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Executive Summary 

 

In recent years large media houses, politicians and organizations have increased 

public focus on the consequences and solutions of climate change. This recent focus 

has resulted in the importance of being considered green and responsible by the 

organizations’ stakeholders. Throughout this thesis, we investigate the rising attention 

on climate changes and the consequences, which are induced on the Danish 

municipalities, using Copenhagen Municipality as a case study. 

 

We examine how the focus has impacted and manifested itself into the field of 

municipalities through new institutional theory, specifically the concept of isomorphic 

mechanisms, which shows the different forms of pressure that affect the 

municipalities in their struggle of gaining and maintaining legitimacy. Further 

investigation of the climate related legislation and normative elements in the external 

environment illustrates how the municipalities are reacting as well as the attempts for 

their actions to appear modern and pro-climate. Amongst other things, the 

municipalities are employing contracts with the state and NGOs to respond to the 

expectations of the external environment. 

 

In our case study of the Copenhagen Municipality, we show concrete examples on 

how the municipality has handled the pressure originated by the increased focus on 

climate issues. The analysis is based on the following key elements from the new 

institutional theory: isomorphism, institutional work, entrepreneurship and organized 

hypocrisy. The result of our analysis demonstrates that Copenhagen has been affected, 

much like the rest of municipalities. In addition to adapting to the pressure, 

Copenhagen also exercises forms of institutional work, which, in a long-term 

perspective might lead to entrepreneurship within the field. At the end of our analysis, 

we discuss whether Copenhagen has conducted organized hypocrisy in their 

endeavour for legitimacy during their handling of climate issues.     

 

In the end of the report, we will put the handling of climate issues by Copenhagen 

into perspective as a branding strategy and show the initiatives the municipality has 

taken, as part of improving their image and creating the brand as the world’s climate 

capital. 
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1. Indledning & problemfelt 

 

Klimaet er de seneste år for alvor kommet på den politiske dagsorden, nationalt som 

internationalt. 

Af den seneste klimarapport ’Climate Change 2007’1

Klimatruslen og budskabet om den tvingende nødvendighed for at reducere CO2-

udledningen har vundet indpas i den politiske debat herhjemme, og fra mediernes og 

industriens side er der mere fokus på klimaproblematikken end tidligere. Et eksempel 

på det øgede fokus er, at regeringen i 2007 oprettede Klima- og Energiministeriet 

(Kemin.dk (b)), hvilket stemmer overens med den tidsånd i samfundet, som vi vil 

prøve at vise i de næste afsnit. 

 fra FN’s klimapanel, IPCC, 

udleder det danske Klima- og Energiministerium den 5. maj 2009 på deres 

hjemmeside følgende; ”Rapporten… giver en samlet videnskabelig vurdering af den 

globale opvarmning, og er resultatet af flere tusinde klimaforskeres arbejde igennem 

en lang årrække. Konklusionen i hovedrapporten er klar: Verdens førende forskere er 

enige om, at vi med stor sandsynlighed kan sige, at den globale opvarmning, vi har 

oplevet de seneste 50 år, er menneskeskabt.” (Kemin.dk (a)). I FN rapportens syntese 

står der direkte at; “Den atmosfæriske koncentration af CO2… i 2005 oversteg langt 

det naturlige interval gennem de sidste 650.000 år. Den globale stigning i 

koncentrationen af CO2 skyldes primært brugen af fossile brændsler” 

(Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 2007: 6). 

 

 

1.1. Politisk fokus & den folkelige opinion 

Regeringens udmeldinger omkring problematikken har ændret sig i løbet af de seneste 

år, og vi vil med nogle citater forsøge at illustrere toneskiftet.  

Daværende Statsminister Anders Fogh Rasmussen udtalte, efter udnævnelsen af Bjørn 

Lomborg som leder af Institut for Miljøvurdering i 2003 at: ”Bjørn Lomborg er efter 

min klare opfattelse fagligt helt i top...Jeg sætter meget pris på Bjørn Lomborgs 

indlæg i debatten.” (Thobo-Carlsen 2002). 

                                                 
1 FN’s videnskabelige klimarapport. Rapporten er delt på i alt fire dele. En med videnskabelige 
aspekter af klimasystemet og klimaforandringer, en anden om svagheder i de socioøkonomiske over for 
klimaforandringer, og for klimatilpasning, en tredje om begrænsning af udslip af drivhusgasser og 
andre muligheder for, at afværge klimaforandringer, samt en synteserapport for politikere. 
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Da VK-regeringen tiltrådte, blev budgettet til miljø kraftigt reduceret, og kaldt et 

opgør imod Svend Aukens såkaldte miljøimperium (Zemanova 2009). Der blev 

arbejdet ud fra en ”mest-miljø-for-pengene” tænkning, hvilket Lomborg er eksponent 

for, og hvor kombinationspotentialet mellem vækst og bæredygtighed ikke betragtes. 

VK-regeringen har, under Fogh Rasmussen, ifølge forskere, ingeniører, NGO’ere og 

meningsdannere, ført dansk miljø- og klimapolitik ud i en årelang stagnation, men 

under Venstres årsmøde, 2008, blev tonen ændret med blandt andet følgende 

udtalelse; ”Danmark skal gøre sig helt fri af fossile brændstoffer” (Hjortdal 2007; 

Rasmussen 2007; Springborg 2009; Venstre.dk: 2). Citatet skal i denne sammenhæng 

opfattes som en åbning imod klimaproblematikken og som et tegn på, at regeringen 

på kommunikationsniveau anerkender klimaet som et vigtigt område. Fogh 

Rasmussen indrømmede ved Venstres landsmøde en personlig kovending i forhold til 

klimaspørgsmålet med ordene: ”Jeg nævnte klimaet. Det er en udfordring. Og jeg skal 

være helt ærlig over for jer og bekende, at jeg har meget længe hørt til dem, der var 

lidt i tvivl om det med klimaet.” (Venstre.dk: 2). Regeringspartneren, de Konservative, 

er ligeledes fulgt med. Connie Hedegaard og Lene Espersen har således meldt ud om 

klimaet: ”Det er vores vision, at klima skal være drivkraften i et dansk 

vækstsamfund.”(Kemin.dk (c)). 

 

Udmeldingerne fra de to regeringspartier har skiftet karakter, og man tager nu afstand 

fra Lomborg. Eyvind Vesselbo udtaler sig kritisk omkring Lomborgs teori om, at 

klimaet ikke ændrer sig de næste 50 år: ”Det er helt forkert. Det har jeg aldrig været 

enig med ham i. Og jeg er heller ikke enig med ham i de der prioriteringer.” og han 

fortsætter med at tage afstand fra Lomborgs arbejde ved at forsikre om: ”...at Bjørn 

Lomborgs rapporter ikke blev brugt til noget”. På samme måde fortryder de 

konservative forbindelsen til Lomborg. Per Ørum Jørgensen mener, at: ”I 

bagklogskabens ulideligt klare lys kan man da godt sige, at Lomborgs argumenter fik 

en lidt for fremtrædende plads.” (Hoffmann-Hansen 2008). Kritikere vil på trods af 

regeringens udtalelser hævde, at det kun er retorikken, som er ændret og ikke 

politikken i praksis, og Steen Gade beskylder dem for blot at ville ramme tidsånden i 

samfundet: ”Nu er klimaet prioriteret op, fordi ”vinden er vendt” (Hoffmann-Hansen 

2008). 

Vi understreger, at vi her ikke vurderer hvorvidt, der er handling bag ordene fra 

regeringens side, men at italesættelsen af klimaet har ændret sig, og at det politiske 
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system bliver nødt til at forholde sig til emnet. I Folketinget er det således kun Dansk 

Folkeparti, som åbent forholder sig skeptisk til klimaet og fortsat støtter Bjørn 

Lomborg samt professor ved DTU Space, Henrik Svensmark, og hans synspunkter 

omkring forbindelserne mellem klimaforandring og kosmisk stråling (Space.dtu.dk; 

Ritzau). 

Befolkningen har ligeledes vist en stigende interesse for klimaet. Ved valget til EU-

parlamentet, søndag den 7. juni 2009, blev vælgerne af analyseinstituttet A&B 

Analyse spurgt hvilke politiske temaer, de fandt mest afgørende for deres stemme. 

Her var klimaspørgsmålet i top med 44,3 %, og overgik dermed finanskrisen og 

opgivelse af suverænitet til EU som det vigtigste emne, da folk skulle afgive deres 

stemme (Holstein 2009). Fundraiser i WWF, Kim Skytte, fortæller ligeledes at: "Vi 

mærker i høj grad en øget interesse fra den danske befolkning igennem et stigende 

medlemstal og klart flere henvendelser fra folk, der vil støtte vores sag". Information 

pointerer således at: ”der er en læsbar sammenhæng mellem perioder med ekstremt 

klima og befolkningens interesse for miljøsagen” (Hansen 2007). 

 

 

1.2. Klima i medierne 

Det danske værtskab ved COP15 har haft en vis betydning for mediernes behandling 

af klimaspørgsmålet. Datoen for afholdelsen af COP15 har været offentligt kendt 

siden december 2007 (Kemin.dk (d)), og siden da har bevågenheden i massemedierne 

omkring topmødet, såvel som omkring sagens kerne, klimaudfordringen, været 

skærpet. Man kan som samfundsinteresseret ikke undgå at støde på diverse artikler, 

blogs, TV-programmer og nyheder, der på den ene eller anden måde omhandler de 

klimaudfordringer kloden står over for. 

DR sender et radioprogram på P1 ved navn 'Klima og Miljø', som udelukkende 

handler om aktuelle klima- og miljøspørgsmål. Programmet havde premiere den 27. 

august 2008 (Dr.dk (a)), og i uge 43 2009 havde DR1 og DR2 klimauge, med 

programmer om klimaproblematikken i primetime. De store danske aviser; Berlingske 

Tidende, Politiken, Jyllandsposten og Dagbladet Information, følger ligeledes 

klimaproblematikken tæt, og specielt på deres online sites findes uddybende artikler 

hvor klimaspørgsmålet behandles. 

 

Nedenfor ses en graf, der viser udviklingen i antallet af artikler over de sidste 9 år for 
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de mest betydningsfulde skrevne medier herhjemme.  

Tallene viser en klar tendens i mediernes bevågenhed på klimaproblematikken. Dog 

skal vi gøre opmærksom på, at det er en søgning, hvor der ikke er taget højde for den 

kontekst CO2 og klima indgår i. Til trods for dette, giver grafen et billede af den 

tendens vi omtaler. 

 
Graf 1: Kildesøgningen er foretaget via Infomedia på: Berlingske Tidende, Børsen, JP, Politiken, 

Dagbladet Information, Kristeligt Dagblad og Weekendavisen. 

 

Som det fremgår tydeligt af grafen, sker der en markant stigning omkring 2006. Al 

Gores meget omtalte film og bog 'An Inconvenient Truth' havde premiere det år, og 

genererede meget presseomtale om CO2-emissioner, global opvarmning, klimatrusler 

og klimaforandringer. Filmen skabte, med sit budskab om menneskeskabte 

klimaforandringer, grobund for en større fokusering på klimaet. Det internationale 

fokus på problematikken blev i øvrigt også understreget af, at Al Gore og FN's 

klimapanel i 2007 blev tildelt Nobels fredspris. 

Tendensen, der spores i medierne, bakkes også op af det stigende antal bøger, der i de 

seneste år er udgivet om klimarelaterede emner. Af danske forfattere, og 

betydningsfulde meningsdannere, kan blandt andet nævnes Connie Hedegaaard, med 

bogen ’Da Klimaet blev Hot’ (2008), tidligere chefredaktør for Nyhedsavisen David 

Trads, med ’Klimatruslen’ (2007), samt formand for CONCITO, Martin Lidegaards 

’Sidste Udkald’ (2008). Af mere kritiske bøger kan nævnes Bjørn Lomborgs 'Cool It' 

(2007). 

 

 

Hits 

Årstal 
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1.3. Klima som konkurrenceparameter 

Inden for industrien kan tendensen ligeledes bemærkes, idet mange organisationer 

betragter bæredygtighed, som et nyt konkurrenceparameter, og derfor forsøger 

strategisk at kommunikere og signalere klimabevidsthed. 

Novozymes er et eksempel på en virksomhed, der kommunikerer strategisk omkring 

bæredygtig og bevidstheden omkring klimaproblemet. De har et subsite på deres 

hjemmeside, som de kalder Rethink Tomorrow, hvor de præsenterer løsninger, som er 

bæredygtige og klimavenlige. Der er blandt andet et bud på, hvordan man i fremtiden 

kan vaske tøj i iskoldt vand. De kobler deres teknologi til produkter, som kan spare 

klimaet for en betydelig mængde CO2, og formår på samme tid at signalere, at de 

tager deres ansvar som virksomhed alvorligt (Novozymes.com). 

Den skandinaviske flyoperatør, SAS, har gjort det muligt for kunder at købe sig til 

CO2-kompensation på deres flyrejse. En nettjeneste, der går direkte til investeringer af 

CO2-reduktionsprogrammer (Sas.dk). Deres konkurrent Cimber Sterling følger efter 

med opgørelser over, hvordan deres propelfly udleder mindre CO2 end bilen, hvis 

man skal fra København til Aalborg (Cimber.dk). 

Som et sidste eksempel lancerede bryggeriet Harboe en klimaøl i 2009, ved navn 

’Clim8 Beer’, hvor man under produktionen reducerer CO2-udledning med 8 %, og 

bryggeriet griber dermed muligheden for at signalere klimabevidsthed (Harboe.com). 

En udtalelse fra miljøorganisationen Nepenthes understøtter virksomhedernes øgede 

opmærksomhed. Lasse Juul-Olsen fortæller: "Vi har forsøgt at tale miljø med 

virksomhederne igennem mange år, men først nu ser vi et markant holdningsskifte. 

Firmaerne er begyndt at få øjnene op for, at miljøet er et emne, som forbrugerne i dag 

tager meget alvorligt" (Hansen 2007). 

 

På baggrund af denne gennemgang mener vi, at kunne se tydelige tegn på, at klimaet 

fylder meget i mediebilledet, hos politikerne, i befolkningen og i virksomhederne. 

En af de afgørende nye ting omkring klimaproblematikken er, at det ikke længere kun 

er eksperter, som udtaler sig og går op i emnet. Klimaforskere og andre eksperter har i 

mange år forsøgt at italesætte problemet, men engagementet fra andre sider har ikke 

været så synligt som på nuværende tidspunkt. Vores tese er, at dette fokus har haft en 

stor indvirkning på de danske kommuner, hvilket vi vil underbygge i næste afsnit. 
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1.4. Klima i kommunerne 

I forhold til den ovenfor beskrevne tendens i samfundet, inden for de sidste tre år, er 

vi nysgerrige efter at undersøge, hvordan det øgede fokus på klimaet og 

bæredygtighed har påvirket det kommunale felt i Danmark, og hvorfor mange 

kommuner vælger at signalere klimabevidsthed ved at starte projekter op omkring en 

indsats, for at reducere deres CO2-udslip. Det er denne problemstilling, med specifik 

fokus på Københavns Kommune som case, vi vil behandle i dette projekt. 

Kommunernes interesse- og medlemsorganisation, Kommunernes Landsforening2

Mange af de kommuner, der arbejder med klima, arbejder nu aktivt med at få deres 

egen CO2-udledning til at falde. Blandt andet har Danmarks Naturfredningsforening 

startet et initiativ op under navnet 'klimakommune', hvor man som registreret 

klimakommune forpligter sig til at reducere kommunens CO2-udledning med mindst 

2 % pr. år (Dn.dk (a)). I tidsrummet mellem april og oktober 2009 er antallet af 

registrerede klimakommuner steget fra 32 til 51 hos Danmarks 

Naturfredningsforening, hvilket vidner om en voksende interesse for at fremstå og 

handle som en klimavenlig kommune. 

, 

har den 29. april 2008 udfærdiget en større og landsdækkende undersøgelse (Kl.dk 

(a)), som viste, at af de 93 adspurgte kommuner var det kun 8, som endnu ikke 

arbejdede med klima. Hovedparten, 67 %, var allerede i gang med et eller flere 

klimaprojekter, mens 24 % havde sat klimaproblematikken på dagsordenen i deres 

kommuner, og kun 9 % var, ifølge rapporten, slet ikke i gang med et klimaprojekt. 

Der er dermed tegn på at kommunerne har fokus på klimaudfordringen, med en 

kraftig henvisning til reduktion af CO2-udledningen. Det er således blevet en 

udfordring, der skal handles på i den enkelte kommune.  

Vi er i dette projekt optaget af den klima-zeitgeist, som findes i Danmark på 

nuværende tidspunkt, og i hvordan den rammer og påvirker det kommunale felt og 

Københavns Kommune. 

 

 

1.5. København & klimaet 

Københavns Kommune identificerer sig selv som en nøgleaktør i løsningen af 

klimaproblemerne, og i dette afsnit vil vi argumentere for, hvorfor det er relevant at 

                                                 
2 Herefter omtalt KL. 
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gøre dem til analysegenstand for vores projekt. Byer, og dermed lokale politikere og 

kommuner, er centrale aktører i løsningen på klimaproblemerne, idet de er ansvarlige 

for ca. 70 % af den samlede CO2-udledning på verdensplan. Lederskab og lokale 

initiativer fra byernes side er derfor afgørende, hvis der skal ske en begrænsning af 

CO2-udslippet både nationalt og internationalt (Københavns Kommune 2009 (b): 3). 

København differentierer sig fra de andre kommuner på flere punkter, og er 

overordnet set interessant i kraft af følgende forhold; at den er Danmarks hovedstad, 

at den var centrum for FN’s COP15-møde, og særligt fordi at Københavns Kommune 

ønsker at blive den første CO2-neutrale hovedstad i verden (Kk.dk (a)), hvilket ud fra 

vores optik gør kommunen interessant, idet den udadtil fremstår fremadsynet og som 

en first mover på klimaområdet. Københavns Kommunes styreform giver også 

kommunen en særlig position med borgmestre fra forskellige partier inden for 

forskellige udvalg. Professor og kommunalforsker, Poul Erik Mouritzen, siger om 

styreformen: ”For det første har du med stor sandsynlighed større 

administrationsudgifter, fordi du ikke kan koordinere mellem de enkelte forvaltninger. 

Samtidig har de politikere, der mest af alt ønsker at vælte overborgmesteren, en hel 

forvaltning stillet til deres rådighed.” (Lehmann 2009). Styreformen har traditionelt 

set gjort det vanskeligt for politikerne på rådhuset at blive enige om en fælles kurs. I 

forhold til udsagnet ovenfor er det således værd at bemærke, at der er bred opbakning 

til klimaplanen fra alle syv borgmestre, hvilket vi tolker som en bekræftelse på vores 

tese omkring tidsånden. Særligt klimaplanen som kommunen har udarbejdet og 

fremlagt, ’Klima København – en vision og en plan’3

 

, fremstår umiddelbart som en af 

de mest ambitiøse på landsplan. I planen indgår det, at kommunen ikke blot vil være 

CO2-neutral inden for sit eget regi, men for hele det geografiske område på baggrund 

af inddragelse af borgere og virksomheder. Punkterne ovenfor udgør vores kriterier 

for at vælge Københavns Kommune som case i vores analyse, idet vi mener, de 

illustrerer, at kommunen synes at være aktiv og tager ansvar i kampen mod 

klimaforandringerne, og dermed bliver det interessant at undersøge hvordan 

kommunen konkret har handlet. 

 

                                                 
3 Vi skal i denne forbindelse gøre opmærksom på, at den omtalte plan er opdelt i en målsætning og en 
vision, men når vi omtaler planen, er det planen som helhed og dermed begge dele, der behandles, hvis 
ikke andet er angivet. Hertil vil vi tilføje, at vi i dette projekt fremover vil omtale ’Klima København  –  
en vision og en plan’, som klimaplanen. 
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2. Motivation & problemformulering 

 

Vores tese i dette projekt er, at fokuset på klimaet er emergeret som en norm i 

samfundet, og at idealet på nuværende tidspunkt synes nærmest umuligt at anfægte og 

fremstår som et socialt faktum, man som organisation må forholde sig til og handle 

efter. Vi mener, at tidsånden og de forandringer, den skaber i det kommunale felt, vil 

være interessant at undersøge, idet kommunernes ageren, jævnfør den tidligere 

omtalte undersøgelse fra KL, indikerer, at trenden med at være en grøn kommune 

vinder frem og breder sig over hele det kommunale felt i Danmark. 

Vi vil derfor undersøge, hvordan og hvorfor kommunerne forsøger at fremstå 

klimabevidste, og i den sammenhæng trække på nyinstitutionel teori, da den med sit 

blik på hvordan ideer spredes kan give en forklaringsramme på, hvorfor de danske 

kommuner muligvis vælger de samme løsninger i forhold til at signalere 

klimabevidsthed. 

På grund af Københavns Kommunes ambitiøse udspil mener vi, at det vil være 

relevant at fokusere specifikt på deres håndtering af klimaudfordringerne. Specielt 

deres udmelding om CO2-neutralitet kan betragtes som en form for lederskab inden 

for det kommunale felt, hvorfor vi vil analysere, om dette lederskab udmønter sig i 

institutionelt arbejde, som kan skabe nye rammer for, hvordan andre kommuner 

fremover vil agere på klimaområdet. Derudover vil vi undersøge, om håndteringen af 

klima i kommunen medfører en opdeling i tale og handling, hvilket kan resultere i 

organisatorisk hykleri. 

Vores overordnede problemstilling i projektet er således, hvordan de danske 

kommuner kan bevare deres legitimitet i omverdenen på baggrund af de forventninger 

omverdenen har til dem, i forbindelse med det øgede fokus på klimaet, hvilket leder 

os frem til følgende problemformulering: 

 

 1. Hvordan manifesterer det øgede fokus på klimaet sig inden for det 

kommunale felt i Danmark, og hvordan kan det forklares? 

 

 2. Hvordan håndterer Københavns Kommune det øgede fokus på 

klimaproblematikken? 
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3. Den videnskabsteoretiske ramme  

 

Vi vil i dette afsnit redegøre for vores grundlæggende videnskabsteoretiske position. 

Kapitlet vil indeholde en redegørelse for det videnskabsteoretiske udgangspunkt, der 

danner grundlag for undersøgelsen af problemstillingen. Formålet er dermed at 

klargøre det videnskabsteoretiske paradigme, som projektet ligger indenfor, og vi 

kontinuerligt må forholde os til. Vi vil i afsnittet derudover forsøge at koble vores 

videnskabsteoretiske position med den valgte teori samt problemstillingen i projektet. 

 

Vi arbejder ud fra det socialkonstruktivistiske paradigme i dette projekt. Med 

paradigme mener vi det videnskabsteoretiske ståsted, projektet bekender sig til. Vi 

skal derfor kontinuerligt forholde os til hvilke konsekvenser, vores 

videnskabsteoretiske position har. Vores position medfører, at den konstruktion, vi 

skaber med vores blik i projektet, kunne være konstrueret anderledes, og 

konklusionen er derfor ikke udtryk for en entydig sandhed (Jordansen & Madsen 

2010: 59). 

Det centrale spørgsmål bliver således, hvilken betydning de teoretiske begreber, vi 

anvender, har for den måde, hvorpå analysegenstanden konstrueres.  

Socialkonstruktivismen har potentiale i forhold til vores problemstilling om 

kommunernes klimatiltag, eftersom positionen besidder en kritisk kraft i forhold til 

det at demaskere virkeligheden, og vi kan således med socialkonstruktivismen lede 

efter de eventuelle underliggende grunde til, at kommunerne reagerer på 

klimaområdet (Wenneberg 2000: 13). I relation til socialkonstruktivismen kan 

begrebet klimabevidsthed betragtes som en konstant genforhandling af mening og 

normer over tid indenfor det sociale felt. Forventningerne til en aktør, der vil fremstå 

som klimabevidst, ændres således over tid, og påkræver derfor kontinuerlig handling 

for at leve op til disse. 

Vi vil argumentere for, at nyinstitutionalisme kan siges at have et ontologisk 

udgangspunkt i socialkonstruktivismen, da fokuseringen på kognitive strukturer, som 

bærere af institutioner sætter konstruktivisme i stedet for realisme (Vallentin 2003: 

166). Rent ontologisk opfatter vi kommuner som åbne systemer, der både påvirker og 

lader sig påvirke af omverdenen, hvilket indebærer, at de deltager i den sociale 

konstruktion. Kommunerne skaber mening og legitimitet med deres og andres 
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handlinger gennem deres brug af de konstruerede institutioner i feltet4

 

, og legitimitet 

spiller en afgørende rolle, når institutioner skal videreføres og knyttes an til: ”Når 

institutioner skal videreføres til andre, der ikke selv har været med til at skabe 

institutioner, bliver legitimering vigtig og nødvendig.” (Wenneberg 2000: 92).  

