisory Boardet vigtigheden af, at indsatsen opretholdes, og at
værktøjer mv. løbende ajourføres, hvilket er essentielt for en langsigtet forandringsproces. En synlig
effekt samt omstilling og fortsættelsen af forandringsprocessen kræver derfor en kontinuerlig
understøttelse af de danske virksomheder i reduceringen af kemiske stoffer i deres produkter.
”Det får en effekt, hvis man fastholder det, og det har en effekt på dem, som
bruger det, eller eventuelt har fået tilskud. […] Jeg har hørt fra dem, der har fået
tilskud, at de er kommet igennem og er blevet klogere. De virksomheder, jeg har
talt med, der har brugt værktøjerne, har været positive overfor dem.” Medlem af
Advisory Boardet
På trods af, at det ikke på nuværende tidspunkt tyder på, at partnerskabets indsats har medvirket til
gennemgribende udfasning af problematiske, kemiske stoffer blandt de danske virksomheder, peger
både de interviewede virksomheder og medlemmer af Advisory Boardet alligevel på, at
partnerskabets indsats kan være et skridt i den rigtige retning. Både interviewene med brugerne og
Advisory Boardet viser, at der er skabt øget interesse for substitution af problematiske stoffer blandt
de involverede danske virksomheder, hvilket er en nødvendig indledende forudsætning i en mere
omfattende og langsigtet forandringsproces.
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EFFEKT I ET FORANDRINGSTEORETISK PERSPEKTIV
Partnerskabet Kemi i Kredsløb er struktureret med en overordning teoretisk forventning om, at
indsatsen generelt og udviklingen af en række værktøjer vil munde ud i det resultat, at
problematiske, kemiske stoffer substitueres til mere miljøvenlige alternativer (se bilag for
effektkædemodeller).
Indeværende evaluering har primært fokuseret på organiseringen af partnerskabet og dernæst
brugernes oplevelser med Kemi i Kredsløb, mens en decideret effektevaluering har været et
sekundært fokusområde, der ligger uden for denne evaluerings primære undersøgelsesfelt. I afsnit
5.1 og 5.2 ovenfor er partnerskabets og virksomhedernes opfattelse af effekten dog belyst, hvilket
giver en indikation af partnerskabets potentielle effekter.
Ud fra et forandringsteoretisk perspektiv er det dog muligt at belyse, hvorvidt tilstedeværelsen eller
fraværet af midlertidige resultater af Kemi i Kredsløb kan tilskrives implementeringsmæssige eller
teoretiske forhold:
Hvis implementeringen generelt har været mangelfuld (fx at ressourcer har været brugt anderledes
end oprindeligt tænkt) betyder det ikke nødvendigvis en afvisning af teorien og de forventede
resultater om øget innovation og substitution af problematiske kemikalier i danske virksomheder.
Hvis evalueringen omvendt viser, at leverancerne er implementeret korrekt, mens resultaterne
alligevel ikke indtræffer, så er der tale om en fejlagtig teoretisk forventning (fx at virksomheder har
deltaget i et virksomhedsprojekt, men ikke er blevet klogere på mulighederne for at substituere).
En vurdering af, om der kan være tale om såkaldte ”teorifejl” eller ”implementeringsfejl”, skal ses
som en hjælp til at forstå, hvordan man kan forbedre indsatsen fremadrettet – med henblik på at
sikre værdifulde indspark til et fremtidigt partnerskab.
Nedenstående figur opsummerer, hvordan forholdet mellem implementering og teori i Kemi i
Kredsløb kan forståes i et forandringsteoretisk perspektiv. En vurdering af resultaterne viser, at
partnerskabet bag Kemi i Kredsløb i høj grad har formået at implementere projektet som oprindeligt
tænkt. Dvs. at partnerskabet i en altovervejende del af forløbet/processen har leveret, hvad de har
lovet.
I de tilfælde, hvor dette ikke har gjort sig gældende, har det først og fremmest skyldes, at de
oprindelige teoretiske antagelser har vist sig at være fejlagtige. Dvs. at nogle af de kritiske
antagelser, der har ligget til grund for set-uppet har vist sig ikke at holde stik. Eksempelvis har en
række af de kritiske antagelser, der lå til grund for en succesfuld effektuering af crowdsourcingpanelet ikke været opfyldt, hvormed de ønskede resultater ikke er opnået på dette punkt.
Derudover foreligger der dog også et muligt forbedringspotentiale mht. udbredelse af kendskabet til
de udviklede værktøjer. På trods af, at partnerskabet har haft en formidlingsindsats, er det ikke
lykkedes at skabe det ønskede brede kendskab til Kemi i Kredsløb. Partnerskabet har leveret de
planlagte formidlingselementer i form af nyhedsbrev, hjemmeside og seminarer, men de
færdigudviklede leverancer til kommunikationen er primært blevet leveret? senere i forløbet.
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Samtidig kan der således, på baggrund af evalueringens resultater, sættes spørgsmålstegn ved, om
formidlingsstrategien kunne have været prioriteret højere i udformningen af partnerskabet. Hvis det
er tilfældet, kan det begrænsede kendskab til projektet derfor også opfattes som en
”implementeringsfejl”. Med andre ord kunne kendskabet muligvis være øget, hvis Kemi i Kredsløb i
højere grad var blevet eksponeret kontinuerligt, og hvis partnerskabet fx i højere grad havde
udnyttet Advisory Boardet som kommunikationskanal gennem hele forløbet.
Nedenstående figur opsummerer, hvordan forholdet mellem implementering og teori i Kemi i
Kredsløb kan forstås i et forandringsteoretisk perspektiv.
Figur 8: Forandringsteoretisk perspektiv på effekterne af Kemi i Kredsløb