Den nyinstitutionelle teori tager afsæt i den socialkonstruktivistiske epistemologi: 

”Meningsdannelse, symboler, kultur og overbevisninger bliver centrale elementer i 

institutionsforståelsen, idet den kognitive tilegnelse og dannelse af mening i forhold 

til fænomener danner, udvikler og vedligeholder institutioner.” (Mac 2005: 74). Dette  

epistemologiske ståsted betyder, at hvis der skabes enighed om en fortolkning, som 

for eksempel nødvendigheden af at nedsætte sit CO2-udslip, sættes det lig med gyldig 

viden, hvorfor det er vanskeligt at skabe en anden konstruktion med modsat 

synspunkt (Jordansen & Madsen 2010: 58). 

Ovenstående har den konsekvens, at vi med vores valg af teori behandler empirien ud 

fra et helt bestemt blik, og dermed kan vi kun iagttage de specifikke elementer i 

empirien, som vores teoretiske indgangsvinkel og begreber tillader. Virkeligheden, 

som træder frem, er afhængig af vores iagttagelsespunkt, og vores erkendelse sker 

dermed på baggrund af en kontekst, og det betyder, at vores observationer er 

teoriafhængige (Wenneberg 2000: 35). 

 

 

3.1. Metode 

Vi vil i dette afsnit redegøre for vores fremgangsmåde og metode for at kunne besvare 

de to spørgsmål i problemformuleringen. Vi vil herunder beskrive, hvordan vi har 

indhentet vores empiri, samt de overvejelser, som vi har gjort os i forbindelse med 

indsamlingen. 

 

3.1.1. Metode til belysning af tendenser på det kommunale felt 

Som forklaringsramme for hvordan vi vil belyse tendenserne på det kommunale felt, 

vil tage udgangspunkt i, hvordan den nyinstitutionelle teori ontologisk iagttager 

organisationer som åbne systemer. Dette er en vigtig pointe, da vi med begrebet om 

åbne systemer kan redegøre for, hvordan det kommunale felt reagerer på samfundets 

                                                 
4 For en nærmere definition af feltet se afsnit 4.1.2. 
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og omverdenens italesættelse af klimaet. Denne italesættelse er præget af værdier, tæt 

knyttet til normdannende faktorer, der gør, at man som kommune, ifølge vores tese, 

bliver nødt til at handle, og derved kommer til at fremstå som en monolitisk enhed. Vi 

definerer det kommunale felt som de 98 danske kommuner, der er samlet under KL, 

og som er forpligtede til at levere de samme, statsligt definerede, ydelser til borgerne i 

deres geografiske område. Vi betragter de danske kommuner som organisationer, idet 

de i deres organisationsstruktur ligner private organisationer, og at de styringsmæssigt 

ofte benytter sig af de samme ledelsesteknologier. 

 

I første del af analysen benytter vi kommunernes hjemmesider til at undersøge deres 

ageren og kommunikation på klimaområdet, for derved at kunne redegøre for hvordan 

det øgede fokus har manifesteret sig i feltet. Vi gør således brug af internetkilder til 

undersøgelsen, eftersom kommunernes hjemmesider fungerer som 

kommunikationskanal, og fordi alle større kommunale begivenheder og beslutninger 

annonceres på siderne. 

Vi har fremstillet en model, som viser, hvordan vi finder de sider og subsites på 

kommunernes hjemmesider, som omhandler klimarelaterede emner. Modellen angiver 

vores bevægelsesmønstre på hjemmesiderne, hvor forsiden er udgangspunktet. 

Cirklen i modellen viser, hvordan vi har navigeret på de kommunale hjemmesider for 

at finde kommunernes klimarelaterede kommunikation, illustreret i midten, såsom 

deres strategi, vision, planer, partnerskaber etc. Modellen skal ses som et udtryk for 

en generel tilgang, idet alle hjemmesiderne ikke har samme opbygningsstruktur. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Model 1: Fremgangsmåde ved internetsøgninger på de kommunale hjemmesider. 

 

Metoden vi benytter til at behandle empirien, er ved at foretage en tekstanalyse, hvor 

vi undersøger, hvordan kommunerne italesætter klimaet, og hvordan italesættelsen 

fremstår. I analysen benytter vi således udpluk af publikationer, klima- og 

konsulentrapporter, lovgivning, udtalelser og artikler fra såvel de 98 kommuner som 

fra de aktører i omverdenen, som vi vurderer, har den største indflydelse i feltet. Vi 

har i empirien udvalgt de pågældende aktører, ud fra hvor hyppigt de forekommer, og 

hvilken kontekst de fremgår i. Aktørerne, som vi har bemærket, der er blevet omtalt 

på flere forskellige kommunale hjemmesider, har vi således undersøgt i henhold til 

deres rolle og indflydelse i feltet. 

 

3.1.2. Metode til analysen af Københavns klimahåndtering 

Vi har valgt at gøre Københavns Kommune til vores empiriske omdrejningspunkt, for 

det andet spørgsmål i vores problemformulering, hvor vi vil undersøge kommunens 

mange forskellige tiltag på klimaområdet og analysere, hvordan kommunen søger at 

håndtere klimaudfordringen. København er naturligvis en del af vores definition af 

det kommunale felt, hvorfor de også vil blive påvirket af omverdenens forventninger, 

som vi forsøger at afdække i besvarelsen af det første spørgsmål i 

problemformuleringen. 

Vi har brugt samme fremgangsmåde for Københavns Kommunes hjemmeside, som 

beskrevet ved empirisøgningen for de øvrige kommuner for at finde frem til deres 

italesættelse og tiltag inden for klimaområdet, og derved har vi kunnet finde frem til 

- Klimaplan 
- Miljø/klimastrategi eller vision 
- Energiplan 
- Agenda 21 plan 
- Partnerskabsaftaler eller andet 
netværkssamarbejde 

 

Tekstlinks: Læs mere om 
vores klimatiltag her… 

 

Klimalink 

Miljølinks / 
Teknik & Miljølink 

Kampagnebannere for 
netværkssamarbejde 

 

Naturlink 

Sitesøgning: CO2 
& klima 

 

FORSIDE 
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de klimainitiativer, København har eller vil iværksætte.  

Ud fra de tendenser vi analysere os frem til i det kommunale felt, vil vi forsøge at 

angive hvilke tegn, hvis nogle, der findes på, om København bryder den praksis, som 

findes i feltet, ved at udpege aspekter, der kan indikere tegn på entreprenørskab. Vi 

undersøger således, hvilke indikationer, der er på, at Københavns Kommune fremstår 

som en foregangskommune, og hvorvidt de er en inspiration i det kommunale felt ud 

fra de tiltag og initiativer, som de har sat i værk.  

I vores empirisøgning har vi derudover været opmærksomme på, om det øgede fokus 

på klimaet har medført, om der findes diskrepans imellem kommunens beslutninger 

og handlinger. For at belyse dette aspekt tager vi udgangspunkt i den første større plan 

på klimaområdet, ’CO2-plan for København 1990 – 2010’5

 

, hvor vi undersøger den 

politiske og finansielle opbakning ved at spørge ind til planen i vores interviews, samt 

gennemgå budgetter og regnskaber fra kommunen, for således at afdække om der 

følges op på planens målsætning. Ved at analysere hvordan CO2-planen har klaret sig 

med hensyn til politisk og finansiel opbakning, håber vi at kunne give et billede af 

hvilke risici, der kan true kommunens nye klimaplan fra 2009 og således undersøge, 

om der eventuelt findes fælles tegn planerne i mellem. 

Vi har i forbindelse med indhentning af empiri til denne del af analysen, valgt også at 

benytte os af interviewformen som metode. Interviewformen giver mulighed for en 

dybere empirisk indsigt, som ellers kan være svært tilgængelig. Således giver 

interviewet mulighed for at stille konkrete spørgsmål i forhold til vores 

problemformulering, og bliver dermed til en vigtig empirikilde i projektet. Vores 

interviews er semistrukturerede, hvilket indbefatter, at vi ved hjælp af en 

interviewguide fokuserer på et specifikt emneområde, men at vi i kraft af 

spørgsmålenes karakter giver plads til et frirum for respondenten. Vores 

interviewstyring har tilladt, at vi har kunne stille spørgsmål ved siden af de på forhånd 

planlagte spørgsmål. Hvis der således bliver åbnet op for en anden vinkel, eller hvis 

respondenten kommer med uklare udtalelser, kan vi spørge ind til eller omformulere 

vores spørgsmål. 

Vi har alt afhængig af hvilken respondent, vi skulle interviewe differentieret 

spørgsmålene og generelt set undgået et akademisk sprogbrug til vores 

interviewguide. Dette valg er taget af hensyn til respondenterne, som indbefatter både 
                                                 
5 Vi vil fremover i dette projekt omtale ’CO2-plan for København 1990 – 2010’ som CO2-planen. 



14 
 

embedsmænd og politikere, der muligvis ikke kender til de teoretiske begreber, vi 

benytter i projektet. Respondenterne har i de fleste tilfælde svaret udtømmende, og 

har endvidere reflekteret over spørgsmålene, og givet dybere indsigt i deres viden om 

emnet. Ved flere lejligheder har vi dog ladet respondentens viden styre interviewet, 

hvis vi har ment, at respondenten er kommet med relevant information 

(Strategylab.dk). 

De forskellige aktører inden for Københavns Kommune, som vi har udpeget på 

baggrund af deres position og arbejdsområde, er politikere fra 

Borgerrepræsentationen, der sidder i Teknik- og Miljøudvalget samt en række af 

embedsmænd hovedsageligt fra Teknik- og Miljøforvaltningen. Vi har forholdt os 

kritisk til respondenternes svar, og når vi bekender os til socialkonstruktivismen, må 

vi acceptere, at vores interviewrespondenter muligvis har en anden konstruktion end 

os at gå ud fra i deres tilgang til emnet. Derudover kan interviewet blive konditioneret 

af respondentens personlige holdninger og politiske overbevisninger, som kan skinne 

igennem og dermed indvirke på validiteten af empirimaterialet, hvilket ligeledes gør 

sig gældende for vores fortolkning. 

 

 

3.2. Afgrænsning af teori & empiri 

Vi har undervejs i projektet foretaget nogle valg omkring afgrænsninger i forhold til 

den teori, vi har benyttet og den empiri, vi har indsamlet. Vi fokuserer udelukkende på 

det kommunale felt i Danmark, herunder Københavns Kommune, og beskriver derfor 

kun i indledningen tegn på, hvordan det øgede fokus på klima indvirker på det øvrige 

samfund. 

Vi forholder os i projektet hovedsageligt til tidsperioden fra 2006 til og med 2009, 

hvilket vi vil begrunde i henhold til vores indledning om den øgede fokusering på 

klimaproblematikken. Vores valg medfører, at vi ikke har fokus på det arbejde 

kommunerne har lavet før 2006 omkring CO2-reduktioner og energieffektivitet etc., 

på trods af at kommunerne også før perioden har arbejdet med problematikken. 

På trods af den påvirkning, kommunalreformen fra 2007 har haft på den kommunale 

struktur, har vores empiriske tilgang ikke kunnet vise at den har medført en betydning 

på klimaområdet, hvorfor vi ikke drager reformen ind i analysen (Im.dk (a)). 

 

Vi vil i analysen skelne mellem miljø- og klimalovgivning, da der er en række 
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eksempler på miljølove, der ikke direkte vedrører vores problemstilling. For eksempel 

findes der miljølovgivning, der berører områder som; pesticider, kemikalier, 

jordforurening og genteknologi etc. Disse områders lovgivning har vi ikke 

beskæftiget os med på trods af, at de muligvis har en betydning inden for visse 

aspekter, der vedrører klimaet. 

 

En del af vores kontakt med Københavns Kommunes er foregået via mail, blandt 

andet med Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam, og i visse svar fra politikerne 

er der tegn på, at svaret blot er blevet godkendt af den pågældende politiker. Dette 

betyder, at der muligvis går nogle nuancer tabt i forhold til en mere personlig og 

direkte kontaktform. Vi har ikke kunnet få adgang til et interview med den daværende 

Overborgmester Ritt Bjerregaard til vores projekt. Hun havde formentligt kunnet 

bidrage med væsentlige detaljer omkring kommunens klimaudspil, men det var ikke 

muligt at få hende i tale. I stedet har vi benyttet os af pressecitater fra hende. 

 

Det er ikke vores ambition i projektet at medtage alle bidrag eller retninger til 

nyinstitutionalismen. Derfor har vi valgt at afgrænse os til de bidrag, vi mener, er de 

væsentligste, og som har haft indflydelse på udviklingen af teorien. Det er desuden 

værd at medtage betragtningen om, at der stadig foregår en debat omkring 

definitionen af nogle af begreberne, som bliver brugt forskelligt, og dermed bliver 

tillagt forskellig betydning. Som DiMaggio og Powell skrev allerede i 1991 omkring 

nyinstitutionel teori ”It is often easier to gain agreement about what it is not, than 

about what it is” (DiMaggio & Powell 1991: 1). Eksempelvis er der en del uklarhed 

omkring, hvad de forskellige teoretikere mener om begrebet institutionel entreprenør, 

og hvilke betingelser, der skal være til stede i et felt for, at nogle kan udøver 

entreprenørskab (Boxenbaum, Leca & Battilana 2006: 23). Vi vil i forlængelse heraf 

pointere, at vi i projektet kun beskæftiger os med entreprenørbegrebet på 

organisationsniveau, og dermed ikke på personniveau. 

Vi mener, til trods for disse forbehold, at vi ved hjælp af nyinstitutionel teori vil være 

i stand til at bidrage med en forklaring på kommunernes ageren på klimaområdet ud 

fra vores problemformulering. 
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4. Teoretisk ramme for analysen 

 

I dette afsnit vil vi præsentere den nyinstitutionelle teori og gennemgå de relevante 

elementer i teorien. Herunder vil vi redegøre for, hvad de væsentligste begreber og 

kritikpunkter rummer og relatere dem til vores problemformulering. Afsnittet skal 

således beskrive den teoretiske ramme for projektet.    

 

 

4.1 Nyinstitutionel teori 

Meyer og Scott argumenterer for, at organisationer befinder sig i institutionelle 

omgivelser og rammer, hvori de reflekterer den socialt konstruerede virkelighed, og 

derfor kan organisationerne ikke siges at agere rationelt (Meyer & Scott 1992: 28).  

Argumentet understøttes af DiMaggio og Powells formulering: ”...structural change 

in organizations seems less and less driven by competition or by the need for 

efficiency” (DiMaggio & Powell 1983: 147), og de fortsætter: “Organizations in a 

structured field… respond to an environment that consists of other organizations 

responding to their environment, which consists of organizations responding to an 

environment of organizations' responses.” (DiMaggio & Powell 1983: 149). 

Rationelt styret handling er dermed ikke et fokuspunkt i den nyinstitutionelle teori, 

men derimod ses handling i en organisation som værende en reaktion på dennes 

omverdenens ageren i form af pres og påvirkning. 

 

4.1.1. Definition af en institution 

Scott definerer en institution som bestående af tre elementer: ”Institutions are 

composed of cultured-cognitive, normative, and regulative elements that, together 

with associated activities and ressources, provide stability and meaning to social life.” 

(Scott 2001: 51) Ifølge Scott er de kulturkognitive, de normative og de regulative 

elementer helt essentielle. Uden disse ville institutionen ikke eksistere som 

meningssystem, da grundelementerne spiller en stor rolle for, hvordan institutionen 

formes og medfører stabilitet og socialisering, og derfor vil vi herunder se på 

elementernes betydning for institutionen (Scott 2001: 48, 51; Scott 1994: 60). 

 

Den kulturkognitive grundpille ses af Scott som værende den vigtigste af de tre 
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ovennævnte institutionelle elementer, eftersom det kulturkognitive aspekt belyser, 

hvordan de kognitive processer former individets interne fortolkningsprocesser af 

eksterne kulturelle strukturer som et naturligt led i social interaktion. Det er således 

først, når man via en fælles meningsramme kognitivt og kulturelt tager en institution 

for givet, at den skabes som konstruktion, og hvorefter dens legitimitet accepteres i 

feltet (Scott 2001: 57-58; Berger & Luckmann 1966: 73; Hoffman 2001: 137). Når 

institutionen er blevet legitimeret og accepteret i feltet, sættes en proces i gang der 

”…stabiliserer og uddyber institutionens gyldighed, samtidig med at de aflaster 

mennesker fra konstant at skulle reflektere og tage stilling” (Mac 2005: 77). Som et 

naturligt led i den kognitive fortolkningsproces sættes data sammen med tidligere 

lignende data, som man over tid har indhentet inden for samme informationsfelt, 

hvorved der opstår en erfaringsramme. Herved lagres de nye data til den eksisterende 

erfaringsramme, der bedst stemmer overens, for således at gøre erkendelsesprocessen 

nemmere og hurtigere. 

Information fortolkes kognitivt forskelligt alt efter ens forståelsesramme. Dermed er 

erkendelsesprocessen farvet af ens indsocialiserede baggrund og udvikling, hvorved 

ens forudfattethed ikke kan forholde sig objektivt til den pågældende information, 

man modtager. Dermed vil information, der ikke går i spænd med forståelsesrammen, 

udelukkende opfattes som støj, også kaldt for dissonans. Derved lagres den irrelevante 

og støjende informationen ikke. Dog kan derved mere konstant dissonans ske en 

erkendelsesmæssig ufiltrering og dermed en vis erkendelse af den givne information 

(Nielsen 2005: 199). 

 

Det andet institutionelle element er den normative grundpille. Scott betegner normer, i 

en institutionel kontekst, som et element, der viser, hvordan ting skal være, og 

hvordan de skal fremstå i organisationen. Det være sig eksempelvis fælles sociale 

spilleregler og forretningsgange, der kan skabe grobund for en fælles måde at handle 

på, og som styrer den sociale institutionelle orden (Scott 2001: 54-55; Mac 2005: 71). 

Dermed er normen ikke kun en opfattelse af, hvordan andre agerer, men hvordan 

andre bør agere. Der findes i normen således forventninger hos andre inden for det 

samme felt for, hvordan organisationen skal opføre sig (Scott 1994: 63). 

Både normer såvel som de værdier, normerne er dannet ud fra, er stærkt knyttede til 

rollebegrebet, hvor nogle kan gælde for alle, og andre kan være møntet på udvalgte 

aktører. Gennem dette rollebegreb, og de værdibaserede normer, de er tilknyttet, vil 
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der automatisk være bundet visse aktiviteter for pågældende sociale aktører (Goffman 

2004: 198). Et citat fra March og Olsen illustrerer således, hvordan sociale aktører 

ofte handler: ”Much of the behavior we observe in political institutions reflects the 

routine way in which people do what they are supposed to” (March & Olsen 1989: 

21). Med andre ord vil rollebegrebet forudsætte visse normative forventninger til 

aktørerne, som man inden for institutionens rammer forventer bliver overholdt. 

 

Med den regulative grundpille som det tredje institutionelle grundelement beskrives 

de regulative processer, som institutionen omgiver sig med. ”In this conception, 

regulatory processes involve the capacity to establish rules, inspect others’ conformity 

to them, and, as necessary, manipulate sanctions – reward or punishments – in 

attempt to influence future behavior.” (Scott 2001: 52). Regulering skal således ses 

som en institutionel dynamik, der i kraft af tvang regulerer omfanget af de valg, en 

organisation foretager sig (Mac 2005: 71). Valgene er båret af belønning og frygt for 

sanktioner, der fungerer som styring for den pågældende organisation. Når det gælder 

regulering inden for organisationen, er magtens betydning udtalt. I forhold til de to 

andre grundpiller er den regulative mindre subtil, da den ofte udformes i form af love 

og regulativer fra centralt hold, hvorved reguleringen kommunikeres eksplicit. Der er 

dog en måde at omgå regulering på. ”...surveillance mechanisms are required but will 

prove to be fallible, not foolproof; and conformity is only one of many possible 

responses by those subject to regulative institutions.” Scott pointerer dermed at 

regulering, som institutionerne udsættes for, ofte er for uklar og for vag i deres 

formulering og regulative retningsbestemmelse. Dette er, ifølge Scott, grunden til at 

reguleringen ikke bliver fulgt, sanktioner og trusler til trods (Scott 2001: 54). 

Redegørelsen af de tre institutionelle grundpiller viser, at organisationer påvirkes af 

omverdenen på forskellige måder, og hvilken betydning de har for, hvordan  

organisationer handler. En institution, i den nyinstitutionelle teori, består dermed af 

forskellige elementer fra hver grundpille, som på sin egen måde kan påvirke 

organisationen. Før en institution kan identificeres, skal den tages for givet i feltet af 

aktørerne, hvilket altid afhænger af situations- og kontekstbestemte faktorer. 

 

4.1.2. Organisationer som åbne systemer i organisatoriske felter 

I den nyinstitutionelle teori bliver organisationer betragtet som åbne systemer, hvilket 

giver en mulig forståelsesramme for interaktionen mellem organisationen og dens 
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omverden. Normer, værdier og regler fra samfundet institutionaliseres over tid, og 

sætter via forventninger organisationer under pres for at tilpasse sig. Organisationer 

bliver præget af kravene i samfundet, der indlejres i selve organisationen, og bliver 

dermed gennemstrålet af feltets og omverdenens normer, værdier og regler, som på 

den måde bliver en rettesnor for, hvordan en moderne organisation skal se ud (Meyer 

& Scott 1992: 13-14). 

Feltbegrebet, der er inspireret af Bourdieus teori om sociale felter, hænger tæt 

sammen med den måde, man tænker åbne systemer på i den nyinstitutionelle teori. En 

vigtig pointe er i denne henseende, at den eller de organisationer, der befinder sig 

inden for feltet, udelukkende kan ses i en social kontekst (Wooten & Hoffman 2008: 

131). Det vil med andre ord sige, at en institution i et felt ikke nødvendigvis er en 

institution i et andet felt. Institutioner skal derfor betragtes som uafhængige og 

specifikke for hvert enkelt felt (Mik-Meyer & Villadsen 2007: 127). Inden for den 

nyinstitutionelle teori definerer DiMaggio og Powell  et organisationsfelt som 

følgende: “By organizational field, we mean those organizations that, in the 

aggregate, constitute a recognized area of institutional life: key suppliers, resource 

and product consumers, regulatory agencies, and other organizations that produce 

similar services or products” (DiMaggio & Powell 1983: 148). Scotts definition 

stemmer overens med DiMaggio og Powells: ”The notion of field connotes the 

existance of a community of organizations that partakes of a common meaning system 

and whose participants interact more frequently with one another than with actors 

outside of the field.” (Scott 1994: 207-208). Både DiMaggio og Powells samt Scotts 

definition betragter organisationsfeltet, som et kollektiv af organisationer, hvor alle 

aktører, fra hvem der kan identificeres enten en mimetisk, regulativ eller normativ 

indflydelse, automatisk indlemmes i det pågældende felts omverden. Rammerne for 

feltet kan analytisk konstrueres ud fra selvvalgte kriterier, hvilket vores definition af 

det kommunale felt er et eksempel på. 

 

En organisation er, qua dets karakteristika som et åbent system, ikke i stand til at 

handle autonomt, og organisationens udvikling og implementeringen af strategier 

afhænger således af, hvordan de institutionelle omgivelser er formet (Hoffman 2001: 

135). Logikken, der hersker inden for feltets rammer, definerer ligeledes, hvordan der 

kan ses på et organisationsproblem, og ikke mindst hvordan en passende reaktion på 

problemet skal se ud. Feltet dikterer på sin vis, hvilken reaktion eller teknologi, der er 



20 
 

det mest legitime at benytte sig af (Hoffman 2001: 135). Dermed er de socialt 

konstruerede normer og myter i feltet i høj grad medvirkende til at bestemme, hvilke 

ledelsesteknologier, og tiltag en given organisation skal igangsætte for at leve op til 

prædikatet moderne og legitim. 

Hovedpointen er, at der findes en opfattelse af, hvordan god og rigtig organisering 

skal se ud, og for at opnå tilslutning og legitimitet i samfundet skal organisationerne 

leve op til disse eksterne forventninger. Det er således ikke nok at være effektiv, man 

skal som organisation også fremvise de legitime institutioner, som findes i feltet.  

Feltet er således med til at skabe en slags kollektiv rationalitet, som alle i feltet må 

agere efter, og som tjener som det sted, hvor organisationerne mødes og interagerer 

med hinanden. (Wooten & Hoffman 2008: 138). I forhold til vores 

problemformulering omkring klimatiltag i det kommunale felt, vil vi med vores 

undersøgelse forsøge at redegøre for, om der findes en logik i feltet, omkring hvordan 

kommunen håndterer kravene og normerne fra omverdenen på klimaområdet. 

 

4.1.3. Isomorfi 

Med begreberne om åbne systemer og felter in mente, vil vi med begrebet om 

isomorfi give en forklaringsramme på, hvorfor at organisationer ensrettes og 

homogeniseres, grundet de institutionelle omgivelser i feltet. DiMaggio og Powell 

argumenterer, at organisationer bliver ens, fordi de skal tilpasse sig de socialt 

konstruerede omgivelser i feltet. De beskriver isomorfi som en proces, der finder sted, 

når en gruppe organisationer emergerer som et felt, og at de derefter begynder at 

efterligne hinanden og dermed skaber ensartethed i mellem sig. Den isomorfiske 

proces fører dermed til en homogenisering af de organisationer, der påvirkes af de 

samme omgivelsesmæssige betingelser (Di Maggio & Powell 1983: 147). ”Once 

disparate organizations in the same line of business are structured into an actual field 

(as we shall argue, by competition, the state, or the professions), powerful forces 

emerge that lead them to become more similar to one another…The concept that best 

captures the process of homogenization is isomorphism” (DiMaggio & Powell 1983: 

148-149). DiMaggio og Powells tese går på at organisationer6

                                                 
6 DiMaggios & Powells tese omhandler private organisationer, men vi mener qua vores argumentation i 
vores metodeafsnit, at den kan overføres til de danske kommuner.  

, som en del af et 

institutionelt socialt netværk, i stigende grad kommer til at ligne hinanden, uden at det 

dog nødvendigvis gør dem mere effektive. De kommer til at ligne hinanden på grund 
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af de rationaliserede og feltspecifikke institutioner, som alle i feltet tilpasser sig for at 

opnå legitimitet, og denne proces sker til trods for potentielt store forskelle mellem 

organisationerne.  

Meyer og Rowan argumenterer for, at organisationer bliver påvirket og indfører tiltag 

på grund af pres og for at opnå legitimitet: ”Many of the positions, policies, programs, 

and procedures of modern organizations are enforced by public opinion, by the views 

of important constituents...Such elements of formal structure are manifestations of 

powerful institutional rules which function as highly rationalized myths that are 

binding on particular organizations.” (Meyer & Rowan 1977: 343). Det handler 

dermed i ligeså høj grad om at signalere rationalitet som at indføre de teknologier og 

tiltag, der bliver set som værende de mest effektive i feltet, for dermed at opnå 

legitimitet. Man kan kalde det en social tilpasning til de feltspecifikke normer for at 

forøge chancen for overlevelse. Organisationer har brug for social accept, og 

samfundets tiltro, det er med andre ord ikke nok kun at have de materielle ressourcer 

til rådighed. Det er på denne baggrund at legitimitet skal ses, og organisationer skal 

således være både effektive og legitime. Suchman definerer legitimitetsbegrebet på 

følgende måde: ”Legitimacy is a generalized perception or assumption that the 

actions of an entity are desirable, proper, or appropriate within some socially 

constructed system of norms, values, beliefs, and definitions” (Suchman 1995: 574). 

Legitimitet er dermed ikke noget, man kan besidde, men derimod en symbolsk værdi, 

som man kan opnå, for eksempel ved at indføre en allerede accepteret 

ledelsesteknologi. 

 

DiMaggio og Powell identificerer, i deres artikel fra 1983, tre former for institutionelt 

isomorfisk pres, der påvirker organisationerne til at blive homogeniseret inden for 

deres felt. De tre forskellige former for isomorfi som DiMaggio og Powell har bragt 

frem er tvangsmæssig, mimetisk og normativ isomorfi (DiMaggio & Powell 1983: 

150). Disse tre institutionelle mekanismer vil vi herunder redegøre mere udtømmende 

for samt beskrive de forskellige typers karakteristika. 

 

4.1.3.1. Tvangsmæssig isomorfi 

Den tvangsmæssige isomorfi sker både som resultat af et formelt såvel som et 

uformelt pres på organisationen fra andre organisationer, som de er afhængige af. Det 

kan eksempelvis være indgreb fra statens side, såsom lovgivning til at mindske 
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forurening, forbedre arbejdsforhold etc. Den tvangsmæssige isomorfi kan således 

stamme fra politikere og anden politisk indflydelse fra diverse interessegrupper, 

regulativer, eller konceptuelle retningslinjer fra et moderselskab (Mik-Meyer & 

Villadsen 2007: 126; DiMaggio & Powell 1983: 150). Hoffman skriver om 

funktionen af de regulative aspekter af institutionalismen: “They guide organizational 

action and perspectives by coercion or threat of legal sanctions. Organizations 

accede to them for reasons of expedience, preferring not to suffer the penalty for 

noncompliance. For example, corporations adopt new pollution control technologies 

to conform to environmental regulations…” (Hoffman 1999: 353). Citatet indrammer 

et aspekt, vi vil undersøge nærmere i analysen af de tvangsmæssige mekanismer på 

det kommunale felt med hensyn til at belyse hvilke love, der er blevet indført og som 

påvirker kommunerne. 

 

4.1.3.2. Mimetisk isomorfi 

Den anden form for isomorfi er den mimetiske der, som navnet antyder, beskæftiger 

sig med organisationers efterligninger af hinanden inden for det samme felt. 

Efterligningen sker ofte på baggrund af usikkerhed, hvor det vurderes, at det er bedst 

at gøre, som de andre i feltet for at fremstå så legitim som muligt (DiMaggio & 

Powell 1983: 151). Organisationer imiterer hinandens måder at organisere på, men 

udover usikkerhed kan de også have andre bevæggrunde, såsom økonomiske. Det er 

tit billigere og lettere at indføre en allerede afprøvet teknologi end at udarbejde 

tilbundsgående analyser af organisationen for at finde det reelle behov for 

eksempelvis en given teknologi. Derfor vælger organisationer de teknologier, som 

allerede bliver betragtet som en succes i feltet, hvorved teknologierne kan spredes til 

mange aktører. Modebølger inden for organisering, som skyller hen over et felt, kan 

således nemt føre udbredelsen af en bestemt teknologi med sig. Tillige konstrueres 

nye institutioner ofte på principper for allerede eksisterende institutioner, hvorved de 

eksisterende strukturer fastholdes. 

Den mimetiske isomorfi giver en forklaring på, at teknologier og metoder spredes 

uden, at de beviseligt gør arbejdet mere effektivt. Organisationer spejler sig i andre 

inden for feltet, som de anser for at være mere effektive eller succesfulde, og sætter på 

den måde den mimetiske isomorfi i spil. Hvis en organisation står over for et nyt eller 

tvetydigt problem, bliver løsningen ofte at kopiere andres løsninger i feltet grundet 

såvel usikkerhed som økonomiske aspekter. Usikkerhed er den drivende kraft bag 
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mimetisk isomorfi, og således vil vi i analysen forsøge at spore tegn på, om der ligger 

usikkerhed til grund for kommunernes handling i forhold til klimaet. 

 

4.1.3.3. Normativ isomorfi 

Den sidste af de tre identificerede typer af isomorfi som DiMaggio og Powell 

definerer, er den normative. Det normative pres på organisationen stammer 

hovedsagligt fra den øgede professionalisering og etableringen af faglige netværk på 

tværs af organisationerne, som er med til at skabe grobund for fælles normer og 

professionelle opfattelser. Personale rekrutteres ligeledes ofte enten fra de samme 

uddannelsesinstitutioner eller fra andre organisationer inden for det samme felt, 

hvorved de samme tilgange til udfordringer kan cirkulere og spredes (Mik-Meyer & 

Villadsen 2007: 126). Inden for mange forskellige karriereveje er det, ifølge 

DiMaggio og Powell, derudover personer med den samme baggrund, der optager de 

samme (top)positioner: ”Many professional career tracks are so closely guarded, both 

at the entry level and throughout the career progression that individuals who make it 

to the top are virtually indistinguishable.” (DiMaggio & Powell 1983: 152-153). Det 

medvirker i nogen grad til, at de med DiMaggio og Powells ord: ”…will tend to view 

problems in a similar fashion, see the same policies, procedures and structures as 

normatively sanctioned and legitimated, and approach decisions in much the same 

way” (DiMaggio & Powell 1983: 153). 

Således kan konsulenter, der betales for at udbrede bestemte løsninger og teknologier 

være med til at danne normer inden for et felt på baggrund af påvirkningen fra 

omverdenen. Det normativt isomorfiske pres opstår som en følge af udbredelsen af 

”rigtige” og ”forkerte” teknologier og modeller, og adskiller sig dermed fra de andre 

isomofiske pres, idet der ikke er tale om hverken tvang eller efterligning. 

 

De tre forskellige typer af isomorfisk pres, som vi har belyst ovenfor, har alle sammen 

betydning for, hvordan organisationerne inden for et felt med tiden homogeniseres, 

idet det forudsættes, at de lever op til omverdenens forventninger for at blive betragtet 

som legitime. Logikken bag isomorfibegrebet står i modsætning til forestillingen om 

den rationelt handlende organisation som et argument for, at organisatoriske 

forandringer i høj grad er bestemt af institutionelt pres, og at forandringerne således 

ikke udelukkende sker på baggrund af rationelle beslutninger. Teknologier og 

modeller indføres derfor uden reelt at vide, om det gør organisationen mere effektiv. 
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Ved at benytte de isomorfiske mekanismer i analysen kan det hjælpe os i forhold til 

vores problemformulering, idet de giver en mulig forklaringsramme på, hvorfor 

kommunerne indfører klimatiltag og hvilke tiltag, der opfattes som værende de mest 

legitime i feltet. Således kan afdækningen af mekanismerne i feltet vise, hvordan det 

øgede fokus på klimaet har manifesteret sig i kommunerne. 

 

4.1.4. Agency som katalysator for institutionelt arbejde & 

entreprenørskab 

Dette afsnit omhandler agencybegrebet indenfor den nyinstitutionelle teori, hvilket vi 

belyse, idet det danner baggrund for vores analyse om institutionelt arbejde samt 

entreprenørskab i feltet. I forhold til det deterministiske isomorfibegreb giver 

agencybegrebet en mulighed for at forstå og tillægge mere strategisk handlefrihed til 

den enkelte organisation, og behandler dermed et kritiseret område af den 

nyinstitutionelle teori. Aktørens rolle i forbindelse med udbredelsen og spredningen af 

institutioner er blevet kritiseret, hvilket Christensen omtaler i citatet: “However, since 

its inception, internal participants (DiMaggio, 1988; Zucker, 1977) and external 

critics alike have worried that neoinstitutionalists do not make clear the role of actors 

and action in the creation, diffusion, and stabilization of organizational practices.” 

(Christensen et al. 1997: 392). For at behandle de mere strategiske aspekter i 

forbindelse med analysen af Københavns Kommunes håndtering vil vi derfor 

inddrage begreberne om agency, institutionelt arbejde og entreprenørskab. 

 

Begrebet om agency giver organisationen mulighed for, at bryde med feltets logikker 

uden at være bundet, som vi har beskrevet i isomorfiafsnittet. Således kan 

organisationen handle til trods for den isomorfiske homogeniseringsproces, der 

foregår i feltet. Der er hermed sket en opblødning i forhold til tidligere, hvor man 

næsten fjernede agency helt fra teorien, og hvor organisationernes strategiske 

handlefrihed nærmest blev ikke eksisterende som en konsekvens heraf (DiMaggio & 

Powell 1991: 194). Både Meyer og Rowan samt DiMaggio og Powell lagde stor vægt 

på, hvordan de institutionelle mekanismer passiviserede og bandt organisationerne og 

deres handlinger (Scott 2001: 75, 193). Emirbayer og Mische påpeger, at i stedet for 

at se agency som en aktørs mulighed for at handle uafhængigt skal det nærmere 

anskues på følgende måde: ”All social action is a concrete synthesis, shaped and 
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conditioned, on the one hand, by the temporal-relational contexts of action and, on 

the other, by the dynamic element of agency itself. The latter guarantees that 

empirical social action will never be completely determined or structured. On the 

other hand, there is no hypothetical moment in which agency actually gets ”free” of 

structure.” (Emirbayer & Mische 1998: 1004). Med denne definition på 

agencybegrebet, viser Emirbayer og Mische dobbeltheden i begrebet, hvor handling 

skal opfattes som formet og konditioneret af den temporale og relationelle kontekst. 

De understreger dog, at det dynamiske element i agency garanterer at handlinger 

aldrig bliver komplet strukturerede eller forhåndsbestemte, men heller ikke slipper 

helt fri af strukturene. Der bliver med andre ord givet mere rum til handling, og 

organisationer bliver ikke længere betragtet som passive afspejlinger af de 

institutionelle omgivelser. 

 

4.1.4.1 Institutionelt arbejde  

Med genindførslen af agency bliver det, ifølge Jepperson, muligt at ændre syn på 

institutioner som relativt passive meningskonstruktioner til at betragte dem som et 

produkt af specifik handling, der enten skaber, opretholder eller forstyrrer 

institutionerne, hvilket betegnes som institutionelt arbejde (Lawrence & Suddaby 

2006: 216). Begrebet om institutionelt arbejde behandler således aktørers handlinger i 

forsøget på at påvirke institutionerne i feltet, idet institutioner ikke tages for givet men 

som noget, der aktivt har brug for at blive opretholdt af individer eller organisationer. 

Dette syn betyder dog ikke, at aktører skal opfattes som autonome og uafhængige 

enheder, som fuldstændigt er i stand til at realisere deres interesser gennem strategisk 

handling uden at tage stilling til de eksisterende normer. Begrebet om institutionelt 

arbejde omhandler derimod, hvordan organisationer udfører kreativt og vidensbaseret 

arbejde, for derigennem at påvirke institutionerne (Lawrence & Suddaby 2006: 219). 

 

Der findes ifølge Lawrence og Suddaby tre nøgleelementer i forståelsen og studiet af 

det institutionelle arbejde. Det første element består i en forståelse af aktører som 

kulturelt kompetente, som forstår at navigere inden for deres felt, og som er i stand til 

at arbejde med de institutionaliserede logikker, hvilket kræver både kulturel 

kompetence og viden. Det andet element består i en forståelse af institutioner som 

konstituerede ud fra mere eller mindre bevidst handling af individuelle eller kollektive 

aktører. Det sidste element baserer sig på at selv handlinger, der har som målsætning 
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at ændre den institutionelle orden, sker inden for et institutionaliseret regelsæt 

(Lawrence & Suddaby 2006: 219-220). 

Lawrence og Suddaby identificerer tre forskellige typer af institutionelt arbejde; 

creating, maintaining og disrupting. Vi vil i analysen omkring Københavns håndtering 

udelukkende benytte os af to af de former for institutionelt arbejde, som ligger under 

kategorien creating, idet det institutionelle arbejde med at skabe nye institutioner fører 

til begrebet om den institutionelle entreprenør, som vi vil belyse i analysen af 

København (Lawrence & Suddaby 2006: 220). Den første form vi vil undersøge er 

advocacy, som omhandler at sikre og mobilisere politisk og regulativ støtte gennem 

bevidste og overlagte strategier. Det kan blandt andet være; ved lobbyarbejde, ved at 

støtte særlige agendaer, ved at foreslå ny lovgivning eller angribe den eksisterende 

inden for interesseområdet. Formålet med at advokere er at etablere politiske, sociale 

og materielle ressourcer til at skabe nye institutioner, og hvis formen bliver brugt 

effektivt, kan den være med til at bestemme hvilke normer, der skal følges i feltet 

(Lawrence & Suddaby 2006: 221-222). 

Den anden form for institutionelt arbejde vi behandler i analysen er constructing 

identities. Konstruktionen af identitet som institutionelt arbejde er centralt i skabelsen 

af institutioner, idet identiteten beskriver forholdet mellem aktør og felt, og lægger 

vægt på kollektiv handling som et middel til at udføre normativt institutionelt arbejde 

(Lawrence & Suddaby 2006: 223-224). 

Metoden til at skabe ændringen af institutioner baseres i høj grad på sproget, og 

hvordan organisationer italesætter et bestemt emne. De retoriske virkemidler og 

samspillet mellem ethos, patos og logos bliver afgørende, og argumenterne for 

ændringer i en institution skal baseres på både følelser og fornuft (Lawrence & 

Suddaby 2006: 239). 

 

4.1.4.2. Definition på institutionel entreprenørskab 

I forlængelse af afsnittet om institutionelt arbejde vil vi introducere begrebet om den 

institutionelle entreprenør. Entreprenørbegrebet skal i vores projekt ses som en 

videreførsel af det institutionelle arbejde, idet at hvis det lykkedes at påvirke 

normerne i feltet kan arbejdet muligvis fremstå entreprenant. Vi vil således med 

begrebet om institutionel entreprenørskab redegøre for, hvad der driver aktører til at 

gå imod strømmen og de institutionaliserede mønstre i et givent organisationsfelt 

(Boxenbaum, Leca & Battilana 2006: 6). 
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Paul DiMaggio introducerede for første gang begrebet institutionel entreprenørskab i 

1988, med den hensigt at kunne iagttage, hvordan man som agent kan forme 

institutionen, og på samme tid ikke være bundet af den. (DiMaggio 1988: 14; 

Boxenbaum, Leca & Battilana 2006: 2). Begrebet bruges således til, at få strategisk 

handling inkorporeret i den nyinstitutionelle teori, og på den måde gøre det muligt for 

aktører at påvirke og skabe institutioner. “The notion of an institutional entrepreneur 

clearly introduces strategic agency into institutional organization theory.” (Beckert 

1999: 781). Det er vigtigt at pointere, at en institutionel entreprenør såvel kan være en 

person, en organisation, et netværk, inden for et givent felt, og inden for en given 

institutionel ramme, og at entreprenøren kan befinde sig enten centralt eller perifert i 

feltet (Hardy & Maguire 2008: 198-202). 

Entreprenørskab er en normdannende interaktion, der er baseret på en bærende 

identitet og interesse, og som i kraft af entreprenørens strategiske natur, også 

fremviser strategiske forslag til at kunne ændre organisationen (Rothenberg 2007: 

750). Dog kan aktøren først gøre sig gældende, som en institutionel entreprenør, når 

aktørens idéer kan materialiseres i tiltag, der på den ene eller anden måde bryder med 

og frigører sig fra de eksisterende organisationers praksisser i feltet, for herefter at 

blive taget for givet af de andre aktører i feltet (Boxenbaum, Leca & Battilana 2006: 

23; Hardy & Maguire: 2008: 206). Den institutionelle entreprenør har den egenskab, 

at kunne skabe en strategisk mulighed ved, at udnytte omgivelsernes forventninger. 

Dermed kommer den temporale orientering ind i billedet, som en vigtig faktor, da den 

institutionelle entreprenør er på linie med tidsånden i samfundet: ”…that to act as 

institutional entrepreneurs, individuals must display a projective capacity that is the 

capacity to imaginatively generate possible future trajectories of action that may lead 

to the creative reconfiguration of existing structures of thought and action. 

Institutional entrepreneurs are oriented toward the future.” (Boxenbaum, Leca & 

Battilana 2006: 13). 

 

4.1.4.3. Hvad motiverer den institutionelle entreprenør & hvilke værktøjer bruges? 

Entreprenøren er optaget af problematikker, der ikke kun påvirker entreprenørens 

egen organisation, men større samfundsmæssige problematikker, fremtidige som 

nutidige, som vores problemstilling i projektet omkring klimaproblematikken er et 

godt eksempel på (Hardy & Maguire 2008: 202-204; Boxenbaum 2005: 8; 

Boxenbaum, Leca & Battilana 2006: 9). Den primære motivation, der driver 
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entreprenøren er visionen om, at være med til at løse bestemte samfundsmæssige 

problemer. Det være sig af ideologisk, social eller af politisk art, hvor svaret ikke er 

åbenlyst tilgængeligt, og hvor usikkerhedsfaktoren er stor (Boxenbaum, Leca & 

Battilana 2006: 6-9; Boxenbaum 2007: 43; Hardy & Maguire 2008: 204). 

Risikovillighed er således en udtalt egenskab hos den institutionelle entreprenør, idet 

chancen for succes og fiasko begge vil være tilstede (Boxenbaum, Leca & Battilana 

2006: 6-9; Hwang & Powell 2005: 13). 

 

Det primære værktøj for den institutionelle entreprenør er det strategiske og retorisk 

funderede kommunikationsredskab, framing, der spiller en vigtig rolle for at kunne 

påvirke feltet. Institutionelt entreprenørskab er hovedsagligt en diskursiv strategi, 

hvor man ved hjælp af framing forsøger, at påvirke processer, sociale konstruktioner 

og normer, der ikke stemmer overens med entreprenørens sigte (Boxenbaum, Leca & 

Battilana 2006: 16). Begrebet framing bliver af Lakoff defineret som: “…mental 

structures that shape the way we see the world. As a result, they shape…what counts 

as a good or bad outcome of our action” (Lakoff 2004: XV). Under framingprocessen 

sker der en retorisk selektion af ord og betydning, hvorved man over for modtageren 

søger at konstruere en mental ramme, der skal legitimere og retfærdiggøre de 

handlinger og mål man har. Herved banes der vej for, at der mobiliseres engagement 

og politisk handling, til egen fordel (Suddaby & Greenwood 2005: 41; Seo & Creed 

2002: 236). 

Som en del af denne proces kan entreprenøren forsøge, at miskreditere feltets status 

quo ved, at præsentere alternative løsninger og teknologier, som værende nødvendige 

og valide. Entreprenøren kan således tage afstand til feltets handling og strategiske 

syn, der ikke stemmer overens med den fremtid feltet bør vende sig imod (Hardy & 

Maguire 2008: 208). Entreprenøren skal retorisk skabe et dragende fremtidsscenario, 

for den forandring man vil indføre med egne stakeholders i fokus, når man som 

institutionel entreprenør skal fremme sine synspunkter og en legitimering af sig selv 

(Hardy & Maguire 2008: 207-208; Suddaby & Greenwood 2005: 60). Som et led i 

bestræbelsen på, at opnå legitimitet, kan den institutionelle entreprenør skabe 

legitimitet, når: ”…they are able to frame the grievances and interests of aggrieved 

constituencies, diagnose causes, assign blames, provide solutions, and enable 

collective attribution processes to operate” (Snow & Benford 1992: 150).  
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Afslutningsvis vil vi gøre opmærksom på, at der ikke findes en præcis definition af 

graden af intentionalitet i begrebet om den institutionelle entreprenør. Derfor kan det 

være vanskeligt at afgøre, i hvor høj grad påvirkningerne af institutionerne er 

strategisk overlagte handlinger. Nogle organisationer kan for eksempel igangsætte 

forandringsprogrammer uden at vide, at det bryder med institutionerne i feltet, 

hvorved der kan være usikkerhed om de skal betragtes som institutionelle 

entreprenører (Boxenbaum, Leca & Battilana 2006: 24). 

 

4.1.5. Organisatorisk hykleri 

For at yderligere nuancere det deterministiske isomorfibegreb vil vi inddrage begrebet 

om organisatorisk hykleri, der belyser en måde, hvorpå organisationen kan håndtere 

de modsatrettede krav fra omverdenen og på den måde tilfredsstille interessenter med 

forskellige krav. 

 

Organisatorisk hykleri er et begreb, som bliver brugt af Brunsson til at forklare, 

hvordan organisationer kan tale, beslutte og handle i tre forskellige retninger for på 

den måde at tilfredsstille flest mulige i deres omverden. Brunsson argumenterer for, at 

der ofte vil være diskrepans imellem, hvad der bliver sagt, hvad der bliver besluttet og 

hvordan, der handles. I stedet for den mere traditionelle opfattelse af de tre ting, 

splittes det sagte, det besluttede og handling op og behøver således ikke påvirke 

hinanden. Det er dermed muligt at sige og beslutte visse ting, og derefter handle i en 

anden retning og omvendt, hvilket resulterer i organisatorisk hykleri (Brunsson 2003: 

202).  

Hykleriet skal opfattes som en måde at stille flest mulige tilfredse, idet nogle vil finde 

det sagte tilfredsstillende, andre det besluttede og nogle tredje vil opleve den reelle 

handling som det rigtige. Derfor kan organisatorisk hykleri, i visse tilfælde, betragtes 

som en løsning i forhold til de mange modsatrettede krav, det være sig økonomiske, 

miljømæssige eller eksempelvis sociale krav og rationaler, fra interessenter i 

omverdenen. Ved brugen af hykleri kan organisationer således tilfredsstille de 

modsatrettede krav ved ikke at lade tale, beslutninger og handlinger følges ad, dog 

skal begreberne betragtes som sammenkoblet (Brunsson 2003: 206). 

Sammenkoblingen mellem tale, beslutninger, og handling skal ikke ses som, at tale og 

beslutninger øger sandsynligheden for handling, og der er derfor ikke 

årsagssammenhæng forbundet med de tre ting. Ifølge Brunssons begreb om hykleri 
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øger tale og beslutninger ikke chancen for, at der efterfølgende handles i 

overensstemmelse mellem de tre ting. I stedet betragtes det som, at de tre ting 

kompenserer for hinanden, og derfor godt kan gå i modsatrettede retninger. At en 

organisation kan fremvise en beslutning om et tiltag, skal derfor ses som noget, der 

ikke nødvendigvis bliver efterfulgt af en korresponderende handling, og som i stedet 

kan kompensere for handling i en anden retning. 