Indsatsen er korrekt
implementeret

RESULTATET ER INDTRUFFET

RESULTATET ER IKKE
INDTRUFFET

Programteorien er bestyrket
Deltagere i især virksomhedsprojekter har
afsøgt konkrete substitutionsmuligheder og
har på den baggrund opnået værdifuld viden
om alternativer til problematiske kemikalier.

Mangelfulde/fejlagtige kritiske antagelser
Forskerinddragelsen har potentiale til at kunne
bidrage med positive input til virksomheder,
der ønsker at substituere problematiske
kemikalier i deres produktion.

Selvom de færreste virksomhedsprojekter har
fundet frem til konkrete
substitutionsmuligheder, gives der blandt
virksomhederne udtryk for, at også dette er
brugbar viden.

Men den oprindelige forventning om, at der
ville være et match mellem forskernes og
virksomhedernes interesser har i de konkrete
tilfælde ikke været rigtig.
I forlængelse heraf har crowdsourcingpanelets manglende succes ikke skyldtes
fejlagtig eller manglende implementering af
værktøjet. Snarere har der været tale om, at
kritiske antagelser (om både forsker og
brugermotivation) har været fejlagtige.

Andre forhold end indsatsen forklarer
resultatet
Substitution er allerede i fokus i mange
virksomheder – særligt i virksomheder, hvor
lovregulering udgør en ”brændende platform”.

Indsatsen er ikke
korrekt implementeret
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Indsatser, der er faciliteret af Kemi i Kredsløb,
vil derfor ofte udgøre én blandt flere indsatser
i virksomhederne. Flere af de konkrete
værktøjer (særligt virksomhedsprojekter,
nyhedsbreve, seminarer og
ressourceplatformen) beskrives dog som
relevante supplementer.

Implementeringsfejl og evt.
mangelfulde/fejlagtige kritiske antagelser
Formidlingen af Kemi i Kredsløb har ifølge flere
aktører ikke været tilstrækkelig vellykket, og
kendskabet vurderes derfor fortsat at være
forholdsvist lavt.
Dette skyldes delvist manglende udnyttelse af
de formidlingsressourcer, der har været via fx
især Advisory Boardet og Miljøstyrelsen. På
dette punkt viser evalueringen, at der er tale
om en implementeringsfejl, da muligheden i
teorien har været tilstede under hele
projektforløbet.
Muligheden er dog i stigende grad anvendt i
løbet af projektets sidste fase, hvor der også
har været flere værktøjer at fortælle om.

6. ANVENDTE METODER
Evalueringen baserer sig på en kombination af dokumentanalyse, kvalitative dybdeinterview og en
digital adfærdsanalyse, hvilket beskrives nærmere nedenfor.

DOKUMENTANALYSE OG KVALITATIVE DYBDEINTERVIEWS
Dokumentanalysens primære fokus har været at afdække partnerskabets organisering. Her har
formålet været at opnå retvisende og formelle indsigter i partnerskabets organisering, herunder
beskrivelser af arbejdsgange og processer. Datagrundlaget har bestået af relevante mødereferater
og materiale udleveret af Miljøstyrelsen, som er blevet kodet og analyseret i det kvalitative
analyseprogram NVivo. Formålet med denne kodning har været at få materialet systematisk
kortlagt, herunder skabe et overblik over der organisatoriske set-up. Af nedstående tabel fremgår
datagrundlaget for dokumentanalysen:
Tabel 3: Dokumentoversigt

Dokumenter
• Ansøgningsskema til partnerskab om substitution af skadelig kemi (2014)
•
•
•