Hykleri i en organisation giver kun mening såfremt, at dens udmeldinger, beslutninger 

og handlinger modtages og tillægges værdi fra dens omverden, og at der således er 

nogle, som interesserer sig for organisationen som aktør. Der skal ligge en iboende 

værdi i beslutningerne og i dét, som organisationen siger, og de skal ikke blot opfattes 

som en vej til en handling, som i traditionel beslutningsteori. Brunsson argumenterer 

for, at organisationer ikke udelukkende bliver bedømt ud fra deres handlinger: 

”Publicity is often as important as, if not more, important than the product” 

(Brunsson 2003: 205). På den måde kan en organisation formelt leve op til normerne i 

omverdenen ved deres visioner, strategier og planer, samtidig med at deres handlinger 

muligvis går i en anden retning. Det er her en vigtig pointe at understrege, at hykleri 

både kan forekomme som en strategi, men at det også forekommer, uden at nogle 

nødvendigvis direkte har indført det med overlæg (Brunsson 2003: 210). 

 

4.1.5.1. Hykleri & interessekonflikt 

Organisatorisk hykleri er et svar på, hvordan en organisation kan håndtere konflikt: 

”Hypocrisy is a response to a world in which values, ideas, or people are in conflict – 

a way in which individuals and organizations handle such conflicts.” (Brunsson 2003: 

203). Ved at begå hykleri kan organisationen tilfredsstille en større del af omverdenen 

i nogen grad i stedet for kun at stille en gruppe tilfreds, hvorved resten ikke får 

opfyldt deres krav. Dette sker i praksis ved at lade handlinger, beslutninger og tale 

være løst forbundet og ikke sammensatte i en kausalitetskæde, som ovenfor beskrevet. 

Ingen af parterne får dermed deres behov fuldstændigt tilfredsstillet, men de kan 

heller ikke være ligeså utilfredse på grund af, at organisationen trods alt enten 

fremviser snak, beslutninger eller handling omkring en given problemstilling. På den 

måde kan konflikterne og de modsatrettede krav håndteres, og dermed kan hykleri, 

som strategi, hjælpe til at imødekomme flere parters interesser på samme tid. 

Spændingen mellem ideologi og praksis træder frem, idet moderne organisationer 

sjældent kan leve op til alle omverdenens krav uden, at der er divergens mellem de to 
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begreber. 

Tale og beslutninger har en større rækkevidde end handling, og de bliver i nogle 

interessenters øjne derfor ækvivalente med handling (Brunsson 2003: 209). ”...it is in 

the interests of the organization to create and support the spectators' impression that 

talk and decisions are accurate descriptions of actions.” (Brunsson 2003: 209-210). 

Dette begrunder Brunsson med, at få mennesker reelt kan se indvirkningen af for 

eksempel forurening, hvorfor mange opfatter udmeldinger om en forbedring af 

miljøet som et tegn på handling, på trods af at det muligvis ikke er tilfældet. Således 

vil det ofte kræve færre midler at tale og fremvise beslutninger end reelt at handle, 

eksempelvis kræver udviklingen af en klimaplan ikke de samme ressourcer som 

implementeringen af planen. Organisationen kan dermed begrænse sine 

omkostninger, samtidigt med at de tilfredsstiller en større gruppe i omverdenen ved at 

benytte sig af hykleri (Brunsson 2003: 213). 

 

4.1.5.2. Hykleri & legitimitet 

Hykleri og legitimitet er tæt forbundet, da organisationen ofte handler på en måde 

som kan fremstå hyklerisk, hvilket kan synes paradoksalt, idet den søger at opnå øget 

legitimitet i omverdenen. Hykleri kan være med til at sikre legitimitet for en 

organisation ved, at den opstiller mål og handleplaner indenfor områder, hvor den 

traditionelt står svagt: ”Such goals are, by definition, examples of hypocrisy, for they 

express what is not being done.” (Brunsson 2003: 211). Formålet bag målsætningen 

kan dog være, at det faktisk er meningen at forbedre tingene, og det bliver så det 

modsatte af hykleri. 

 

Tidsdimensionen spiller en vigtig rolle i hykleriet, fordi målsætninger, visioner og 

beslutninger ofte ligger ude i fremtiden, hvilket medfører, at en organisation ikke 

behøver at handle omgående, ligesom den heller ikke vil blive vurderet med det 

samme. Det giver et større mulighedsrum for organisationerne at operere i, hvis en 

given målsætning først skal opfyldes om fem eller ti år. I perioden kan kravene fra 

omverdenen være ændret, og det efterlader således den tidligere beslutning omkring 

et mål med en lille chance for at blive implementeret (Brunsson 2003: 217). Her må 

det tilføjes, at det langt fra gælder alle beslutninger eller målsætninger, men at 

chancen for hykleri til en vis grad opstår, når målene ligger ude i fremtiden. Hykleriet 

kan på grund af eksempelvis manglende opfølgning eller overvågning få lov til at 
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udfolde sig, uden at det får negative konsekvenser for organisationens legitimitet. 

Hykleri skaber muligheder, og skal derfor ikke ses som udpræget negativt. Det kan 

være med til at håndtere modsatrettede krav og gøre handling lettere. Det giver en 

organisation mere frihed til at handle, idet at beslutninger og handling ikke 

nødvendigvis behøver pege i den samme retning. 

Som et led i vores analyse af Københavns håndtering vil vi undersøge, om 

Københavns Kommune kan siges at have udøvet hykleri i forbindelse med det øgede 

fokus på klimaet. Kommunen har lanceret to klimaplaner over de seneste 8 år, med 

forskellige overborgmestre og fagborgmestre ved magten. Ifølge Brunsson er 

forventningerne til at politiske arvtagere gennemfører tidligere planer og forslag, som 

de ikke selv har udformet, begrænset, og derfor vil det være interessant at undersøge, 

hvordan den tidligere plan har klaret magtskiftet og sammenligne og relatere vores 

resultater til den nye plan (Brunsson 2003: 219-220). 

 

Dette afslutter vores gennemgang af den teoretiske ramme for opgaven, hvor vi har 

redegjort for de begreber, vi benytter og støtter os til gennem vores analyser. På 

baggrund heraf vil vi i de næste afsnit fortsætte projektet ved, at analysere de 

problemstillinger vi har lagt frem i vores problemformulering. 

 

 

5. De isomorfiske mekanismer på det kommunale felt 

 

I denne analysedel vil vi i henhold til det første spørgsmål i vores problemformulering 

undersøge, hvordan det øgede fokus på klimaet har manifesteret sig i kommunerne 

samt hvilke isomorfiske mekanismer, der er på spil i feltet. I forlængelse heraf vil vi 

forsøge at analysere om de isomorfiske pres kan lede til en homogenisering i det 

kommunale felt inden for klimatiltag samt undersøge hvilke tiltag, der bliver indført. 

 

Kommunerne har en anseelig opgave at løfte i forhold til klimaproblematikken. Det 

være sig inden for nedbringelse af CO2, fra de helt eller delvist kommunalt ejede 

kraftværker, opprioritering af vedvarende energi, og effektuering af energibesparelser 

i kommunale bygninger og institutioner, eller i form af klimatilpasning med 

kystsikring, kloakudbygning etc. 
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Adskillige kommuner har inden for de seneste år opprioriteret deres kommunikation 

inden for klimaområdet med tilkendegivelser om at ville arbejde for et bedre klima, 

men hertil er det vigtigt at tilføje, at kommunerne førhen, i kraft af den energipolitik, 

staten har ført siden de to energikriser i 1973 og 1979, og den beskatning på energi 

der fulgte, i flere år har investeret kraftigt i fjernvarme og anden form for decentral 

energiforsyning ofte med fokus på alternative brændsler såsom halm, flis og biogas 

(Donenergy.dk; Henriksen 2007; Denstoredanske.dk; Energistrategi 2025 2005: 7-8; 

Nationalbanken.dk). 

Således har flere kommuner gennem de seneste årtier fået udbygget deres 

energiforsyning hen imod en mere miljø- og klimavenlig el- og varmeproduktion, 

blandt andet ved brug af vedvarende energi som eksempelvis Thisted, der i 1992 blev 

hædret for deres satsning på vindenergiområdet, og som allerede nu producerer mere 

end 100 % af deres el med vedvarende energi (Climate.thisted.dk). 

Kommunernes satsning på energiforsyningsområdet har været udtalt over tid, men 

hvilke mekanismer har de seneste år påvirket kommunerne til at kommunikere om 

klimaløsninger, og vise ansvarlighed i henhold til CO2-udledning? 

 

  

5.1. Den tvangsmæssige påvirkning i kommunerne 

Vi vil i dette afsnit forsøge, at fremvise de mest fremherskende tvangsmæssige 

isomorfiske mekanismer, som kommunerne påvirkes af. Vi udvælger på baggrund af 

vores empiriske undersøgelser af feltet de temaer og de stakeholders, som vi mener 

har en afgørende betydning, i kraft af den magt og indflydelse de indgyder i feltet, og 

som kommunerne har et vist afhængighedsforhold til. Herunder vil vi undersøge, 

hvilken betydning presset har for den måde, kommunerne handler eller vil handle på.  

Af nationale love på energi- og klimaområdet er der ændringer af eksisterende love, 

som berører eksempelvis brugen af alternativ energi, produktion af biobrændsler, 

handel med vedvarende el etc. Ændringer, der har haft og som får betydning for det 

kommunale felt, vælger vi ikke at tage med, grundet vores tidsmæssige ramme fra 

2006 til 2009 (Kemin.dk (e)). 

Vi vil med denne afgrænsning in mente, forsøge at fremvise eksempler på konkret 

pres fra Klima- og Energiministeriet, Miljøministeriet og Energistyrelsen, som i kraft 

af international og national lovgivning påvirker kommunerne. 
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5.1.1. IPCC rapport som klimaramme for de danske kommuner 

I vores indledning til dette projekt citerede vi Klima- og Energiministeriet, i 

forbindelse med IPCC’s vurdering af den globale opvarmning. Grunden, til at vi i 

dette afsnit ser på IPCC’s ’Climate Change 2007’, er, at dens budskab synes at have 

haft en signifikant betydning nationalt. 

I regeringsgrundlaget fra 2007 skriver regeringen at ”Menneskeskabte 

klimaforandringer står i dag som en af de største trusler mod fortsat velstand og 

stabilitet. FN’s klimapanel har fastslået, at hvis udledningen af drivhusgasser 

fortsætter som hidtil, vil det allerede i vores børns levetid føre til uoverskuelige 

forandringer i jordens klima med store konsekvenser for både mennesker, natur og 

miljø.” (Stm.dk). I regeringsgrundlaget fremgik det i forlængelse heraf, at regeringens 

mål på det klima og energipolitiske område er, at Danmark skal blive 100 % 

uafhængigt af fossile brændsler dog uden at angive midlerne hertil nærmere (VK-

Regeringen 2007: 46). 

 

Klima- og Energiministeriet, Miljøministeriet, Miljøstyrelsen og Energistyrelsen 

omtaler ligeledes IPCC-rapporten flere steder i deres kommunikation, og rapportens 

italesættelse af de klimaproblemer, vi som samfund står over for. Det være sig om 

rapportens validitet og, ifølge særligt Klima- og Energiministeriet, dens stærke ethos: 

”Det er imidlertid ikke en tilfældig skare fritidsforskere på en politisk mission, men en 

dybt seriøs, stor og international gruppe af forskere… Det er meget omhyggeligt 

videnskabeligt arbejde…” (Kemin.dk (f). 

Klima- og Energiministeriet italesætter ligeledes DMI’s viderebearbejdning af IPCC 

rapportens vurdering af, hvordan de overordnede klimaændringer vil påvirke 

Danmark, og stiller på den baggrund scenarier op for, hvad vi herhjemme kan 

forvente os af de stigende temperaturer og øgede vandstande (Kemin.dk (g). 

Miljøministeriet og Miljøstyrelsen omtaler flere steder rapporten med dens 

konklusioner og de overordnede fremtidige klimaændringer, vi står over for, og de 

vurderer klimaændringerne som nødvendige at handle på: ”Klimaforandringerne 

kræver handling nu. Og vi løser kun problemet, hvis alle lande tager et medansvar.” 

(Mim.dk). 

Miljøstyrelsen konkretiserer klimaændringernes konsekvenser i deres brochure 

’Tilpasning til Fremtidens Klima’, hvor de omtaler vigtigheden af at være 

opmærksom på, hvordan kommuner skal tage højde for øget vandstand, øget 
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regnmængde, og mere tørke i såvel deres kommunalplaner samt i forbindelse med 

projektering af bygninger, kyststrækninger, kloaker etc. (Energistyrelsen 2008). 

 

Energistyrelsen nævner ligeledes klimaændringer med udgangspunkt i FN’s rapport, 

hvilket også ses på deres separate webside om klimatilpasning, hvor man kan se flere 

henvisninger til de ovenstående pointer men også konkrete anbefalinger til 

kommunerne om, hvordan de skal indtænke klimaproblematikken i deres planlægning 

med enkelte cases som inspiration (Klimatilpasning.dk (a, b)). 

Accepten af FN’s klimarapport fra såvel regeringen og de ovennævnte ministerier og 

styrelser gør den synlig, og giver den opbakning særligt til rapportens 

hovedkonklusioner. I denne sammenhæng italesættes specifikt flere steder, hvordan 

klimaændringerne vil påvirke klimaet i Danmark, også med udgangspunkt i 

kommunernes udfordringer. 

 

I et eksempel fra KL’s rapport ’Klimainvesteringer’ omtales EU’s 20-20-20 plan med 

direkte henvisning til FN’s klimarapport: ”Alle eksperter er enige om, at de 

kommende årtiers klimaforandringer vil indebære mere nedbør, hårdere storme og 

varmere somre end vi er vant til. DMI har på baggrund af scenarier fra FN’s 

klimapanel, IPCC, beregnet udviklingen for klimaet i Danmark i år 2100 i forhold til 

1990” (KL (a) 2009: 10-14). 

KL italesætter klimaændringernes betydning mange steder i deres kommunikation til 

og om kommunerne, og med retorikken om klimaets fremtidige påvirkning tegnes et 

billede af den udfordring, eller trussel, som klimaændringerne vil medføre. 

For kommunerne skabes der frygt for, hvordan klimaet vil kunne komme til at påvirke 

vores fremtid. I KL’s Klimaudspil skriver de således: ”Hvis din kommune skal være 

andet og mere end en blank plet, så er det nu, I skal op af stolen og sætte jeres aftryk 

på klimalandkortet.” (Kl.dk (b)). KL presser ved at bruge frygten for 

klimaændringerne til at få kommunerne i gang med deres klimaarbejde samt at 

hævde, at man som kommune ikke regnes for noget ved ikke at tage klimaet alvorligt. 

 

IPCC’s rapport om klimaændringer er blevet kraftigt italesat på kommunalt niveau af 

blandt andet Svendborg Kommune, hvor citatet illustrerer, at de har taget 

konklusionerne fra rapporten til sig: ”Kommunerne har et særligt ansvar for på det 

lokale og konkret plan at håndtere klimaforandringerne, hvad enten der er tale om 



36 
 

varmere vejr, voldsommere nedbør, kraftigere storme eller stigende vandstand i havet 

langs vores kyster… Vi kan imidlertid ikke bare sidde passivt og afvente 

konsekvenserne, og først derefter sætte ind med afværgeforanstaltninger og 

nødvendige tilpasninger.” (Svendborg.dk). FNs rapport kan derudover spores direkte 

og med klare henvisninger fra kommuner som Brøndby, Esbjerg, Frederikshavn, 

Sønderborg, Thisted, Furesø, Hvidovre og Svendborg, og mere indirekte fra 

Albertslund, Skive, Bornholm, Odense etc., samt fra KL som det helt overordnede 

organ, hvilket viser, at kommunerne har taget rapportens ord til sig, og at rapporten er 

blevet en fælles politisk referenceramme (Brøndby Kommunes Klimastrategi 2008-

2020: 4; Esbjergkommune.dk; Frederikshavn.dk (a); Sonderborg.dk (a); Larsen 2009; 

Wittrup 2007; Kl.dk (c); Helhedsorienteret Energipolitik for Thisted Kommune 2009: 

9; Energibyenskive.dk (a); Brk.dk; Handlingsplan for klima og bæredygtighed i 

Skanderborg Kommune 2009: 7-9; Middelfart.dk; Klima og energipolitik for Greve 

Kommune 2009: 5; Koege.dk; Forslag til Agenda 21 handlingsplan 2009: 8; 

Klima.hvidovre.dk; Miljøpolitik 2009: 22-29).  

Vi mener således, at klimarapporten kan forstås som et udgangspunkt for, hvordan 

klimaet vil ændre sig, hvorfor den kan medføre et tvangsmæssigt pres på 

kommunerne, der i større eller mindre omfang vil blive påvirket af klimaændringerne, 

og derfor opfordres til handling. 

 

5.1.2. Aftale om vedvarende energi 

EU er i gang med udarbejdelsen af direktiver på klimaområdet med det centrale punkt 

at nedbringe udledningen af drivhusgasser fra fossile brændstoffer ved at fremme 

udviklingen af vedvarende energi (Ec.europa.eu (a, b); Kemin.dk (h), 

Climateminds.dk).  

EU’s ’Klima og energipakke 2013-2020’ skal realisere de mål, som Det Europæiske 

Råd fremlagde i 2007 for det klimapolitiske område. Pakken skal: ”…udmønte de 

ambitiøse og bindende mål, som blev opstillet af Det Europæiske Råd. Det drejer sig 

om en samlet reduktion af drivhusgasudledningen i EU på mindst 20 % under 1990-

niveau og en forøget andel af vedvarende energikilder i energiforbruget på 20 % 

inden 2020 samt 10 % vedvarende energiformer i transportsektoren inden 2020.” 

Kemin.dk (i). På trods af at EU endnu ikke er færdig med direktiverne, der vedrører 

den pågældende pakke, og som efterfølgende skal implementeres i dansk lovgivning, 

har EU’s klimaplan allerede haft en indvirkning på dansk energipolitik og på 
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kommunerne. 

Den danske regering indgik i februar 2008, få måneder efter EU’s klima og 

energipakke blev offentliggjort, en bred energipolitisk aftale for perioden 2008-2011 

med KL på vegne af kommunerne. I aftalen understreger regeringen vigtigheden af 

internationale aftaler med direkte henvisning til og inspiration fra EU’s klimapakke. 

Aftalens overordnede ramme er at nedbringe ”Danmarks afhængighed af fossile 

brændsler, kul, olie og gas… VE-andelen målt i forhold til bruttoenergiforbruget skal 

udgøre 20 pct. 2011.” (Ebst.dk: 1). Denne målsætning kan kun realiseres, hvis 

kommunerne inddrages, hvorved de får en afgørende rolle af politikerne på 

Christiansborg. Denne rolle skaber et pres, som kommunerne anerkender og skal leve 

op til, hvilket udsagnet fra Silkeborg Kommune i særlig grad viser: ”Som lokalpolitisk 

aktør og myndighed skal Silkeborg Kommune, som landets øvrige kommuner, bidrage 

til realisering af disse mål” (Silkeborgkommune.dk (a): 2). 

Ud over en større satsning på vedvarende energi, hvor vindenergi stadig er den mest 

fremherskende alternative elforsyningsteknologi herhjemme, berører regeringsaftalen 

også emner som: affaldsafgifter og affaldsrationalisering, barmarksværker, biogas, 

biomasse, energibesparelser og effektivisering, el-infrastruktur, forskning og 

udvikling, geotermi, indvinding af olie, gas og biobrændstoffer mm. (Ebst.dk). 

 

Ifølge Energistyrelsen sikrer energiaftalen bedre vilkår for udnyttelsen af vedvarende 

energikilder med specifik henvisning til brugen af vindmøller (Ens.dk (a)), hvorved 

vindmøller vil udgøre et øget bidrag til regeringens CO2-reduktionsmål 

(Skanderborg.dk (a)). Udbredelsen af vindmøller på dansk jord, afkræver en politisk 

bestemmelse for placering af dem (Ens.dk (a)), hvorfor vi kort vil berøre denne del af 

aftalen, hvor det skrives: ” Regeringen sender – i samarbejde med KL - et klart signal 

i form af en skriftlig henvendelse til kommunerne om, at dette er et område af høj 

national prioritet.” (Ebst.dk: 9). Aftalen indebærer konkret for kommunerne, at de 

skal angive antal, størrelse samt placering af vindmøllerne ud fra de givne regler om 

vindmøllers placering i Miljøministeriets vindmøllecirkulære og vejledning 

(Skanderborg.dk (a)). Vindmøllecirkulæret fordrer, ud over de kriterier vindmøllerne 

skal have, også hvilke naturhensyn der skal fortages af kommunen så som: 

”…balance mellem landskabshensyn, hensynet til klimapolitik, energiforsyning og 

hensynet til naboer, således at det sikres, at der fortsat kan ske en udbygning med 

vindmøller.” (Blst.dk (a)).  
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Energiaftalens vægtning på vindenergi har resulteret i en livlig italesættelse og debat i 

kommunerne om landvindmøllernes placering, og flere kommuner, eksempelvis 

Skive, Jammerbugt, Vejen, Silkeborg, Thisted og Holbæk Kommune, omtaler i 

konkrete vendinger planlægning af placering af vindmøller, hvilket muligvis på 

længere sigt føre til opsætning af nye landvindmøller (Energibyenskive.dk (b); 

Jammerbugt.dk; Vejenkom.dk; Silkeborgkommune.dk (b)). Dog illustrerer 

eksemplerne fra Holbæk og Thisted de vanskeligheder, der er forbundet med 

landvindmøller: ”Arbejdet med at lave den samlede vindmølleplan for kommunen vil 

vare det meste af 2008 med henblik på at der i 2009 kan opstilles yderligere 

vindmøller, hvis vi kan finde relevante arealer – og undgå for mange 

naboindsigelser.” (Thisted.dk), “Kommunerne skal reservere arealer i 

kommuneplanen til nye vindmøller på i alt 150 MW i perioden frem til og med 2011… 

I høringsperioden har Holbæk Kommune modtaget 34 indsigelser, bemærkninger og 

ændringsforslag, heraf 2 underskriftsindsamlinger mod opstilling af vindmøller i 

17.V01-T ved Store Merløse.” (Holbaeknettet.dk (a)). Eksemplerne viser, at 

kommunerne reagerer på energiaftalen, til trods for indsigelser fra borgerne, hvorved 

der opstår et modsatrettet pres i forhold til kommunernes planer om at indføre mere 

vedvarende energi. Det tvangsmæssige aspekt i aftalen bevirker dog, at kommunerne 

ser sig nødsaget til at følge henvisningen fra energiaftalen, hvilket indikerer, at 

kommunerne ligger under for et pres fra aftaleparterne. 

 

5.1.3. Lov om energimærkning 

Et af de steder hvor kommunerne kan spare mest energi i form af el og varme er, 

ifølge Klima- og Energiministeriet, i kommunernes mange bygninger. Loven fra 2006 

om energimærkning af bygninger har en direkte tvangsmæssighed knyttet til sig, 

eftersom kommunerne skal sørge for energimærkning af kommunernes egne 

bygninger, hvilket vil resultere i et konkret overblik over energiforbruget i de enkelte 

kommunale bygninger, med mulige investeringer i kommunerne til følge. Vi har 

udvalgt et  citat fra Furesø Kommune fordi det beskriver, hvordan kommunerne 

generelt set vil blive påvirket af loven om energimærkning: ”Energiforbruget i de 

kommunale ejendomme kommer i fokus, og der vil blive stillet særlige krav om lavt 

energiforbrug i fremtidigt kommunalt byggeri. Kommunen er derfor gået i gang med 

energimærkning af egne bygninger. Det skal give overblik over de områder, hvor der 
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er stort energitab, og hjælpe med at prioritere de indsatsområder, der giver de største 

besparelser.” (Furesoe.dk: 4). 

Aftalen om energimærkning har den konkrete betydning for kommunerne, at de, alt 

afhængig af kommunens størrelse og omfang, skal i udbudsrunde for derigennem at få 

en, af Energistyrelsen certificeret, energikonsulent til at beregne energiforbruget for 

samtlige kommunens bygninger og institutioner over 60m2, ud fra oplysninger fra 

Bygnings Boligregistret (BBR), plantegninger, tegninger over tekniske installationer 

mm. Hvorefter kommunen overgiver de behandlede data til Energistyrelsen, der 

herefter kategoriserer bygningerne, og offentliggører dem på Ois.dk (Ringsted.dk; 

Rudersdal.dk (a)). 

Der har været en del kritik af metoden fra flere kommuners side om arbejdet med 

energimærkningen, hvilket har medført en forsinkelse i processen med at få 

kommunerne til at energimærke deres bygninger (Dr.dk (b)). Minimum 6 % af 

kommunerne kan ikke gøre arbejdet færdigt ved udgangen af den til den tid 

forlængede frist 1. juli 2009 (Kemin.dk (j); Helsingorkommune.dk; Viborg.dk; 

Norddjurs.dk; Syddjurs.dk). Dette faktum, mener vi, er et tegn på de svage 

sanktionsmuligheder, der er overfor kommunerne på dette område, og at regeringen 

muligvis ikke har prioriteret at få aftalen gennemført rettidigt. Dog vil vi hertil nævne, 

at til trods for at kommunerne føler sig forpligtede til at handle (Djursing & Djørup 

2008), er flere af dem er blevet forsinkede med udførelsen af aftalerne grundet 

lokalpolitiske forhold og interesser (Nielsen 2008; Ens.dk (b)), hvilket vi ikke ønsker 

at uddybe nærmere, eftersom det er en diskussion, som ligger uden for vores 

interessefelt i denne opgave. 

 

5.1.3. Aftale om energieffektivisering 

I forlængelse af loven om energimærkning indgik Transport- og Energiministeriet og 

KL en aftale på energiområdet i 2007, der nu er overgået til Klima- og 

Energiministeriet, som sikrer, at kommunerne skal gennemføre ”…de samme 

energibesparelser, som de statslige institutioner er forpligtet til.” (Kemin.dk (k)). 

Nærmere bestemt handler denne aftale om implementering af energibesparelser i 

kommunernes bygninger. Det være sig energieffektiv drift og vedligeholdelse og 

hertil energirigtigt indkøb, der fører til reduktioner af el og varmeforbruget (Ens.dk 

(c)). 

Kommunerne kan med aftalen, der løber frem til og evalueres i 2012, frivilligt indgå 
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en aftale med Klima og Energiministeriet og KL om at investere i energibesparelser 

med en tilbagebetalingstid på mindre end fem år. Trods frivilligheden bag aftalen føler 

flere af kommunerne sig forpligtet til at indgå aftalen, heriblandt Rudersdal, Gladsaxe 

og Guldborgsund (Rudersdal.dk (b) Gladsaxe.dk; Guldborgsund.dk; Kemin.dk (k)). 

Der er klare indikationer på, at der kan være økonomiske incitamenter for at få ens 

kommune energikategoriseret, hvilket kan få kommunen til at lave en målrettet 

energieffektiviseringsindsats for de bygninger, der har problemer med 

energiforbruget, hvorved kommunen kan spare penge, og derfor synes dette at være 

en indbringende strategi. Mariagerfjord Kommune og Viborg er eksempler på 

kommuner, der planlægger at energieffektiviserer deres bygninger med besparelser til 

følge, ikke kun med en direkte økonomisk bagtanke men også ved at udføre 

besparelse på CO2-regnskabet: ”De første energimærker har resulteret i forslag til en 

årlig besparelse på 280 MWh varme, 20.000 kWh el og 200 m3 vand. Investeringen 

koster 800.000 kr. og sparer energi for ca. 200.000 kr./år.” (Mariagerfjord.dk) ”Viborg 

Kommunes målsætning er, at energi- og vandforbruget pr arealenhed i kommunens 

ejendomme skal være nedbragt med 5 % inden 2012, målt i forhold til forbruget i 

2006… Ud over det økonomiske incitament er der også en miljømæssig gevinst ved 

nedbringelse af energiforbruget. Hvis Viborg Kommunes aktuelle energiforbrug til 

opvarmning, ventilation, belysning m.v. i bygninger reduceres med 5 %, vil det svare 

til en reduktion i udledningen af CO2 på mellem 800 og 900 ton pr. år.” (Viborg.dk). 

Selvom aftalen baseres på frivillighed, stat og kommune imellem, synes incitamentet 

fra kommunernes side til at indgå og overholde aftalen ikke svagere ej heller mere 

styret af egne prioriteter end med de foregående berørte aftaler og love, hvor det 

tvangsmæssige pres var mere udtalt. Vi kan spore en vilje i citaterne til at ville indgå 

denne aftale, som de i sidste ende kan spare penge på, grundet de 

energieffektiviceringsløsninger kommunen, i kraft af aftalen, forpligtes til at 

gennemføre. Dermed kan kommunen indgå og følge aftalen og ikke mindst reducere 

sit CO2-aftryk, hvilket fremstår legitimt i omverdenen. 

Vores antagelse er, at der muligvis kan være et pres fra borgere, miljøorganisationer, 

og politikere i oppositionen, og et økonomisk incitament for at få ens kommune 

energieffektiviseret, idet man i forbindelse med energimærkningen kan lave en 

målrettet energieffektivering for de bygninger, der har et for højt energiforbrug. 

Presset skal forstås ud fra frygten om at blive udstillet som en kommune, der ikke 

tager klimaproblematikken alvorligt, og derved risikerer sanktioner fra omverdenen i 
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form af imagetab eller negativ presseomtale, hvilket i yderste konsekvens kan have 

indflydelse på vælgertilslutningen til den siddende kommunalbestyrelse. 

 

Afslutningsvis vi vil berøre et aspekt, der muligvis kan siges at have en tvangsmæssig 

karakter, som bevæger sig udover teoriens grænser for hvad der kan opfattes som en 

tvangsmæssig mekanisme. Således vil vi reflektere over om hvorvidt 

konkurrenceelementet kommunerne imellem indeholder en grad af tvang, og dermed 

tilføje et element til analysen som teorien ikke umiddelbart lægger op til. 

For kommunerne der befinder sig i en økonomisk vanskelig situation, idet de 

kommunale budgetter lider under skattestoppet, finanskrisen og den demografiske 

udvikling, ser vi tegn på at klimaområdet bliver brugt som et konkurrenceparameter 

til at tiltrække attraktive borgere og virksomheder til kommunen (Ftf.dk; Kl.dk (d)). 

Den stigende konkurrence for at tiltrække arbejdskraft på regionalt niveau, medfører 

en form for tvang i kommunerne, hvor klimaspørgsmålet kan bruges, ikke blot som en 

måde at legitimere sig på, men også som en metode til at udmærke sig og gøre sig 

attraktiv på, på basis af en moderne og fremadsynet klimapolitik. 

Konkurrenceaspektet medfører, at kommunerne har tendens til ikke at gøre mindre 

end de omkringliggende kommuner, på grund af at de muligvis vil blive opfattet som 

værende en kommune med manglende formåen til at gribe tidsånden, og udnytte 

muligheden for skabe en gunstig position, der kan favorisere byen i forhold til øget 

tilgang af ressourcer i form af borgere og virksomheder. 

 

 

5.2. De normdannende mekanismer på det kommunale felt 

Efter analysen af de tvangsmæssige mekanismer vil vi i dette afsnit analysere hvilke 

normative mekanismer, der påvirker kommunerne og sætte fokus på de aftaler og 

netværk, der er størst tilslutning til i det kommunale felt indenfor klimaområdet. Vi 

har til dette formål udarbejdet bilag 1, hvor vi i kraft af vores empiriske søgning har 

skematiseret alle 98 danske kommuner, ud fra de mest italesatte og benyttede aftaler. 

På baggrund af bilaget har vi udvalgt hvilke aftaler, der kan anses som de vigtigste, og 

som vi vil uddybe betydningen af i analysen for på den måde bedst muligt at kunne 

redegøre for de normative tendenser, der findes i feltet.   

I april 2009 havde 67 % af kommunerne, af de 93 adspurgte, besluttet at arbejde med 

klimatiltag (Kl.dk: 2 (e)). Ultimo januar 2010 var 90 % af de 98 kommuner i gang 
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med et klimarelateret projekt ifølge vores skematiske kortlægning af kommunerne i 

bilag 1. I samme måned italesættes klimastrategier og målsætninger for kommunernes 

fremtidige handlen af 96 % af de i alt 98 kommuner (Bilag 1). 

Der synes dermed at foreligge en tendens i kommunernes ageren i forhold til klimaet, 

hvilket vi vil forsøge at undersøge nærmere herunder. Således vil vi se på, hvordan de 

normative mekanismer udbredes i feltet, og hvordan presset udmønter sig i eventuelle 

legitimitetsskabende tiltag med udgangspunkt i de forskellige kommunale aftaler og 

netværkssamarbejder, der opereres efter i feltet. 

 

5.2.1. Netværkssamarbejde som normdanner 

Netværk og samarbejde organisationer og kommunerne imellem, er med til at skabe et 

normativt pres. Kommunerne pointerer hver især vigtigheden af udveksling af 

erfaringer, og der er mange eksempler på, hvordan kommunerne samarbejder på tværs 

ofte inden for tekniske og komplicerede områder så som det klimapolitiske. Den 

tekniske kompleksitet moderne klimaløsninger fører med sig i forbindelse med 

eksempelvis 3D modellering af kyststrækninger ved øget vandstande, modellering af 

øget og kraftigere regnskyl og dertil øget pres på kloaker, mere tørke grundet øgede 

temperaturer, gør, at kommunerne hyrer ekspertise udefra og indgår i mere eller 

mindre tæt samarbejde på tværs af kommunerne i såvel tekniske, politiske som i 

juridiske spørgsmål.  

Kerteminde Kommune er en af de kommuner, der udtrykker vigtigheden i samarbejde 

og erfaringsudveksling eksplicit: ”Det er Kerteminde Kommunes holdning at der skal 

handles på baggrund af viden. Kerteminde Kommune deltager derfor i foreninger, 

samarbejder, konferencer o.l. i det omfang det konkret bidrager til at opbygge 

medarbejdernes kompetence på klimaområdet og styrke kommunens 

beslutningsgrundlag for klimarelaterede tiltag.” (Kerteminde.odeum.com: 2). På 

baggrund af vores empirisøgning i hele det kommunale felt, mener vi at de fire 

nedenstående kommuner illustrerer typiske eksempler på måder at erfaringsudveksle i 

kommunalt regi på klimaområdet. Det være sig samarbejde med virksomheder, som 

eksempelvis Gladsaxe har gjort det: ”Gladsaxe Kommune inviterede kommunens 

virksomheder til det første klimaseminar i marts 2009, hvor virksomhederne kunne få 

inspiration og viden…” (Kl.dk (f)). Skanderborg italesætter, hvordan kommunen 

gennem deres netværk kan få et overblik over, hvordan deres energiforbrug kan 

beregnes: ”I samarbejde med Vækstforum under Region Midtjylland er Skanderborg 
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Kommune ved at få udarbejdet et energiregnskab for hele kommunen…” 

(Skanderborg.dk (b)). Lolland Kommune italesætter vigtigheden af, at indgå i et 

strategisk klyngesamarbejde om tekniske løsninger på energiområdet, der ifølge 

kommunen vil hjælpe dem til at blive en foregangskommune inden for 

energiforsyning (Lolland 2009: 10).  Albertslund Kommune ser ligeledes deres 

samarbejde, med DONG Energy som en vej til at sikre, at deres tekniske 

klimaløsninger vil være de bedste at finde: ”…energieffektive og innovative løsninger 

kommer helt i front i klimaplanarbejdet…Visionen for DONG Energy er at hjælpe 

kommunen og dens borgere med at indfri de ambitiøse mål, herunder at reducere 

byens CO2-udledning” (Albertslund (a)). 

I forbindelse med kommunernes netværkssamarbejder, støder man ofte på 

kommunernes brug af konsulenter. Kolding omtaler direkte den betydning, 

konsulenterne har på kommunens klimaarbejde, der sætter lid til konsulentens 

ekspertise inden for energiløsninger: “Desuden er det intentionen med projektet at et 

tættere samarbejde med landmænd, landbrugsorganisationer, energikonsulenter og 

byggerådgivere vil opbygge en stor videnpulje blandt parterne og øge fokus på 

energirigtige løsninger.” (Kolding.dk). 

Foruden de store konsulentvirksomheder inden for management- og ingeniørområdet, 

fremstår Elsparefonden7

 

 og KL som betydningsfulde aktører i feltet. De tager en 

konsulentrolle på sig, idet de begge udbyder diverse kurser i, hvordan man bedst 

muligt sparer på energien. Elsparefonden udbyder derudover kurser om, hvordan 

kommunerne kan udarbejde handlingsplaner på klimaområdet og beregne 

energibesparelser etc. (Elsparefonden.dk (a); Kl.dk (g)). 

Med de kurser kommunerne tilbydes inden for klimaløsninger, har konsulenterne en 

stor indflydelse på, hvordan kommunerne fremover skal eller bør tackle 

klimaspørgsmål, udfordringer og løsninger, i kraft af den normdannende indvirkning 

de får i feltet. Med de mange samarbejdsaftaler kommunerne generelt set har indgået i 

deres arbejde med reduktion af CO2, synes de at være involveret i samarbejdsformer 

og konstruktioner, hvor udkommet af samarbejdet kan gøre sig til genstand for, hvad 

der er rigtigt og forkert i de klimaspørgsmål kommunerne sidder inde med. 

 

                                                 
7 Elsparefonden er en uafhængig statsinstitution med egen bestyrelse under Klima- & 
Energiministeriet. 
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5.2.2. Danmarks Naturfredningsforening 

Danmarks Naturfredningsforening er Danmarks største natur- og miljøorganisation, 

med 140.000 medlemmer, og deres målsætning er, i klimasammenhæng, at hjælpe 

med at reducere CO2-udslippet lokalt (Dn.dk (b)). I den forbindelse har de i 

samarbejde med kommunerne afholdt en række lokale klimatopmøder, hvor 

problemstillingen omkring klimaforandringer er blevet behandlet. 

58 % af alle kommuner har tilsluttet sig Danmarks Naturfredningsforenings 

klimakommuneaftale, der forpligter kommunen at nedbringe deres CO2-udslip med 

minimum 2 % pr. år (Dn.dk (c); Bilag 1). Den brede tilslutning gør aftalen til den 

mest udbredte på det kommunale felt inden for klimaaftaler. Det er aftalens grundidé 

at hjælpe kommunen til, at iværksætte konkrete initiativer, der samlet set leder til 

CO2-reduktion inden for kommunen. Det være sig reduktion inden for energiområdet, 

igennem renovering af kommunens bygninger og gennem energirigtig indkøb mm. 

(Dn.dk (a)) 

Det er foreningens erklærede mål, at alle danske kommuner laver en aftale med 

foreningen inden udgangen af 2009, og at kommunerne gennem reelle besparelser har 

”…noget godt at vise frem om deres kommune til klimatopmødet i 2009” (Dn.dk (a)). 

Præsidenten i Danmarks Naturfredningsforening udtrykker stor tilfredshed med 

fremgangen af tilmeldinger til deres klimakommuneinitiativ, for eksempel da 

Ringsted Kommune præsenteres af foreningen som nyt medlem: ”Over halvdelen af 

kommunerne har støttet op om idéen, og kan gennem Ringsted Kommune der allerede 

har vist resultater og har ambitioner om at være blandt de førende kommuner i 

forhold til at nedbringe CO2-udslippet. Det er et godt signal at sende til byens borgere 

og et forgangseksempel for andre kommuner”. Borgmesteren udtrykker stor 

tilfredsstillelse men også håb om, at kommunen kan komme ind i kommunernes 

”superliga” (Dn.dk (d)). 

 

Flere kommuner, her eksemplificeret ved Middelfart, Ishøj, Lyngby-Taarbæk og 

Gentofte, beskriver aftalen som et middel til at fremstå som en frontløberkommune, 

hvorved aftalen med Danmarks Naturfredningsforening giver legitimitet. 

Eksemplerne viser på samme tid vigtigheden af at fremstå som et forbillede overfor 

omverdenen og over for andre kommuner på et politisk højprofileret område som det 

klimapolitiske. 

Middelfart mener, at de i kraft af deres titel som klimakommune med de 
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målsætninger, de har taget i den henseende, opnår en særlig position: ”Middelfart 

Kommune underskrev i dag som den første kommune på Fyn og i Trekantområdet en 

aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at komme med på holdet af særlige 

klimakommuner i Danmark.” (Middelfart.dk). Ishøj er en anden af de 51 

klimakommuner (red. november 2009), der får lignende udtalelse med på vejen fra 

foreningen ”Med målet om at reducere CO2-udslippet med tre procent om året er 

Ishøj et forbillede for andre kommuner.” (Dn.dk (e)).  

Lyngby-Taarbæk beskriver, hvordan de opfatter deres tilmelding til aftalen med 

foreningen: ”Lyngby-Taarbæk kommune går nu forrest i kampen for at nedbringe CO2 

udledningen og de menneskeskabte klimaforandringer. Kommunen underskrev 

mandag en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at komme med på holdet 

af særlige klimakommuner i Danmark.” (Ltk.dk). Borgmesteren i Gentofte Kommune 

udtrykker ligeledes tilfredshed med deres aftale med Danmarks 

Naturfredningsforening men også en vis stolthed over at være en klimakommune, der 

tager reduktionen på 2 % alvorligt: “…jeg ser frem til at arbejde aktivt med aftalen og 

de forpligtelser, vi har påtaget os som klimakommune.” (Danmarksnaturfond.dk). 

Trods en beskeden CO2-reduktion forsøger kommunen at fremstå legitim ved at 

fremvise realistiske mål, der kan nås. Med andre ord kan kommunen med denne aftale 

opnå legitimitet ved at fremstå handlekraftige, ved at kunne være i stand til at 

gennemføre reelle CO2-reducerende tiltag. 94 % af kommunerne, der har indgået en 

aftale med Danmarks Naturfredningsforening har således valgt at holde sig til en 

CO2-reduktion på 2 % pr. år (Bilag 1). 

Aftalen med Danmarks Naturfredningsforening lægger ikke op til 

erfaringsudveksling, derimod virker det som en helt acceptabel måde at fremvise 

handling og ansvarlighed på klimaområdet for kommunerne. Ud fra et teoretisk 

synspunkt kan vi argumentere for, at ved at indgå en aftale med Danmarks 

Naturfredningsforening sikrer man sig legitimitet og reducerer usikkerheden, om 

hvordan man skal håndtere det øgede fokus på klimaområdet. Handlingen bliver 

legitim idet mange kommuner er tilmeldt, og det kan derfor ses som et tegn på at 

vælge en løsning, der allerede er skabt tillid til i feltet. Ved at lade sig inspirere af 

andre kommuners løsninger og danne et partnerskab med Danmarks 

Naturfredningsforening signalerer man et fokus og en målsætning fra kommunernes 

side, som kan skabe en øget legitimitet. Aftalen er desuden så åben, at kommunerne 

selv bestemmer, hvor de vil sætte ind og forsøge at reducere deres udslip, hvilket på 
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den måde hverken begrænser dem i strategisk eller økonomisk henseende. Det står 

heller ikke helt klart, hvilke sanktionsmuligheder Danmarks Naturfredningsforening 

har overfor kommuner, der eventuelt ikke opnår deres målsætning, og derfor er det 

næsten risikofrit at indgå aftalen, som sikrer legitimitet og gør, at man bliver en del af 

den store andel af andre kommuner, som har valgt denne metode til at fremstå 

klimabevidst. 

 

5.2.3. Elsparefonden 

Elsparefonden er ifølge vores empiriske undersøgelse af feltet, som fremgår af bilag 

1, en af de mest betydningsfulde samarbejdspartnere i det kommunale felt, i arbejdet 

med at reducere kommunernes CO2 udslip, ved at hjælpe med at reducere deres 

elforbrug. 

Elsparefondens ’kurveknækkeraftale’ er den kommunale klimaaftale, der har 

næststørst opbakning i kommunerne med i alt 57 aftaler. Formålet med initiativet er 

at: ”…gøre det nemmere at gennemføre elbesparelser…” ved at fastsætte mål for hvor, 

der skal spares (Elsparefonden.dk (b)). Aftalen, der udelukkende fokuserer på 

kommunens elforbrug, har den målsætning at reducere elforbruget ud fra et mål 

fastsat af aftalepartneren. Det er desuden et krav til aftalen, at den er åben, så der kan 

foregå erfaringsudveksling, og andre kan lære af kommunens erfaringer på området 

(Elsparefonden.dk (c)).  

De fleste af kommunerne har indgået en aftale med Elsparefonden, hvor besparelsen 

på elforbruget er på mindre end 3 % pr. år, hvorfor selv mere ydmyge mål har 

mulighed for at fremstå legitime i feltet (Bilag 1). En anden faktor, der kan legitimere 

kommunernes samarbejde med Elsparefonden, er, at det er en institution, der i kraft af 

dens know-how og virke, inden for rådgivning om energibesparelser til private og 

offentlige organisationer landet over, har opnået legitimitet også uden for det 

kommunale felt, hvilket har en afsmittende effekt på kommunen.  

Elsparefondens legitimitet i feltet kan vises af blandt andet dette citat fra Ballerup 

Kommune omkring aftalen: ”Skal det offentlige elforbrug for alvor reduceres, er det 

vigtigt, at kommunerne går forrest… Forhåbentlig kan andre kommuner lade sig 

inspirere af Ballerup og på tilsvarende vis indgå en ’kurveknækker-aftale’ med 

Elsparefonden…” (Ballerup.dk (a)). Som adskillige kommuner gør det, udtrykker 

borgmesteren for Faxe Kommune stolthed over samarbejdet med Elsparefonden: ”Vi 

er i Faxe Kommune stolte af, at vi nu kan være med helt i front. Når vi indgår en 



47 
 

Kurveknækkeraftale med Elsparefonden, er det et udtryk for, at vi er klar til at sætte 

handling bag ordene og yde vores bidrag til at ”knække kurven” ” 

(faxekommune.dk). Nordfyns Kommunes borgmester udtrykker ligeledes stolthed 

over aftalen, og nævner derudover at samarbejde med Elsparefonden vil kunne styrke 

kommunens arbejde med at reducere deres elforbrug: ”Samtidig er jeg sikker på, at 

vores aftale og fremtidige samarbejde med Elsparefonden kan være med til at styrke 

vores videre arbejde med at reducerer energiforbruget” (Nordfynskommune.dk). 

 

Ved at indgå en aftale med Elsparefonden får kommunen en vis sikkerhed og 

legitimitet for metoden, eftersom adskillige andre kommuner også er med. Ved at 

kunne henvise til denne aftale, som med aftalen fra Danmarks 

Naturfredningsforening, kan man som kommune vise omverdenen og ikke mindst 

feltet, at man har en konkret klimaløsningsmodel. 

 

5.2.4. KL 

KL er som kommunernes fælles interesseorganisation medvirkende til at få 

kommunerne til at samarbejde på tværs af de kommunale skel inden for 

klimaområdet. Det være sig i form af workshops og netværksmøder, og desuden 

påtager de sig konsulentarbejde for de enkelte kommuner. 

Modsat aftalen med Danmarks Naturfredningsforening, der forpligter kommunerne til 

en minimumsreduktion af CO2 på 2 % pr. år, så har KL’s tilbud om et 

klimaudstillingsvindue et andet formål. Med KL’s initiativ til et 

klimakommunelandkort er det således idéen at fremvise, for såvel det kommunale felt 

som for omverdenen, hvad kommunerne har igangsat af klimatiltag primært i 

forbindelse med COP15. Der lægges således op til, at kommunernes tiltag skal 

fungere som et udstillingsvindue både nationalt og internationalt (Kl.dk (h)). 

Således ønsker KL, at kommunerne sætter klimaet på dagsordenen ved, at 

kommunerne selv videreformidler den viden, de resultater og erfaringer, de besidder, 

og med KL’s klimakort kan de øvrige kommuner, samt andre interessenter der måtte 

være interesserede i kommunale klimainvesteringer, søge know-how om specifikke 

investeringer og tiltag og tage kontakt til den kommune, der måtte sidde inde med 

nyttig viden (Kl.dk (i); Kl.dk (h)). 

I forlængelse heraf har KL udarbejdet et inspirationskatalog, ’Klimaudspil – Sammen 

tager vi udfordringen op’, som kommunerne kan bruge, og i hvilket KL giver 
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inspiration til: ”…hvordan vi bedst kan sikre, at klimaændringerne får færrest mulige 

negative konsekvenser både lokalt og nationalt…” (Kl.dk (j)). 

KL’s klimaudspil fungerer som et idékatalog over primært energiforsyning, 

energireduktion, og vandplanlægning, som er blandt de områder, der har størst 

potentiale for kommunerne, hvorved de nemmere kan rette fokus på de nævnte 

investeringskategorier, som KL udstikker. Dette kan spare kommunerne penge, idet de 

ud fra KL’s anbefalinger ikke selv skal identificere indsatsområderne, før de 

investerer i klimaløsninger: ”Med Kommunernes Klimaudspil giver vi et bud på, 

hvordan kommunerne og staten sammen kan gøre klimaet til en medspiller: Så 

energiforsyningen bliver konverteret til vedvarende energi – så transportsystemerne 

bliver sammenhængende og baseret på alternative drivmidler – og sådan at regnen 

bliver tænkt ind i byerne og naturen på en helt ny og spændende måde.” (KL 2009 (a): 

3). Anbefalingerne fra KL omkring hvilke områder og løsninger kommunerne skal 

vælge, kan tolkes som et pres for en homogenisering af feltet, hvor kommunerne ud 

fra KL’s henvisninger søsætter klimaprojekter. KL opfordrer således direkte til at 

handle på klimaudfordringen med ordene om, at kommunerne: ”…løbende skal være i 

stand til at tilpasse sig de klimaforandringer, der uundgåeligt vil komme og allerede 

foregår” (KL 2009 (b): 14, 18). 