Summary from work package 1 - Milestone memo (2015)
Evaluering af Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (2017)
I alt 7 referater af møder i Advisory Boardet (2016-2017)

•

I alt 2 referater af pitch af virksomhedsprojekter (2017)

•

Årsrapport - År to i Kemi i Kredsløb (2015- 2016)

•

I alt 9 work plans for Kemi i kredsløb (2015-2018)

De kvalitative dybdeinterview har haft til formål at give kvalitative indsigter i partnerskabets
organisatoriske set-up, samt brugernes oplevelse af de udviklede værktøjer. Det har derfor været
vigtigt for undersøgelsens kvalitet at indsamle erfaringer fra en bred vifte af aktører. Der blevet
gennemført dybdeinterview med partnerskabets partnere, repræsentanter fra Advisory Boardet og
Miljøstyrelsen, samt med brugere af de udviklede værktøjer.
Dybdeinterviewene med partnerskabet, og medlemmer af Advisory Boardets har haft til formål at
dykke ned i oplevelser og overvejelser omkring partnerskabet organisering med henblik på at danne
en bredere forståelse af styrker og svagheder ved organiseringen og arbejdsgangene i det
nuværende partnerskab. Herunder for at afdække eventuelle afvigelser mellem den formelle og
faktiske organisering – altså om partnerskabet har gjort noget andet, end det oprindeligt aftalte og i
så fald hvorfor. Formålet ved dybdeinterviewene med brugerne har været at få en indsigt i
brugernes oplevelse af partnerskabet og udbyttet af partnerskabets arbejde – dvs. de brugerrettede
værktøjer/leverancer.
Epinion har i samarbejde med Miljøstyrelsen udarbejdet semistruktureret spørgeguides til
interviewene for hver målgruppe. Alle dybdeinterview er blevet gennemført telefonisk og optaget på
diktafon. Under alle interview er der blevet taget meningsreferater. Desuden er en del af
interviewene blevet transskriberet, således at aktørernes udsagn gengives som sagte. Der er
herefter blevet gennemført en kvalitativ indholdsanalyse af dybdeinterviewene.
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For at sikre en stringent, systematisk og gennemsigtig håndtering af de store datamængder er
kodningen foregået i det kvalitative analysesprogram NVivo. Selve analysen af datamaterialet er
foregået ved at analysere indholdet i forskellige koder, bl.a. ved hjælp af displaykonstruktion, hvor
der systematisk er ledt efter mønstre i koderne på tværs af interviewene.
Alle interview er gennemført i perioden fra uge 16 til uge 25 2018. Af nedstående tabel fremgår det
kvalitative datagrundlag:
Tabel 4: Kvalitativt datagrundlag

Målgrupper
• Partnerskabet

6 dybdeinterview

•

Advisory Board

3 dybdeinterview

•

Repræsentanter fra MST

1 dybdeinterview med 3 repræsentanter

•

Brugere

5 dybdeinterview med virksomhedsprojekter
8 dybdeinterview med seminardeltager og/eller
nyhedsbrevsmodtager

DIGITAL ADFÆRDSDATA
Den digitale adfærdsanalyse har haft til formål at bidrage med indsigter om brugernes adfærd på
ressourceplatformen. Adfærdsanalysen har dermed suppleret brugernes kvalitative vurderinger af
værktøjerne, og bidrager således med et mere fyldestgørende billede af værktøjernes værdi for
brugerne.
Datagrundlaget består af faktisk adfærdsdata, som er trukket ud fra ressourceplatformen vha.
SlimStat Analytics. Data er fra perioden december 2015 til april 2018. De kvantitative data er
analyseret ved hjælp af statistikprogrammet SPSS Statistics.
Hver observation indeholder information om den pågældende IP-adresse samt tidspunkt. Dette har
muliggjort en mere dybdegående analyse af adfærdsmønstrene mellem forskellige brugertyper og af
udviklingen i adfærd gennem perioden. I alt 6318 unikke IP-adresser har indgået i analysen.
For at sikre validiteten af resultaterne har Epinion renset data for al intern aktivitet på
Ressourceplatformen. Intern aktivitet kan eksempelvis være tests, løbende monitorering af
opsætningen o.l. Derved sikres det, at analysens resultater er baseret på reelle brugeres adfærd.
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7. BILAG
Konklusion

EFFEKTKÆDE FOR PARTNERSKABET
Aktiviteter

Input

Output

A

Sammensætning og
organisering af Kemi i
Kredsløb som helhed
(ressourcer og kompetencer
hos partnere, Advisory
Boardet og MST)

Udførelse af planlagte arbejdsgange
og processer til udvikling af
værktøjer, der understøtter
substitution af problematiske
kemikalier (møder, afrapportering,
processer o.l.)