Der er tegn på, at kommunerne i nogen grad følger henvisningerne fra KL i 

forbindelse med energieffektiviseringer af kommunale bygninger, hvor blandt andet 

København, Kalundborg og Lolland lægger vægt på at reducere energiforbruget 

(Kalundborg.dk (a); Københavns Kommune 2009 (a): 58-61; Lolland 2009: 7-8). De 

tre kommuner giver et billede af, hvordan kommunerne understreger og italesætter 

vigtigheden af at effektivisere de kommunale bygninger men uden direkte 

henvisninger til KL. Det første klimanetværksmøde i 2010 i KL regi sætter dog fokus 

på energieffektiviseringer i kommunale bygninger, hvor en lang række kommuner 

holder oplæg om emnet, hvilket viser, at anbefalingerne bliver anset som legitime 

løsninger og som spredes ud gennem netværket (Kl.dk (k)). 

Legitimiteten bunder i den blåstempling, KL giver kommunerne i kraft af deres status 

i feltet og på baggrund af KL’s omfattende viden og ekspertise om det kommunale felt 

som hele, hvor kvalitative undersøgelser om kommunernes behov på forskellige 

områder indgår som en del af deres daglige virke. Dette kan eksemplificeres ved deres 

tætte samarbejde med flere toneangivende konsulenthuse så som Rambøll 

Management og Carl Bro, der er vigtige aktører på miljø- og klimaområdet i det 
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kommunale felt (KL 2009 (a): 3; Ramboll-Management.dk). 

 

KL’s initiativ lægger op til vidensdeling kommunerne imellem for at kunne fremme 

udviklingen i feltet, idet kommunerne således har mulighed for at lære af hinandens 

gode ideer. Vidensdelingsmodellen, som KL benytter sig af, fordrer således normative 

tiltag i kommuner, der endnu ikke er i gang, eller som på anden vis ønsker at 

igangsætte endnu et projekt inden for et specifikt område. Derved kan kommunens 

ageren på klimaområdet via KL’s udstillingsvindue og klimakatalog, inspirere 

kommunerne til at kopiere de tiltag, KL mener, er de mest fordelagtige og legitime 

investeringsområder (Kl.dk (b)). 

 

5.2.5. Green Cities 

Et andet initiativ er samarbejdet Green Cities, der er blevet etableret af Albertslund, 

Ballerup og København i år 2000, og som i dag inkluderer Fredericia, Herning, 

Kolding og Allerød. Green Cities er et forum, hvorigennem erfaringer udveksles, og 

hvor man diskuterer hinandens klimainitiativer, og dertil er der udarbejdet en 

bruttoliste over de aktiviteter og tiltag, kommunerne er i gang med til inspiration og 

vidensdeling: ”Via bruttolisten er det muligt at danne sig et overblik over, hvilke 

aktiviteter der er gennemført i kommunerne og evt. tage kontakt for at få yderligere 

inspiration til egne aktiviteter…” (Dogme2000.dk (a)). Forummet er åbent, hvor alle 

kommuner kan deltage og erfaringsudveksle, men betingelsen for at være med er, at 

“… der kontinuerligt sker fremskridt og at medlemskommunerne arbejder for at nå 

visionen med de 10 bæredygtige områder og opfylder de 16 fælles mål, som er fastsat 

i den fælles samarbejdsaftale.” (Ballerup.dk (b); Dogme2000.dk (b)).  

Allerød Kommune italesætter initiativet som værende et fællesskab, hvorigennem 

man kan gøre en ekstraordinær indsats: “Allerød Kommune er med i et forpligtende 

kommunalt fællesskab, Green Cities, der vil gøre en ekstraordinær indsats for miljøet 

og en bæredygtig udvikling. Samarbejdet er koncentreret om fælles visioner og mål 

for et miljømæssigt bæredygtigt samfund.” (Alleroedkommune.dk). Citatet viser, at 

samarbejdet betragtes som et eksklusivt netværk, hvor der stilles høje krav til den 

enkelte kommunes indsats med risiko for at blive ekskluderet, hvis den eksterne 

revision ikke viser tilstrækkelige resultater (miljoekommunerne.dk (a)). 

Derved er der tale om et samarbejde, hvor kommunerne har mulighed for at præge 

hinanden gennem meningsudveksling og meningsdannelse om egne og andres 
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klimainitiativer. 

Fra såvel medlemskommunerne som fra andre kommuners side bliver samarbejdet 

betragtet som værende på et højt fagligt niveau, hvilket er med til at sikre en 

udbytterig vidensdeling, der er til fordel for kommunens samlede klimaindsats 

(Albertslund.dk). Følgende eksempler fra Køge og Næstved Kommune, som ikke er 

medlemmer, giver en indikation på, den høje status Green Cities samarbejdet har: ”I 

Green Cities-regi foregår en meget omfattende vidensdeling, som Køge Kommunes 

medarbejdere og borgere vil få glæde af. Kommunen vil få adgang til meget 

omfattende erfaringer og værktøjer indenfor miljø, klima og bæredygtighed” og 

“Fordelene ved at tilslutte sig Green Cities er flere. For det første struktureres og 

synliggøres kommunens arbejde for en bæredygtig udvikling gennem arbejdet med de 

16 mål.” (Koege.dk: 2; Naestved.dk: 14-15).  

Vi vil påpege grunden til at antallet af kommuner i samarbejdet er relativt begrænset, 

formentligt skyldes de høje krav, og de økonomiske omkostninger, der er forbundet til 

samarbejdet. Udover kontingentet8

 

 er der interne omkostninger for kommunen i 

forbindelse med samarbejdet. Således skal kommunerne finde ressourcer til tunge 

poster som blandt andet medarbejdere, revision, kurser, rejser og konsulentbistand. 

5.2.6. Energiby 

Klima- og Energiministeriet udnævnte i april 2009, følgende tre kommuner som 

energibyer og foregangskommuner: Århus, Albertslund og Herning. De tre byer 

sluttede sig til de allerede udnævnte kommuner: Kolding, Skive og København. 

Formålet med dette projekt er, som ved de ovenstående initiativer, at vise andre 

kommuner, hvordan de udvalgte byer har indført og gennemført klimainvesteringer til 

inspiration for andre: ”Projektet skal være med til at sætte ekstra skub i den lokale 

klima- og energiindsats og inspirere til nye tiltag. Det skal ske ved at dele ud af den 

viden og de erfaringer…” (Kemin.dk (l)). Forhenværende Klima- og Energiminister, 

Connie, har store forventninger til projektet og andre kommuners udbytte i form af 

viden og erfaring: ”Jeg er sikker på, at Energibyernes erfaringer og deres mange 

spændende og perspektivrige løsninger kan virke som en løftestang for andre 

kommuner og byer…” (Ens.dk (d)). 

Dog er der her tale om et større pres og flere forventninger til den udvalgte kommune, 

                                                 
8 55.000 kroner for kommuner under 100.000 indbyggere og 110.000 kroner for større kommuner. 
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da udnævnelsen, ifølge ministeriet, kræver: ”…at kommunen er en frontløber på 

klima- og energiområdet. Man skal forpligte sig til at gøre en stærk indsats, som både 

er gennemtænkt, fremtidssikret og ambitiøs, både på national og international skala.” 

(Kemin.dk (m)). Ministeriets kriterier, som de binder frontløberne op på, ser vi som 

en normdannende aktivitet, idet ministeriet opstiller en række punkter, som 

kommunen skal opfylde, for at komme i betragtning som energiby. Derved udsender 

ministeriet retningslinjer for, hvad ”den gode kommune” skal gøre på klimaområdet.  

Tildelingen af titlen energiby er en særlig kvalitetsstempling af kommunen, da det har 

været ministeriet, der har valgt de pågældende kommuner og ikke kommunerne selv. 

Gennem en officiel kvalitetsstempling af kommunen anerkender man på ministerielt 

niveau således, at energibyerne skiller sig ud på klimaområdet i forhold til de andre 

kommuner. Flere kommuner har ansøgt om muligheden for at blive energiby, men kun 

seks er udvalgt. Hvilket i sig selv gør det til en eksklusiv lille kreds af udvalgte 

(Egedalkommune.dk; Frederikshavn.dk (b); Sonderborg.dk (b)). 

Energibyer fremstår umiddelbart som det mest legitimitetsskabende initiativ af dem, 

vi har nævnt. Kommunerne, der som udgangspunkt skal være mønstereksempler og 

inspirere andre kommuner på klimaområdet, er forpligtet til at sikre, at deres indsats 

er gennemtænkt, fremtidssikret og ambitiøs. Derudover skal kommunerne formidle 

deres klimaløsninger til landets øvrige kommuner, hvilket lægger et vist pres på 

energibyernes klimaløsninger og deres validitet og legitimitet (Energiby.dk; Kemin.dk 

(l)). I kraft af den legitimitet, de seks kommuner får, som udnævnt af Klima- og 

Energiministeriet, kan man forestille sig, at deres høje status i feltet gør dem til 

genstand for normative processer i det kommunale felt, da kommunernes tiltag, kan 

tolkes som værende best practice, fremtidssikrede og ambitiøse. 

 

5.2.7. Regionernes rolle 

Efter kommunalreformen fra 2007 blev Danmark delt op i fem regioner, hvis primære 

opgaver er sundhedsvæsenet, regional udvikling og drift af en række sociale 

institutioner (Im.dk (b)). Vi vil i dette afsnit kort reflektere over regionernes betydning 

i det kommunale felt inden for klimaområdet, idet det ligger under den regionale 

udvikling, som regionerne har som ansvarsområde. 

I vores søgning efter regionale tiltag på klimaområdet står Region Sjælland ud som 

den mest initiativrige region med deres klimapagtsaftale som 14 ud af 17 kommuner 

har underskrevet (Regionsjaelland.dk (a)). Pagten er opstået i EU-regi under navnet 



52 
 

The Covenant of Mayors, og forpligter kommunerne politisk til at reducere deres 

CO2-forbrug med mindst 20 % inden 2020 (Eumayors.eu). I Region Sjællands 

pressemeddelelse bliver pagten præsenteret på følgende måde: ”Borgmesterpagten er 

både en politisk hensigtserklæring, men indbefatter også en række konkrete 

indsatsområder” (Regionsjaelland.dk (b)).  Pagten giver kommunerne legitimitet i 

kraft af at initiativet kommer fra EU, og bliver italesat som værende afgørende på 

klimaområdet af kommunerne, her eksemplificeret med en udtalelse fra Næstveds 

borgmester: ”Ved at underskrive denne pagt viser regionens kommuner, at vi kan 

bidrage til den internationale debat og samtidig gøre noget så globalt som klima helt 

konkret for den enkelte borger.” (S-dialog.dk; Holbaeknettet.dk (b); Kalundborg.dk 

(b); Lolland.dk). 

Initiativet til at indgå klimapagten i regionen stammer fra Næstved Kommunes 

borgmester, og dermed synes presset på kommunerne fra Region Sjælland at være 

begrænset, idet ideen kommer fra kommunalt niveau, og selve aftalen er fra EU. 

Dermed kan der være tegn på, at regionens rolle som normativ instans overfor 

kommunerne ikke er særlig markant. Regionen har dog formået at samle langt de 

fleste kommuner til en samlet indsats på klimaområdet under deres fane, på trods af at 

initiativet kom fra kommunalt hold. 

I de andre regioner i Danmark har vi kun kunne registrere spirende tiltag. Således er 

der både i Region Hovedstaden og Region Midtjylland en regional klimastrategi på 

vej men ingen konkrete tiltag endnu. 

 

 

5.3. Manglende mimese i kommunerne? 

Efter analysen af de normative mekanismer på det kommunale felt vil i i dette afsnit 

koncentrere os om de mimetiske træk.  

I kraft af vores metodevalg, der baserer sig på søgninger på de kommunale 

hjemmesider, har det været vanskeligt at finde empirisk understøttede mimetiske træk 

i feltet, eftersom kommunerne i deres publiceringer fremstår, som om de selv har 

taget ejerskab omkring beslutningen om at indtræde i en klimaaftale med en partner. 

En egentlig afdækning af de mimetiske træk ville have krævet, at vi var tættere på 

beslutningsprocessen og den enkelte kommunes tanker bag. Det ville have givet 

adgang til information og viden, som deres hjemmesider ikke har kunnet give, hvilket 

formentligt bunder i retoriske og strategiske overvejelser. På trods af at vi ikke har 
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nogle empiriske eksempler på mimese kommunerne imellem, vil vi prøve at 

argumentere for, at det formentligt finder sted, idet vi mener, at der er stærke 

indikationer på dette.  

De mimetiske mekanismer bliver typisk udfoldet som en måde at reducere usikkerhed 

på, og klimaområdet er et teknisk avanceret område, hvor der kræves indsigt og viden 

for at være i stand til at implementere de fleste klimaløsninger. Usikkerheden for 

hvordan man skal gribe den komplekse situation an, kan føre til at kommunerne 

imiterer hinandens måde at håndtere det øgede omverdenspres på. Der er flere 

muligheder for at spejle sig i hinanden, for eksempel ved netværksmøder, hvor andre 

kommuner fremviser deres løsninger, og man åbent kan følge med på de respektive 

hjemmesider og dermed danne sig et overblik over hvad, der foregår på feltet indenfor 

klimaløsninger. 

 

 

5.4. Delkonklusion på isomorfianalysen af det kommunale felt 

På baggrund af vores observationer vil vi efter analysen af de isomorfiske 

mekanismer på det kommunale felt konkludere på vores resultater. 

De tvangsmæssige mekanismer, der findes i det kommunale felt på klimaområdet, 

findes i form af love, direktiver, cirkulærer, aftaler og såkaldte frivillige aftaler, som 

vi har gennemgået ovenfor. 

Der er adskillige eksempler på at kommunerne italesætter de klimatiltag, som de 

enten skal udføre eller opfordres til at udføre, hvorved kommunerne påvirkes af de 

tvangsmæssigheder, som enten EU eller den danske stat udstikker og har udstukket, i 

perioden fra 2006 til og med 2009, hvilket leder til at kommunerne har været og er 

udsat for pres, som de bliver nødt til at efterleve og agere ud fra. 

De her ovenfor berørte tvangsmæssige pres, kommunerne udsættes for, tyder på at 

udmønte sig i en vis homogenisering af feltet, særligt på energimærknings- og 

energieffektiviseringsområdet foranlediget af synergien mellem at mindske CO2-

udslippet og den økonomiske gevinst på længere sigt.  

Vi har i forbindelse med udfærdigelsen af analysen noteret, at en lang række af de 

love og aftaler, der findes på klimaområdet, er op til kommunerne selv at efterleve. 

Frivillighedsaspektet i aftalerne begrænser det tvangsmæssige aspekt i forhold til 

eventuelle sanktionsmuligheder fra statens side. Dog har vi i analysen vist, at mange 

kommuner alligevel påvirkes til at indgå aftalerne. 
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Efter gennemgangen af de normative mekanismer kan vi konkludere, at der i 

kommunernes klimaarbejde er nogle normative fællestræk. Kommunerne opnår 

legitimitet i kraft af deres arbejde med CO2-reducerende tiltag, der er understøttet og 

blåstemplet af den aktør, der står bag, som har en høj status i omverdenen i kraft af 

den miljø- og klimapolitiske indflydelse, partneren besidder. Kommunerne låner 

dermed via deres partnerskaber ethos fra den givne partner på klimaområdet, ved at 

indgå en aftale med dem. Kommunerne er optaget af at kunne fremvise deres 

initiativer på klimaområdet, og alt afhængigt af hvor konkrete og handlekraftige, de 

kan fremstå, des mere legitimitet, er de sikret.  

96 % af kommunerne italesætter klimainitiativer, og der er en tendens til, at de fleste 

kommuner vælger de samme løsninger indenfor CO2-reducerende aftaler. Trods de 

fælles aftaler, der indgås på klimaområdet i feltet, er der forskellige måder at reducere 

CO2 på, men i langt de fleste tilfælde sker det inden for energiforsyningsområdet og 

energieffektivisering i byggeri og transport. Der er efter vores gennemgang 

forholdsvis tydelige tegn på, at de mange forskellige netværk og samarbejdsfora 

påvirker kommunerne normativt, idet nogle af aftalerne og løsningerne fremtræder 

som de mest legitime. Således kan vi påpege, at der er tegn på homogenisering, ud fra 

kommunernes håndtering af klimaproblematikken, idet vores analyse viser, at mange 

kommuner har reageret ens i forhold til omverdenspresset.  

Hertil vil vi påpege, at tre af aftalerne gensidigt anbefaler hinanden, og på den måde 

medvirker til at styrke aftalernes position og legitimitet. De tre aftaler, som henviser 

til hinanden er Energiby initiativet af Klima- og Energiministeriet, som kræver 

aftaleindgåelse med både Danmarks Naturfredningsforening og Elsparefonden for at 

komme i betragtning. Ligeledes henviser Danmarks Naturfredningsforening til 

Elsparefonden og Energibyprojektet. Det er værd at bemærke at de to største aftaler 

på feltet gensidigt anbefaler hinanden, hvilket muligvis kan lede til, at kommunerne 

vælger disse løsninger. Således har 40 kommuner tilmeldt sig såvel Elsparefonden 

som Danmarks Naturfredningsforening, hvorved de to aftaler er mest dominerende i 

feltet (Bilag 1). 

 

En anden observation vi har gjort under analysearbejdet er, hvordan tilslutningen til 

klimaarbejdet, særligt gennem Elsparefonden og Danmarks Naturfredningsforening, 

hænger sammen i en form for geografiske klynger, hvor de fleste kommuner, der har 
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indgået de samme aftaler, ligger op ad hinanden. Et eksempel på dette er 

kommunerne, Billund, Tønder, Ringkøbing-Skjern og Varde, der ikke synes at have 

klimaet øverst på dagsorden. Klyngen øst for bestående af; Vejen, Kolding, 

Fredericia, Middelfart, Assens og Odense er derimod med fremme på klimaområdet i 

forhold til antallet af klimaaftaler og netværkssamarbejder (Bilag 1). Derfor har det 

muligvis en betydning, hvordan ens nabokommuner agerer i forhold til 

klimaproblematikken, idet noget tyder på, at de indbyrdes påvirker hinanden.  

 

Afslutningsvis vil vi kort reflektere over isomorfibegrebets indvirkning på analysen. 

Det isomorfiske begreb tillader kun at fokusere på homogenisering i et felt, og har 

således udelukkende blik for, hvad der foregår på overfladen af en organisation, og 

har dermed svært ved at sige noget om, hvad der sker internt i en kommune. Således 

har Thisted og Jammerbugt Kommune, på trods af de begge er klimakommuner under 

Danmarks Naturfredningsforening, fortolket klimaspørgsmålet og vægtningen i 

kommunen forskelligt, idet Thisted er mere end selvforsynende med vedvarende 

energi, mens Jammerbugten ikke kan siges at være ligeså langt fremme, hvilket ikke 

eksplicit fremgår af bilag 1. Hvad der på overfladen umiddelbart virker som en 

ensretning af det kommunale felt, bliver fortolket og varieret lokalt i kommunerne, 

hvilket ikke fremgår af vores analyse. 

Derudover har vi haft problemer ved at skelne mellem de tre typer af isomorfi, der til 

trods for, at de analytisk fremstår som tre separate mekanismer, kun vanskeligt i 

praksis lader sig skille ad. Problemet er erkendt af begrebets fadere DiMaggio og 

Powell, der selv har gjort opmærksom på vanskelighederne ved empirisk at skille de 

tre mekanismer ad (DiMaggio & Powell 1983: 150). Som eksempel kan IPCC 

rapporten fra FN nævnes, idet den både sætter nogle rammer for lovgivningen på 

klimaområdet, men også bliver omtalt i normative vendinger af kommunerne som en 

begrundelse for at handle. Denne dobbelthed gør, at vi i visse tilfælde har haft 

vanskeligt ved at knytte argumenterne til en bestemt mekanisme, hvilket betyder at 

IPCC rapporten også ville kunne have figureret under det normative afsnit. 
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6. Københavns håndtering af klima som følge af det 

øgede fokus 

 

I det forrige afsnit påviste vi, hvordan de isomorfiske mekanismer påvirkede feltet, og 

for at vise hvordan presset konkret har indvirket på en kommune, vil vi i denne del af 

analysen rette fokus på Københavns Kommunes håndtering, og deres reaktion på 

mekanismerne. Ved at undersøge København som case kan vi belyse, hvordan det 

øgede fokus på klimaet har manifesteret sig på to forskellige niveauer, for derved at 

undersøge problematikken mere dybdegående end på feltniveau. 

For at besvare vores andet spørgsmål i problemformuleringen, som lyder: Hvordan 

håndterer Københavns Kommune det øgede fokus på klimaproblematikken, vi vil i 

denne del af analysen koncentrere os om, hvilke klimatiltag Københavns Kommune 

har indført for, at opnå legitimitet i omverdenen, samt hvilke mulige konsekvenser det 

internationale klimatopmøde COP15 har ført med sig. I forhold til håndteringen vil vi 

derudover undersøge Københavns Kommune, ud fra begrebet om organisatorisk 

hykleri for på den måde at problematisere og diskutere kommunens klimaplan og 

vision. I den sammenhæng vil vi undersøge Københavns Kommunes forrige plan på 

klimaområdet fra 2002, og om hvorvidt målene for den er indfriet, og om den stadig 

er betydningsfuld på området. 

 

 

6.1. 10 års klimainitiativer 

Københavns Kommune har gennem adskillige år arbejdet med miljø- og 

klimarelateret politik, og problematikken er således ikke et nyt område for dem.  

Vi vil i model 2 herunder give et overordnet overblik over de vigtigste initiativer i 

København de seneste 10 år. 
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2000 Green Cities Agenda 21 

Handlingsplaner 

   

2002 CO2-plan København 1990-2010 6 By samarbejde    

2004 Solar City Copenhagen stiftes m 

hjælp af kommunen 

    

2007 Kurveknækkeraftale m. 

Integrationsforvaltningen 

    

2008 Udnævnelse til Energiby     

2009 Kurveknækkeraftaler 

m. de resterende forvaltninger 

Københavns Klimaplan 

om CO2 neutralitet 

DN 

Klimakommune 

samarbejde 

KL Klimakort 

udstillingsvindue 

Gate21 

 

Model 2: Københavns Kommunes aftaler, netværkssamarbejde og planer på klimaområdet de seneste 10 år. 

 

Som modellen viser, har kommunen i en længere periode arbejdet med klimaprojekter 

og haft fokus på CO2-udledningen, også før klimaet blev anerkendt som et højt 

prioriteret politisk emne. Vi vil ud fra modellen forsøge at give et overblik over 

kommunens udvikling på klimaområdet for derved at illustrere rammen for og vise 

vejen til klimaplanen. 

I år 2000 skulle kommunen, som alle andre kommuner, i forbindelse med planlovens 

indførelse, hvert 4. år udarbejde en Agenda 21-handlingsplan. Dette skulle gøres for at 

sætte bæredygtigheden og kommunens miljøindsats i system, og for ”... at fjerne 

overhængende miljøtrusler, begrænse overdrevent ressourceforbrug, og i fællesskab 

forsøge at styre udviklingen i en mere bæredygtig retning” (Københavns Kommune 

2000: 2-3). Samme år tilsluttede kommunen sig samarbejdet Green Cities, der 

opfordrer medlemmerne til ”en ekstraordinær indsats for miljøet gennem et 

forpligtende samarbejde og politisk lederskab” (Miljoekommunerne.dk (b)), og som 

er nærmere beskrevet i afsnit 5.2.5. 

I 2002 blev Københavns Kommune miljøpolitiske plan ’CO2-plan for København 

1990-2010’ vedtaget. Københavns Kommune stilede med den politiske plan dengang 

efter at blive valgt som EU’s Miljøhovedstad i kraft af planens vision om ville 

reducere kommunens CO2-udledning med 35 % gennem områderne; energi, transport 

og affald (Københavns Kommune 2002: 2-3). 

I perioden mellem 2002 til 2007 har vi ikke fundet nævneværdige klimarelaterede 

tiltag fra kommunens side, hvilket dog ikke skal tolkes som om, området 

nødvendigvis er blevet negligeret i denne periode. 
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Fra 2007 til 2009 har alle syv forvaltninger under Københavns Kommune tilmeldt sig 

Kurveknækkeraftalen hos Elsparefonden, der som nævnt i afsnit 5.2.3, har som formål 

at reducere elforbruget i kommunens bygninger. 

I 2008 blev Københavns Kommune udnævnt som Energiby af Klima- og 

Energiministeriet. Kommunen kommenterede på deres udnævnelse at; ”Udpegningen 

forpligter kommunen på en række energi- og klimamæssige områder, som i forvejen er 

dækket af de målsætninger og planlagte aktiviteter, der forventes realiseret ifm. 

vedtagelse af kommunens klimaplan.” (Kk.dk (b)). Med udnævnelsen positioneres 

København som en kommune, der har ambitiøse mål og som på længere sigt kan dele 

deres erfaringer med andre kommuner. 