Færdigudviklede værktøjer til brug
for virksomheder til substitution af
problematiske kemikalier:
(virksomhedsprojekter,
crowdsourcing-panelet,
ressourceplatform, formidling og
dialog)

B

Partnere med stærke
fagspecifikke kompetencer på
forskellige områder.

Løbende sparring med og
inddragelse af medpartnere.

Tværfaglige værktøjer funderet i
nyeste viden på området.

C

Sammensætning og
organisering af Advisory
Board

Drøftelse og videregivelse af
relevante input til Partnerskabet

Effektiv udvikling, produktion og
levering af værktøjer af høj
kvalitet

D

Feedback til projektet fra
partnerskabet selv, Advisory
Boardet, MST eller
virksomheder/brugere

Udvikling af nye processer og
arbejdsgange

Implementering af mere effektive
processer og arbejdsgange

Tabel 5: Effektkæde for partnerskabet

Konklusion
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CENTRALE KRITISKE ANTAGELSER
Input  Aktiviteter

Aktiviteter  output

A

Organiseringen understøtter udførelsen af
aktiviteterne og de faktiske aktiviteter afholdes

Aktiviteterne fører til udviklingen af det planlagte
output

B

Partnerne har interesse i og mulighed for at bringe
deres forskellige fagspecifikke kompetencer i spil

Viden er relevant og bruges i udvikling og levering af
tværfagligt funderede output

C

Klarhed om hvilke ressourcer, der kan/bør trækkes
på i Advisory Boardet

Klarhed om, hvordan input fra Advisory Boardet skal
tolkes/bruges (kontrollerende/
Rådgivende?)

D

Der eksisterer klart definerede rum og processer for
indsamling og overlevering af feedback

De nye processer, arbejdsgange, målsætninger etc.
implementeres og imødekommer feedback

Tabel 6: Effektkæde for brugerperspektivet

EFFEKTKÆDE FOR BRUGERNE
Aktiviteter
Output

Konklusion

Input

E

Virksomhedsproj
ekter
(laboratoriefacilit
eter,
ekspertrådgivnin
g o.l.)

Anvendelse af de
tilgængelige
ressourcer i
virksomhedsprojekte
r

Afdækning af
substitutionsmuligheder
via ressourcer fra
virksomhedsprojektet

F

Crowdsourcingpanelet

Involvering af og
sparring med
forskere i
virksomhedens
konkrete
problemstillinger

Anvendelse af nyeste
viden til
substitutionsproces

G

Ressourceplatform

Anvendelse af
konkrete værktøjer
fra
ressourceplatformen

Anvendelse af konkrete
værktøjer til
substitutionsproces

H

Dialog og
formidling
(seminarer og
nyhedsbreve)

Deltagelse i
seminarer og læsning
af nyhedsbreve

Opnåelse af kendskab til
Kemi i Kredsløb og
anvendelse af de
udviklede værktøjer

CENTRALE KRITISKE ANTAGELSER
Aktiviteter  Output

Konklusion

Input  Aktiviteter

E

Virksomheder opfatter de
tilbudte ressourcer som relevante
og attraktive og benytter sig af
dem

Aktiviteterne fører til udviklingen
af det planlagte output (fx ny
viden om anvendeligheden ved
potentielle
substitutionsmuligheder)

F

Virksomheder er villige til at
involvere forskere i
virksomhedens konkrete
problemstillinger

De akademiske input er relevante
for virksomheden

G

Virksomheder har kendskab til
ressourceplatformen

Værktøjerne er relevante og
virksomheder har ressourcer og
kompetencer til at anvende dem
korrekt

H

Virksomheder har kendskab til og
deltager/abonnerer på
formidlingskanalerne

Værktøjerne er relevante og
virksomheder har ressourcer til at
handle på den formidlede viden
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Effekt

Substitution af
problematiske kemikalier
med andre kemikalier
eller helt andre løsninger

Output  Effekt

De opnåede indsigter viser, at der er
substitutionspotentiale, der er både
teknisk, miljø- og sundhedsmæssigt
og økonomisk gangbart

OM OS
Vi er et af Skandinaviens største konsulent- og analysefirmaer med
kontorer i Danmark, Grønland, Norge, Storbritannien, Sverige,
Tyskland, Vietnam og Østrig.
Vi er en mangfoldig arbejdsplads med internationalt perspektiv og
samarbejdspartnere i hele verden og beskæftiger mere end 150
fastansatte medarbejdere og 500 interviewere.
Vi leverer skræddersyede undersøgelser, der sikrer et solidt
grundlag for optimale beslutninger. Vores mål er altid at
præsentere analyseresultater og yde rådgivning af højeste
kvalitet.
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