I 2009 vedtog kommunen enstemmigt den omfattende plan Københavns Klimaplan, 

hvis vision er, at byen bliver CO2-neutral i år 2025. Planen omfatter klimatiltag inden 

for følgende områder; energiforsyning, transport, byggeri og renovering, 

borgerinddragelse, byudvikling og klimatilpasning. Nedenfor kan ses en oversigt over 

planens opdeling i målsætning og vision, og hvor meget kommunen skal reducere for 

at nå målet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kilde: (Københavns Kommune 2009 (a): 8) 

 

Der er i budgettet for 2010 afsat i alt 90,5 mio. kr. til implementering af 

klimainitiativer i kommunen, hvilket betyder, at 34 ud af 50 initiativer bliver 

påbegyndt i indeværende år, men der sker ikke en fuld implementering på baggrund af 

2015 
 
Målsætning: København har vedtaget at reducere sin CO2-udledning med 20 % i 
perioden 2005-2015. 

 Det svarer til en reduktion fra ca. 2.500.000 tons til ca. 2.000.000 tons CO2. 

Målsætningen skal nås gennem de 50 konkrete initiativer, som klimaplanen 
præsenterer. 

 

2025 
 
Vision: København vil være CO2-neutral i 2025. 
København er CO2-neutral, når Københavns nettoudledning af CO2 er nul. Det vil 
sige når København har reduceret sin CO2-udledning til minimum - og modsvaret 
den resterende mængde CO2 med initiativer uden for byen (fx via vindmøller). 
Visionen skal nås ved at iværksætte endnu flere tiltag end dem, klimaplanen 
præsenterer. Fx. opsætte endnu flere vindmøller, gøre endnu mere for at begrænse 
udledning fra biler og busser, eller at endnu flere københavnere sparer på energien. 
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dette budget. De 90,5 mio. kr. fordeler sig således:  

 

 

 

 

  
Kilde: Thomas A. Christensen, bilag 2.5. 

 

Målsætningen i planen for år 2015 er en reduktion på 20 %, hvilket stemmer overens 

med den forpligtende aftale, kommunen har tilmeldt sig i samarbejde med Danmarks 

Naturfredningsforening, omkring en reduktion af sit CO2-udslip med 2 % pr. år frem 

til 2015.  

Opridsningen af initiativerne fra Københavns side, synes at give et billede af en 

kommune, der fører en forholdsvis aktiv klimapolitik, hvor der specielt i år 2009 har 

været særlig fokus på området. Dog skal vi pointere, at kommunens klimapolitiske 

tiltag, som vi har beskrevet ovenfor, ikke nødvendigvis har udmøntet sig i 

konkretisering og implementering. 

 

 

6.2. Større fokus på klimaet 

Efter at have illustreret kommunens bevægelse på klimaområdet i de seneste 10 år vil 

vi forsøge at påvise, at det øgede fokus på klimaet, som er afdækket i første 

analysedel omkring det kommunale felt, også berører Københavns Kommune.  

På den politiske side er der i kommunen konsensus omkring klimaplanen med alle 

partier og borgmestre som støtter, og som det fremgår af pressemeddelelsen, var det 

en samlet Borgerrepræsentation, der vedtog klimaplanen (Kk.dk (c)). Det eneste 

punkt hvor der er indført en protokolbemærkning er på transportområdet, hvor 

Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti tager forbehold overfor transportdelen 

af klimaplanen idet der, efter deres mening, ikke tages hensyn nok til de 

københavnske bilejere, hvis der indføres trængselsafgifter (Kk.dk (d)). Det skal 

tilføjes, at det er regeringen der foreløbigt blokerer for forslaget, da Københavns 

Kommune ikke har bemyndigelse til at indføre det uden om Folketinget. Dette 

forbehold til trods, er der bred enighed over hele det politiske spektrum i København, 

og ingen taler imod planen og dens målsætninger. 

• Vindmøller: 2 mio. kr. i 2010. 
• Klimarenovering: 20 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013. 
• Infrastruktur til elbiler: 1 mio. kr. til 2010, 1,5 mio. kr. til 2011, 1 mio. kr. til 2012  
• Lommepark: 5 mio. kr. i 2010. 
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På administrations- og embedsmandsniveau kan det øgede fokus bemærkes i antallet 

af medarbejdere i kommunen, der beskæftiger sig med klima, hvor flere end 25 

personer kan kontaktes inden for specifikke områder som for eksempel; klimarigtige 

køretøjer, bæredygtig byudvikling og sponsorering af kommunens klimaaktiviteter 

(Kk.dk (e)). Den meget omfattende hjemmeside www.kk.dk/klima, der indeholder 

flere undersider med egne adresser med hver deres formål og målgruppe, som 

kommunen har udarbejdet omkring klima og kommunens indsats, giver et kraftigt 

signal om, at der bliver fokuseret på problematikken fra kommunens side. 

 

Ifølge de embedsmænd og politikere, som vi har interviewet i Københavns 

Kommune, er der konsensus om, at fokus på klimaspørgsmålet er øget markant 

indenfor kommunen de sidste år. Lars Dueholm, der sidder i Borgerrepræsentationen 

under Teknik- og Miljøudvalget i København for Venstre, oplever den nye situation 

og øgede interesse således: ”Jeg oplever, at borgere og politikere bliver mere og mere 

interesseret i at løse klimaproblemet… Vi mærker den øgede interesse ved større 

mediedækning af kommunens initiativer på klimaområdet.” (Bilag 2.1). Thomas A. 

Christensen, klimamedarbejder i Center for Miljø, Københavns Kommune, bemærker 

ligeledes, at der er sket en forandring i omverdenen: ”...Vi kan jo mærke det på, alle 

de henvendelser vi får omkring klima, altså hvor meget opmærksomhed der 

kommer...fra embedsmandssiden kan jeg se at det har skiftet...fra affald til økologi og 

nu til klima i de sidste to et halvt-tre år...” (Bilag 3.1: 10:39-12:19)9

Både fra politisk hold og på embedsmandsniveau kan klimainteressen fra omverdenen 

mærkes via blandt andet større borgerinteresse og øget mediedækning. Det er værd at 

bemærke, at presset fra omverdenen, ifølge Anne Skovbro, har skabt et politisk flertal 

for et værktøj til byudviklingen, og på den måde meget direkte har haft indflydelse på 

beslutninger i kommunen. Som et eksempel på klimainteressen vil vi nævne, at da 

. I 

Økonomiforvaltningen har byudviklingsschef Anne Skovbro også mærket, hvad det 

øgede fokus har ført med sig: ”Den fokus der er på klimaet har betydet at vi indenfor 

flere indsatsområder har kunne sikre et politisk flertal til at udvikle et nyt 

bæredygtighedsværktøj til brug for udbygningen af nye områder, at alle nye 

byudviklingsområder bliver bygget som lavenergiklasse 1 og en række andre tiltag” 

(Bilag 2.2). 

                                                 
9 Thomas A. Christensen har efter vores interview kommet med enkelte skriftlige rettelser, hvorfor der 
er enkelte uoverensstemmelser mellem lydsiden og de skriftlige citater. Vi vil dog gøre opmærksom på 
at meningen i udsagnene forbliver uændret. 

http://www.kk.dk/klima�
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kommunen lancerede sin klimaplan i 2009, dækkede alle de største danske medier 

begivenheden, hvilket bakker udsagnene fra vores respondenter op,og set i forhold til 

CO2-planen fra 2002, der næsten ikke blev omtalt i medierne, ud fra en Infomedia-

søgning, er forskellen på mediebevågenheden slående. Dette skal dog ses i lyset af det 

momentum og den tidsånd, vi oplever i dag, hvor medierne er særdeles optaget af 

klimaproblematikken og dens indvirkning på samfundet. 

 

6.2.1. Konkrete tiltag 

København har, ligesom resten af feltet, mærket et skærpet pres og øget 

opmærksomhed på klimaspørgsmålet, og på den baggrund været tvunget til at 

signalere, at de følger med tidsånden. I forhold til at tilfredsstille de mange 

forventninger fra omverdenen, har Københavns Kommune gennemført initiativer og 

fremlagt planer, der kan skabe legitimitet, og vise at de handler klimavenligt og 

prioriterer klimaområdet. 

 

6.2.1.1. Klimaplanen 

Det altoverskyggende tiltag kommunen har fremlagt, er den store klimaplan, som alle 

borgmestre har skrevet under på, og som indeholder en bred vifte af initiativer til at få 

CO2-udslippet i byen reduceret. Borgmestrene satser på at sprede ejerskabet ud til 

samtlige forvaltninger inden for kommunen for på den måde at inddrage flertallet og 

skabe en synergieffekt, hvilket citatet fra administrerende direktør for Teknik- og 

Miljøforvaltningen i København, Hjalte Aaberg, viser: ”Specielt omkring 

klimaplanen, har vi været dødgode til at prøve at få bredt ejerskabet ud... klimaplanen 

er placeret som en fælles drivkraft i kommunen, som giver rigtig god mening, som der 

er et stærkt politisk commitment til... Jeg har ikke set noget tværsektorielt arbejde som 

har været så godt forankret på tværs af kommunen som den.” (Bilag 3.2: 9:15 – 

11:20). At planen i sit udgangspunkt er holistisk og inddrager flere forvaltninger, da 

man betragter klimaproblemet og reduktionen af CO2 i kommunen som et fælles 

projekt, giver ifølge Hjalte Aaberg en troværdig og gennemarbejdet plan (Bilag 3.2: 

11:49 – 11:58). 

Klimaplanen involverer alle forvaltninger i kommunen, som derfor skal handle efter 

de målsætninger, der er sat op for deres område, hvilket gør planen mere nærværende, 

og medfører, at den italesættes på mange forskellige niveauer blandt kommunens 

ansatte. Det giver troværdighed, at alle kommunens medarbejdere kan henvise til 
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klimaplanen, uanset om de befinder sig inden for byggeri, sundhed eller 

børneområdet. Som eksempel på hvordan klimaplanen fokuserer på både sundhed og 

reduktion af CO2 er københavnernes brug af cyklen som transportmiddel således taget 

med i planen. Ved at få flere københavnere til at cykle i hverdagen spares CO2, og 

sundheden kan blive forbedret blandt borgerne, da mindre udledning af CO2 fra 

køretøjer med forbrændingsmotorer vil kunne lede til mindre udledning af partikler 

fra røggassen, hvilket årligt dræber 500 i gennemsnit, blot i Københavns Kommune 

(DR P1 Klima og Miljø: 3:00 – 3:25). Tidligere var fokus i kommunen i højere grad 

drejet hen på, hvor meget tid der gik tabt ved at sidde i kø i bilen, og der blev 

argumenteret for hvor meget tid man kunne spare ved at benytte cyklen, hvilket Anne 

Vang bekræfter: “...her snakkede vi cykler for mobilitetens skyld og for trængslens 

skyld, mens at i dag har cykler fået et klimafokus, nu snakker vi om hvor mange tons 

CO2 man kan spare ved at tage sin cykel i stedet for bilen, i stedet for hvor mange 

timer man kan spare, ved ikke at sidde i bilkø” (Bilag 3.3: 6:10 – 6:27). Vi kan således 

se en drejning fra det økonomiske synspunkt og ineffektivitet, over til det 

klimabevidste i måden at argumentere for at flere københavnere cykler.   

 

6.2.1.2. Inddragelsesstrategi 

I den omfattende klimaplan fra kommunen findes der mange forskellige initiativer for 

eksempel inden for byggeri og renovering af bygning, med 10 forslag til 

klimaforbedringer, det være sig energistyring, hotmapping, projektering af 

lavenergibyggeri og etablering af energisparepulje etc. Af de i alt 50 klimainitiativer 

er der dog en lang række, som endnu ikke er finansieret eller påbegyndt, hvorfor vi 

vælger at koncentrere os om nedenstående initiativer, som allerede er igangsat. 

Kommunens initiativer omfatter borger- og virksomhedsinddragelse. For borgerne i 

kommunen er det nu muligt at blive KlimaKBH'er og på den måde være med til at 

gøre opmærksom på klimaproblematikken (Klimakbh.dk (a); Københavns Kommune 

2009 (a): 80). Der er på nuværende tidspunkt næsten 8.000 københavnere, der har 

tilmeldt sig, og dermed kan kalde sig for klimakøbenhavnere. Mange af de initiativer, 

borgerne bliver opfordret til via denne webside, drejer sig om at bruge ressourcerne 

med omtanke. Så som at slukke lyset efter sig, at benytte sig mere af de offentlige 

transportmidler, eller at bruge cyklen etc. Derudover kan borgeren få et gratis 

klimatjek hjemme i sin egen bolig for på den måde få at vide, hvordan man kan spare 

endnu mere. Vi ser tiltaget som et forsøg på at gøre borgerne mere opmærksomme på 
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CO2-udledningen og som en inddragelsesstrategi, som skal give den enkelte mere 

ansvarsfølelse over for klimaet. Som en af de få kommuner i feltet, der forsøger at 

inddrage borgerne i forhold til klima, mener vi, at KlimaKBH initiativet kan få 

indbyggerne til at føle, at kommunen tager klimaproblematikken seriøst, og at den 

arbejder på løsninger for byen. Kommunens indbyggere kan således gøre noget for 

byen og deres personlige CO2-fodaftryk med hjælp fra kommunen, som på den måde 

kan udmønte sig til legitimitet i borgerens bevidsthed. 

Der er skabt et lignende tiltag for byens virksomheder, som kaldes Klima+, hvor 

virksomheder kan indgå i et netværk med andre virksomheder og dele erfaringer 

(Københavns Kommune 2009 (a): 85). Virksomheder, der indgår en klimaaftale med 

kommunen, får stillet hjælp til PR og markedsføring til rådighed, og kan få historier 

med virksomhedens klimaarbejde lagt ud på kommunens hjemmeside. Der er 

derudover inspiration at hente, hvis man skal lave en decideret klimaplan for sin 

virksomhed og inspiration til, hvordan man kan agere klimavenligt indenfor bestemte 

brancher. 

 

6.2.1.3. Visuelle virkemidler 

Som led i kommunens vision om at blive CO2-neutral benytter København sig af 

visuelle virkemidler til at skabe legitimitet i omverdenen. De følgende eksempler 

viser fysiske manifestationer på klimainitiativer, som borgere kan se blive brugt i 

hverdagen til gavn for klimaet i København. Nogle af de udvalgte eksempler herunder 

er endnu ikke gennemført, men de er taget med, da de viser kommunens fokus på den 

visuelle side i deres klimainitiativer. 

Der er indsat batteridrevne elbusser, som kører i en såkaldt CityCirkel rute, hvor de 

normale HT-busser normalt ikke kan komme rundt. Der er tydelig forskel på de 

mindre elbusser og de normale busser, både hvad angår størrelsen, men også på 

støjen, de udsender. Ved at have dem kørende rundt i bybilledet kan både borgere, 

turister og andre gæster i byen se de eldrevne køretøjer i funktion, som et synligt 

bevis på byens klimavenlige profil (Citycirkel.dk; Kk.dk (f)). Et andet tiltag, der 

ligeledes er implementeret i København, og som har givet både omtale og visuel 

opmærksomhed, er kommunens indkøb af el- og brintbiler10

                                                 
10 Bil drevet af brint, der via en brændselscelle tilfører strøm til bilens elmotorer. Udstødningen er 
vanddamp. 

 (hydrogenlink.net). Ved 

at lade kommunale medarbejdere køre i elbiler, sender man et signal, og sparer på 



64 
 

samme tid CO2 for kommunen. I forbindelse med indkøbet af elbilerne har 

Københavns Kommune indgået et partnerskab med Better Place omkring samarbejde 

og udvikling af infrastrukturen til fordel for elbilerne (Betterplace.com). I 

pressemeddelelsen fra Københavns Kommune i november 2009 fremgår det, hvordan 

COP15 er med til at indvirke på kommunens handling, idet bilerne skal være klar til 

topmødet for, at kunne vises frem og skabe opmærksomhed omkring projektet. 

København vil med initiativerne gerne fremstå som en ambassadør på området 

indenfor ren bytransport, og her har kommunens forsøg med brintbiler en væsentlig 

rolle. Både brintbilerne og elbiler giver på den måde både positiv medieomtale og 

danner fremadrettet et visuelt tegn på at byen tager CO2-udfordringen seriøst. Ved 

disse visuelle tiltag bliver nogle af byens initiativer på den måde gjort nærværende, og 

folk bliver mindet om klimatiltagene i hverdagen. På samme tid giver det legitimitet 

at danne partnerskaber med organisationer som Better Place og H2 Logic på området, 

og styrker billedet af kommunen som klimavenlig (Kk.dk (g)). Det er dog blevet 

fremhævet, at kommunen kunne have investeret beløbet med et mere klimavenligt 

resultat, idet brintbilerne bliver beskyldt for at udlede mere CO2 end almindelige 

dieselbiler (Praëm 2008; Nielsen 2009). 

 

De store vindmøller, som Københavns Kommune betegner som et muligt vartegn for 

byen i fremtiden, vil ligeledes fungere som en måde at få byen til at fremstå, som en 

moderne by, der formår at satse på alternative energiformer: ”Vindmøllerne forhindrer 

ikke denne udnyttelse, men står som et letopfatteligt markant landskabselement, der 

har monumental karakter. I lighed med Middelgrunden og Avedøreværket fremhæver 

den storbyens energibehov og viser, at en del af opfyldelsen af behovet kan ske med 

vedvarende energi.” (Kk.dk (h)). Citatet viser, at kommunen udover at tænke i 

alternativer på energifronten, også finder det æstetiske aspekt vigtigt. Lars Dueholm 

understreger vigtigheden af det visuelle indtryk i forhold til vindmøllerne: ”Jeg synes 

godt, at vi kan skrue op for ambitionsniveauet og finde placeringer i selve kommunen. 

Det vil have en enorm signalværdi.” (Dreehsen 2009). Citaterne illustrerer, at 

kommunen har indtænkt visualisering i deres kriterier for at opnå deres målsætning 

om CO2-neutralitet. Det samme indtryk gives af byvindmøller, som Klaus Bondam 

skriver om på sin hjemmeside: ”Byvindmøllerne kan være med til helt konkret at 

synliggøre klimaudfordringerne. Vi bliver mindet om det fælles ansvar for at ændre 

adfærd, og det er vigtigt, for vi kan kun løse klimaudfordringerne sammen.” 



65 
 

(Klausbondam.dk (a)). Byvindmølleprojektet er dog ikke kommet i gang endnu, men 

det vil givetvis blive noget, man kommer til at se i bybilledet fremover. Virksomheden 

Logik & Co. er i gang med et pilotprojekt, hvor de har sat 10 byvindmøller op 

hovedsagligt i Københavns Kommune (Logik.dk).  

 

Efter at have redegjort for de konkrete tiltag i Københavns Kommune, vil vi i næste 

afsnit fokusere på COP15, og hvordan værtsrollen og det dertil hørende pres i form af 

ekstra opmærksomhed, har påvirket kommunen. 

 

 

6.3. COP 15’s indflydelse på Københavns klimahåndtering 

Idet vi ser tegn på, at afholdelsen af COP15 har været en medvirkende faktor til, at 

Københavns Kommune har taget initiativ til nogle af deres talrige klimainitiativer, vil 

vi drage topmødet ind som katalysator for den øgede opmærksomhed og som en 

vigtig del af håndteringen af klimaspørgsmålet, for derved at kunne besvare vores 

andet spørgsmål i problemformuleringen. 

 

Forventningspresset fra omverdenen om at København, som vært for COP15, skulle 

fremstå som et forbillede for andre byer, nationalt såvel som internationalt, har ført til 

en lang række tiltag, for på den måde at kunne fremstille byen i et positivt lys før, 

under og efter topmødet. Kommunen har, som led i forberedelserne til topmødet, 

skabt et socialt og engelsksproget klimanetværk på nettet, ved navn The World 

Climate Community, hvor man inden for de første seks måneder frem mod COP15 

forventede mindst en million unikke besøgende. Fra hjemmesiden bliver der linket til 

Københavns klimatiltag, hvorved interesserede kan klikke over på kommunens egen 

hjemmeside og undersøge hvilke tiltag, der er i gang. Københavns eget mål med at 

skabe platformen er, ifølge et referat fra et møde i Teknik- og Miljøforvaltningen, 

følgende: ”Med det webbaserede og brugerdrevne community vil man skabe de 

optimale rammer for en ny type global, demokratisk borgerinddragelse og dialog om 

klima- og miljøspørgsmål for at forankre klimadebatten hos borgeren.” 

(Kobenhavn.dk). Der er således skabt et community, som gør det muligt for 

Københavns borgere at diskutere klima med andre både fra Danmark men også med 

borgere fra andre lande. Denne platform skal dermed medvirke til forøget interesse og 

give et sted at mødes og skabe kontakt over internettet. 
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En kampagne, som kommunen har været med til at støtte, er initiativet Hopenhagen, 

der er baseret på open source tankegangen11, og som er udviklet og betalt af den 

internationale marketingforening, IAA12

Idéen bag er, at Hopenhagen-kampagnen er til åben brug for alle, så længe man 

benytter sig af de på internetsiden tilgængelige default designs. Konkret har 

kampagnen til formål at sprede budskabet om at gøre håbet til forandring for verdens 

borgere og statsledere. 

 som bidrag til en bindende aftale i 

forbindelse på COP15 (Hopenhagen.org). 

Med events, foredrag, taler og koncerter håbede folkene bag, heriblandt Københavns 

Kommune, at budskabet om Hopenhagen ville blive sendt ud til resten af verdenen, 

og det resulterede i, at der blev sendt syv millioner beskeder med budskaber om 

klimahåb fra hele verden under topmødet (Andersen 2009). Københavns Kommune 

brugte en del af deres budget på afholdelsen af live koncerter under navnet 

Hopenhagen Live, og valgte dermed at koble sig på et initiativ, som i høj grad 

prægede bybilledet under topmødet og dermed få eksponering samt at sætte fokus på 

kommunens egen indsats (Hopenhagenlive.dk). 

Borgmestertopmødet, Climat Summit for Mayors for Copenhagen 09’, har ligesom 

Hopenhagen-kampagnen været en måde for København at gøre opmærksom på byen 

og dens potentialer (climatesummitformayors.dk). Initiativet er blevet omtalt, ikke 

kun nationalt men også internationalt, blandt andet på grund af de kendte 

personligheder som eksempelvis Michael Bloomberg fra New York, Arnold 

Schwarzenegger og ledere fra andre større metropoler. Topmødet var en såkaldt side 

event, hvor klimaets betydning for byerne blev diskuteret og om hvordan, de kan tage 

lederskab på området. Resultatet var at over 50 borgmestre tilsluttede sig ’The 

Copenhagen Climate Communiqué’ og Københavns Kommune fik dermed sat fokus 

på byernes rolle og deres betydning i kampen mod klimaforandringer (Kk.dk (i)). 

De tre initiativer bliver brugt af kommunen til at styrke opfattelsen af dem som en 

aktiv aktør på klimaområdet, og skal medvirke til, at man konnoterer klima med 

København. Kommunen formår at fremstå legitim på baggrund af den omtale, 

initiativerne har fået, eksempelvis fordi de deltagende byers målsætning i mange 

tilfælde overgår de statslige ambitioner på området. 

 
                                                 
11 Ved open source kampagnen, Hopenhagen kan borgere, organisationer og virksomheder gratis 
benytte sig af logoer og bannere fra Hopenhagens hjemmeside. 
12 International Advertising Association. 
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6.3.1. Topmødets betydning internt i kommunen 

Topmødets betydning for Københavns Kommunes klimastrategi understreges af 

Thomas A. Christensen: ”...det er jo det, der har været anledningen til, at man i hvert 

fald fra Københavns side har sagt; det her skal være super ambitiøst!” (Bilag 3.1: 

18:30 – 18:55).  

Tidligere Børne- og Ungdomsborgmester, Bo Asmus Kjeldgaard13

Hjalte Aaberg, mener ligeledes, at COP15-mødet har skabt et pres på København: 

”Man skal ikke underkende den politiske energi der ligger i at være vært” (Bilag 3.2: 

23:05 – 23:10). Forventningerne til København i forbindelse med mødet har spillet en 

afgørende rolle for deres tilgang og timingen af klimaplanen. Ritt Bjerregaard udtalte 

til Politiken: ”Topmødet er en unik mulighed for at vise verden, at vi arbejder intensivt 

for et bedre miljø” (Skjoldager 2008). Det har blandt andet betydet, at der er blevet sat 

146 millioner kroner af til at reducere Københavns CO2-udslip. Klaus Bondam

, sagde i 2008 

følgende om COP15-arrangementet: ”At være værtsby betyder for København en 

fokuseret indsats, der er startet og skal rodfæstes overalt i byen, det er indhold ikke 

overskrifter. Vi har brug for at tænke klima ind overalt i vores by...” (Kk.dk (j)). 

Citatet giver en forståelse for, hvor meget det har indvirket på København at skulle 

være værtsby for topmødet. Klimaet skal ikke bare prioriteres højt, men tænkes ind i 

alle nye tiltag i byen. Det er et tegn, vi også kan se i klimaplanen, som med de mange 

forskellige initiativer inddrager mange forskellige forvaltninger og borgere. 

14

 

 er på 

linje med overborgmesteren omkring Københavns mulighed og rolle i forbindelse 

med COP15: ”Som værtsby for klimatopmødet har vi for alvor en mulighed for at 

være centrum for verdens klimapolitik - og det skal vi udnytte.” (Klausbondam.dk 

(b)). Han mener, at topmødet giver muligheder og forpligtelser, som København er 

parat til at tage imod: ”...jeg er overbevist om, at konferencen vil slå Københavns 

førerposition på miljøområdet fast....Konferencen forpligter, og København er klar.” 

(Klausbondam.dk (c)). 

Topmødet har medvirket til, at ambitionerne og forventningerne til Københavns 

Kommune er vokset, og noget tyder på, at presset kommer fra såvel omverdenen som 

internt i kommunen. I forhold til de fleste danske kommuner har COP15-topmødet 

                                                 
13 Bo Asmus Kjeldgaard er efter kommunevalget i 2009, valgt til ny Teknik- og Miljøborgmester. 
14 Klaus Bondam er Teknik- & Miljøborgmester men overgår til posten som Integrations & 
Beskæftigelsesborgmester primo januar 2010. 
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påvirket København meget direkte. Det at COP15 skulle afholdes i København, har 

spillet en betydelig rolle i kommunens ageren og handlinger på klimaområdet, samt 

på ambitionsniveauet i klimaplanen. Rollen som vært for det muligvis største FN 

topmøde nogensinde skaber et pres på København, der gør, at kommunen er tvunget 

til at prioritere klimaområdet højt, for at bevare legitimiteten i omverdenen (Meilstrup 

2009). Presset, som vi ud fra teorien vil betegne som normativt, idet forventningerne 

til værtsbyen som en foregangsby, og rollemodel for andre byer, er i høj grad til stede 

fra omverdenen. Udtalelserne fra Bondam og Kjeldgaard lægger meget direkte op til 

en normativ tolkning af presset og forventningerne til byen i forbindelse med 

topmødet. De er begge enige om, at København skal bevise noget og at konferencen 

dermed har betydning for og indvirkning på kommunens klimaarbejde. Kommunen 

har været meget synlig under topmødet, og i kraft af deres alliancer og 

samarbejdspartnere fremstår de som en aktør med både vilje og et projekt, som skaber 

anerkendelse og positiv omtale i omverdenen. 

 

 

6.4. Institutionelt arbejde i kommunen 

Efter at vi i de foregående afsnit har påvist, hvordan København er blevet påvirket til 

at foretage en lang række tiltag, vil vi i dette afsnit bringe et andet aspekt af 

Københavns klimahåndtering ind i projektet, og vise hvordan kommunen strategisk 

forsøger at udnytte det momentum, der findes i samfundet i forhold til 

klimaspørgsmålet. Vi har truffet dette valg for at nuancere analysen, idet at en ensidig 

fokusering på de isomorfiske mekanismer i kommunen, ikke ville kunne rumme 

klimainitiativer som er strategisk funderede, og som over tid muligvis kan påvirke 

institutionerne i feltet og dermed omdannes til entreprenørskab. Vores hensigt med 

redegørelsen er således, at forsøge at finde tegn på om kommunen fremstår 

entreprenant i feltet, og om deres institutionelle arbejde kan resultere i skabelsen af 

nye normer. 

 

6.4.1. Mobilisering af politisk støtte 

Den første type af institutionelt arbejde, vi vil belyse i Københavns Kommune, er 

advocacy, der i vores tilfælde primært har som formål at mobilisere politisk støtte for 

en betalingsring rundt om København. En betalingsring rundt om byen indbefatter, at 
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der indføres trængselsafgifter, når man passerer en fast defineret grænse på vej ud og 

ind af byen for at begrænse trafikken ved at påvirke trafikanternes adfærd. Der er 

bredt flertal i kommunen for en indførsel af en betalingsring, idet Ø, SF, S og R er 

positive stemt overfor ideen. 

I klimaplanen fremhæves initiativet som værende det vigtigste indsatsområde inden 

for transport, og forslaget vil ifølge kommunen have positive synergieffekter såsom; 

mindre luft- og støjforurening, øget sundhed samt understøttelse af kollektiv trafik. 

Kommunen beskriver forslaget i klimaplanen som: ”…det enkeltstående initiativ, der 

har det største potentiale for at reducere CO2 udslip fra transporten…det er helt 

centralt for at nå klimamålet - og for København som by - at få indført 

trængselsafgifter.” (København 2009 (a): 41). 

Som et led i mobiliseringen, og en måde at få opmærksomhed omkring 

problemstillingen på angriber flere toneangivende politikere fra 

Borgerrepræsentationen i København den eksisterende lovgivning og politikerne på 

Christiansborg. Dette stemmer overens med citatet fra klimaplanen om, at kommunen 

fortsat vil lægge pres på staten i spørgsmålet om betalingsringen (København 2009 

(a): 41). Klaus Bondam angriber regeringen for at sinke byens muligheder, og 

understreger vigtigheden af trængselsafgifterne: “Der er ingen vej uden om at 

supplere med trængselsafgifter for at sikre fremkommeligheden i vores region...Det er 

vigtigt, at de nationale regeringer er med til at skabe rammerne for byernes 

udviklingsmuligheder i stedet for – som i Danmark – at sinke os. (Astrup 2008). 

Angrebet tolker vi som en måde at miskreditere lovgivningen og som en måde at 

bringe problemet på dagsordnen.  

Ritt Bjerregaard og Anne Vang angriber, ligesom Bondam, landspolitikerne og sågar 

deres eget parti for at få dem til at ændre holdning i spørgsmålet. Bjerregaard siger om 

sine egne partifællers holdning på Christiansborg: “Det er forkert, og det må 

simpelthen laves om. De kan umuligt have sat sig ind i Københavns problemer med 

stadig voksende trafik. Og jeg kan ikke se, at det overhovedet kan være deres opgave 

at forhindre, at vi laver noget, som ville være godt for københavnerne.” (Sørensen 

2006). Hendes partifælle Anne Vang støtter op og mener, at der kommer et 

holdningsskift i forhold til problemstillingen, og at de i Borgerrepræsentationen aktivt 

vil forsøge at påvirke politikerne på Christiansborg: “Det er et spørgsmål om tid, før 

landspolitikerne ændrer holdning. Hverken de eller vi i Borgerrepræsentationen kan 

være bekendt, at folk bruger 120.000 timer hver dag på at holde i kø i København” 
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(Ugebreveta4.dk). Begge socialdemokrater prøver med deres udsagn at ændre både 

deres egne partifællers holdning og generere et generelt holdningsskift, så der kan 

laves et lovforslag omkring betalingsringen, idet den største barriere er det manglende 

lovgrundlag. Den nye Overborgmester, Frank Jensen, går ligeledes ind for forslaget 

om en betalingsring, så kommunevalget ændrer ikke på den politiske linje på 

rådhuset, og der er stadig et klart flertal for trængselsafgifter (Frank-jensen.dk (a)). 

Frank Jensen har, sammen med Bo Asmus Kjeldgaard, forfattet en kronik i Berlingske 

Tidende hvor de argumenterede kraftigt for indførslen af en betalingsring og 

opfordrede regeringen til at handle på området, og dermed bakkes ideen stadig op til 

trods for nye borgmestre på Overborgmester- og Teknik- og Miljøborgmesterposten 

(Jensen & Kjeldgaard 2010). 

Presset der er lagt på socialdemokraterne af deres partifæller i kommunen, ser ud til at 

have haft en effekt. Vi kan påvise, at der er sket en ændring i politikken på området 

hos socialdemokraterne, hvor skatteordfører, John Dyrby, tidligere sagde, at 

betalingsringen ikke var den rigtige løsning trods de store trafikale udfordringer i 

København, og trafikordfører, Magnus Heunicke, kaldte forslaget for “dummebøder 

for bilister” (Ugebreveta4.dk; Nyhederne.tv2.dk). I deres seneste skatteudspil 

sammen med SF var forslaget om en betalingsring rundt om København taget med, og 

dermed er der sket en opblødning på området fra socialdemokraternes side (Klarskov 

2009). 

 

Københavns Kommune har i 2007 været initiator for netværkssamarbejdet ved navn 

Kommuneforum, der består af 16 kommuner fra primært Region Hovedstaden, hvoraf 

størstedelen har en socialdemokratisk borgmester. Formålet har været at undersøge 

hvordan man kunne håndtere det stigende trængselsproblem samt øge 

fremkommeligheden. Den fælles udfordring for parterne i Kommuneforum har været 

manglende lovgivning, hvorfor det har været et andet formål at påvirke 

beslutningstagerne i Folketinget. Projektleder fra Københavns Kommune Jarl Zinn 

forklarer, hvordan samarbejdet blev skabt: “Det som vi gjorde var, at der blev taget 

kontakt til omegnskommunerne, for at få en indikation på om de havde en oplevelse af 

at trængselsproblemet også var aktuelt for dem” (Bilag 3.6: 1:30 – 1:43)15

 

. 

                                                 
15 Jarl Zinn har efter vores interview kommet med enkelte skriftlige rettelser, hvorfor der er enkelte 
uoverensstemmelser mellem lydsiden og de skriftlige citater. Vi vil dog gøre opmærksom på at 
meningen i udsagnene forbliver uændret. 
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Der blev i 2008 nedsat en forhandlingsdelegation på vegne af Kommuneforum, som 

søger dialog og forhandling med regeringen på alle hensigtmæssige måder (Kk.dk 

(k)). Ved at danne netværket og dermed alliere sig med 15 andre kommuner står 

Københavns Kommune stærkere i spørgsmålet omkring betalingsringen, idet den 

politiske gennemslagskraft bliver øget i og med kommunerne repræsenterer 20 % af 

den danske befolkning (Traengsel.dk). Forummet udsender pressemeddelelser, hvori 

man kan følge med i deres arbejde og blive opdateret på den seneste udvikling og har 

oprettet hjemmesiden traengsel.dk. Forummet udarbejder derudover rapporter, som 

skal vise fordelene og argumenterne for en betalingsring, og afholder høringer for 

diverse interessentgrupper. Formålet med at invitere diverse interessentgrupper er at 

mobilisere og påvirke et bredt udvalg af organisationer og politikere til at kunne støtte 

agendaen og på den måde sprede budskabet. Jarl Zinn mener at den dokumentation 

der er blevet fremlagt i diverse rapporter og høringer lægger et pres på politikerne på 

Christiansborg: “Vi har ved hjælp af vores analyser, foretaget af anerkendte forskere 

og baseret på udenlandske erfaringer, hvor succes med betalingsring er dokumenteret 

vist, at det her er vejen frem, hvis man skal løse trængselsproblemet... og ved at 

dokumentere de her problemstillinger, og at man kan løse problemet ved at indføre en 

betalingsring omkring København, så har vi lagt et pres på folketingspolitikerne" 

(Bilag 3.6 4:21 – 5:04). I den seneste høring fra januar 2009 deltog blandt andet; 

Rådet for Bæredygtig Trafik, Dansk Cyklist Forbund, Trafikselskabet Movia, samt 

diverse konsulenthuse og socialdemokratiske politikere fra Christiansborg herunder 

trafikordfører og medlem af Folketingets Trafikudvalg Magnus Heunicke (Tekno.dk: 

6-7). Høringens konklusioner blev derudover sendt som Teknologirådets nyhedsbrev 

til Folketinget.  

 

Jarl Zinn mener at der er sket en bevægelse på området i dansk politik generelt, og at 

problemet bliver anerkendt i højere grad end tidligere: “Der er kommet en generel 

erkendelse i Folketinget, blandt de fleste partier om at den trafikale udvikling er et 

stigende problem i storbyområderne og at man er nødt til at håndtere dem, og 

partierne har fået information fra os og andre aktører, omkring hvordan man kan 

håndtere den her problemstilling” og efter hans opfattelse har Københavns Kommune 

haft en væsentlig rolle i den bevægelse: “...det vil jeg mene, fordi vi har dels lavet de 

her analyser som vi også har drøftet med de forskellige ministerier undervejs i 

processen.” (Bilag 3.6: 6:21 – 8:04) 
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De retoriske virkemidler kommunen bruger, er hovedsageligt drevet af logosappellen, 

for eksempel i Anne Vangs og Jarl Zinns citatater, og sidstnævnte forklarer at det har 

været deres metode for at få betalingsringen på dagsordnen: “...budskabet må være, at 

vores model har været at ved at kunne dokumentere at der er en problemstilling, så vil 

det i givet fald være muligt at flytte noget på en politisk dagsorden.” (Bilag 3.6: 9:30 – 

9:44.) Logosstrategien understøttes af rapporter fra blandt andet De Økonomiske Råd, 

Teknologirådet, og arbejdet med forslaget foregår i samarbejde med anerkendte 

konsulenthuse, hvilket yderligere forstærker deres sag. 

Vi ser tegn på, at Københavns Kommune med hensyn til betalingsringen udøver en 

form for institutionelt arbejde ved at prøve at påvirke lovgivningen og ved at angribe 

den herskende politik på området for på den måde at mobilisere tilstrækkelige 

politiske ressourcer til at få lov at indføre initiativet.  Således lader det til, at hvis der 

kommer et regeringsskifte, vil Københavns Kommune have gode muligheder for at 

kunne implementere betalingsringen, hvilket ikke var tilfældet for blot et par år siden. 

 

6.4.2. Identitetsskabelse i kommunen 

En anden form for institutionelt arbejde vi ser tegn på i kommunen, er deres arbejde 

med at involvere alle i kommunen i deres klimaprojekt, ud fra begrebet constructing 

identities. Vores undersøgelse af det kommunale felt har vist at inddragelsesprojekter, 

i forbindelse med klimaarbejde, findes i et begrænset omfang, særligt i de mindre 

kommuner, og derfor fremstår Københavns Kommunes initiativer på området som 

relevante at analysere. Vi har udvalgt følgende tre fokusområder for inddragelse og 

skabelse af identitet indenfor kommunen; borgere, medarbejdere og virksomheder, 

idet de indgår som en del af klimaplanen med citatet: “Om man er bosat i kommunen, 

virksomhedsejer, ansat i Københavns Kommune, barn eller voksen. Alle skal vi tænke 

og agere klimarigtigt.” (Københavns Kommune 2009 (a): 76). Københavns 

Kommune forsøger dermed, at skabe en fælles identitet der kan udmønte sig i høj 

status i feltet inden for klimaarbejde, og muligvis være med til at skabe nye normer på 

området for de andre kommuner. 

 

6.4.2.1. Borgere 

Den første gruppe, vi vil fokusere på, er borgerne, som har fået en aktiv rolle i 

klimaplanen. Planen lægger således op til, at borgerne skal deltage og agere 

klimavenligt, hvis visionen om CO2-neutralitet skal realiseres og bliver på den måde 
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inddraget i processen. Nedenfor vil vi give eksempler på, hvordan kommunen 

forsøger at få skabt en klimavenlig identitet blandt borgerne. 

Som vi beskrev i afsnit 6.2.1. har kommunen igangsat KlimaKBH-projektet som en 

del af københavnerinitiativ 1 i klimaplanen, i hvilket de forsøger at få borgerne til at 

sætte personlige klimamål, og på den måde inspirere til en mindre CO2-udledning. I 

forbindelse med kampagnen tilbyder kommunen at sende en gratis klimakonsulent ud 

for at hjælpe borgerne med blandt andet at: “finde dine skjulte strømtyve, sænke 

rumtemperaturen og skifte din varmepumpe...” (Klimakbh.dk (b)). På siden kan man 

følge et klimatjek hos fire forskellige familier og se deres besparelser for derved at 

blive motiveret til selv at få foretaget et tjek. De fire udvalgte familier er et udpluk af 

almindelige københavnerfamilier, hvorved man som læser kan identificere sig med 

dem. 

Et strategisk vigtigt sted for Københavns Kommune at sætte ind, er overfor de 

kommende generationer, der er en vigtig del af byens fremtid og vigtige i forhold til at 

ændre vanerne i familierne (Københavns Kommune 2009 (a): 83). Derfor er der i 

klimaplanen sat fokus på, at børnene og skolerne tidligt skal involveres i kommunens 

vision. I forbindelse med COP15 afholdt kommunen børnenes klimatopmøde i 

samarbejde med UNICEF og udarbejdede derfor undervisningsmateriale til de 

københavnske skoler, som på den måde kan inddrage klima i undervisningen i både 

de natur- og samfundsvidenskabelige fag, der tager udgangspunkt i konkrete 

eksempler fra hverdagen, for eksempel ved; udregning af familiens elforbrug, hvor 

meget CO2 der udledes i transporten til skole etc. (Boernenesklimatopmoede.dk). 

Kommunen har indtil videre udpeget to klimaskoler, Guldberg Skole og Tove 

Ditlevsens Skole, og Bo Asmus Kjeldgaard udtalte i den forbindelse at: “Ingen vil 

blive påvirket mere end børnene og ingen kan ændre det mere end børnene. Derfor 

skal miljøbevidsthed leges og læres ind i en tidlig alder.” (Boasmus.kk.dk: 1). På 

klimaskolerne bliver bygningerne energieffektiviseret, så eleverne kan følge med i 

konkrete projekter på skolen, ligesom at klimaspørgsmålet vil indgå i den 

pædagogiske indsats som en rød tråd gennem hele skoleforløbet. 

Via hjemmesiden groen-skole.kk.dk er der mulighed for, at alle københavnske skoler 

kan lade sig inspirere til undervisning og ekskursioner, hvorved eleverne bevidstgøres 

omkring forskellige problemstillinger og løsninger i forhold til klima- og 

miljøområdet. Kommunen sender derudover et omfattende klimakatalog ud til alle 

skoler, hvor der er forslag til en række pædagogiske aktiviteter, der skal: ”…styrke 
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københavnske børn og unges viden om klima og deres egne konkrete 

handlemuligheder for at styrke bæredygtigheden.” (Groen-skole.kk.dk: 3). 

På baggrund af vores undersøgelse af det kommunale felt, hvor vi har dannet os et 

overblik over kommunernes klimatiltag, differentierer tiltagene fra Københavns 

Kommune sig, idet kommunen i sin klimastrategi inddrager borgerne aktivt i deres 

klimaarbejde, hvilket kun få andre kommuner gør på samme overbevisende måde.  

Kampagnerne henvender sig til flere målgrupper ved at argumentere for såvel 

økonomiske som klimarelaterede gevinster for på den måde at få flere i tale og sikre 

større opbakning. Kommunen forsøger med sine initiativer at skabe en identitet hos 

borgerne, hvor der foregår en form for klimadannelse, der skal føre til, at byens 

borgere føler et medansvar for og er opmærksomme på deres eget, men også 

omverdenens brug af ressourcer. 

 

6.4.2.2. Medarbejdere 

Det er ikke kun borgerne kommunen inddrager, men samtlige 43.000 medarbejdere i 

kampagnen Vores Klima, der indbefatter, at der på alle kommunens arbejdspladser 

bliver sat en klimakampagne i gang på mindst en måned og udpeget en ansvarlig, som 

skal stå for at inspirere og motivere de øvrige ansatte. Kommunen har til dette formål 

udarbejdet en kampagneguide til den klimaansvarlige på arbejdspladsen, der bliver 

understøttet af et inspirationskatalog, diverse kurser, events og konkurrencer (Kk.dk 

(l): 2). På kampagnehjemmesiden kan medarbejderne læse hinandens historier, 

erfaringer og besparelser i forbindelse med at ændre deres vaner til en mere 

klimavenlig adfærd i forsøget på at skabe en fællesskabsfølelse blandt kommunens 

ansatte og få dem til at føle, at de deltager i en fælles kamp. På siden kan man 

derudover downloade en klimakogebog med CO2-venlige retter, en CO2 

madpyramide, samt en oversigt over hvilke råvarer, man bør spise efter sæson, som 

kan bruges til inspiration til madlavning i hjemmet (Kk.dk (m): 1; Kk.dk (n)). 

 

6.4.2.3. Virksomheder 

Den sidste kategori, som vi vil fokusere på, er virksomhederne, som kommunen 

ligeledes henvender sig til i deres identitetsskabelsesstrategi. Kommunen har oprettet 

et gratis netværk for københavnske virksomheder ved navn Grønne Erhverv, og 

skriver selv om formålet: ”Grønne Erhverv hjælper virksomheder med aktivt at tage 

et ansvar og samtidig at få mange fordele ud af en styrket grøn profil.” (Kk.dk (o)). 
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Kommunen giver hermed virksomhederne en rolle i deres vision, og netværket 

tilbyder til gengæld erfaringsudveksling og eksponering. Gennem netværksinitiativet 

kan virksomheder blive Klima+ medlem, hvilket giver adgang til en lang række 

former for erfaringsudveksling og rådgivning, herunder kurser og workshops, der 

giver muligheder for læring og brug af konkrete værktøjer til blandt andet 

energieffektivisering, ændring af adfærdsmønstre for ansatte samt indførsel af 

klimavenlig logistik- og transportpolitik. Klima+ konceptet fordrer, at 

virksomhederne løbende følger udviklingen i deres CO2-udledning, og at de arbejder 

ud fra en inspirationsliste eller egen klimaplan. For at hjælpe Klima+ virksomhederne 

iværksætter kommunen netværksmøder, hvor der er fokus på temaorienteret 

erfaringsudveksling såsom igangsættelse af grønne indkøb, afholdelse af grønne 

konferencer og møder, profilering gennem klimakommunikation etc. (Kk.dk (p)).  

Ligeledes stiller kommunen branchespecifikke guides til rådighed på nettet, som giver 

et hurtigt overblik over de forskellige indsatspunkter, der er nyttige for den 

pågældende branche, virksomheden befinder sig i (Kk.dk (q)). 

 

Som en del af Klima+ konceptet er der mulighed for at kunne eksponere sig positivt 

som en klimabevidst og ansvarlig virksomhed ved hjælp af bannere til hjemmesider, 

klistermærker til butiksvinduer etc., med kommunen som garant. Kommunen deler 

virksomhederne op imellem ordinære medlemmer og frontløbere, hvilket medfører et 

hierarki blandt virksomhederne, der giver mulighed for at markere sig og træde frem 

som en virksomhed, der tager særlig hensyn til klimaet med øget muligheder i 

markedsføringsøjemed til følge. 

Kommunen forsøger med disse omfattende tiltag, at skabe en fælles identitet mellem 

borgere, medarbejdere og virksomheder. Deres institutionelle arbejde med at 

konstruere en fælles identitet er ikke noget som vi har set tegn på i det øvrige felt, og 

derfor ser vi kommunen som en aktør, der med deres tiltag har potentiale til at blive 

en institutionel entreprenør i feltet på dette område. Hvad dette indebærer og betyder 

for kommunen vil vi reflektere over i næste afsnit. 

 

6.4.2.4. København som institutionel entreprenør? 

Vi vil reflektere over om kommunen kan kaldes entreprenant i forhold til det 

kommunale felt, i forbindelse med deres strategiske arbejde med at inddrage hele 

kommunen i, at realisere deres klimavision. Dette aspekt er relevant på grund af, at 
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det institutionelle arbejde Københavns Kommune udfører, kan udmønte sig i 

entreprenørskab og derved sætte nye rammer og normer for, hvordan kommunerne 

arbejder med inddragelsesstrategier. 

 

Københavns Kommunes tilgang til at skabe en grøn identitet blandt de tre ovenfor 

nævnte interessentgrupper skiller sig væsentligt ud fra, hvordan billedet tegner sig i 

resten af feltet. Dette kan vi begrunde ud fra vores undersøgelse af det kommunale 

felt, hvor vi ikke så tegn på at bruge skabelse af identitet og inddragelse blandt de 

andre kommuner på samme måde som i Københavns Kommune. Dermed ser vi 

begyndende tegn på, at kommunen bryder med eksisterende praksis i feltet, for 

hvordan kommuner indtænker klimastrategier. Københavns Kommune har i sin 

klimastrategi forsøgt at udnytte tidsånden til at konstruere følelsen af, at alle i byen 

har et ansvar, og at de kan bidrage til en bæredygtig, CO2-neutral og moderne storby.  

Københavns Kommune forsøger i deres stræben efter tilslutning fra de tre grupper at 

skabe en klimaorienteret identitet, der kan hjælpe til, at byen i år 2025 ikke længere 

vil bidrage til klimaforandringerne gennem øget bevidsthed omkring borgerens og 

virksomhedens eget CO2-fodaftryk og brug af ressourcer. 

 

Under vores undersøgelse af det kommunale felt spurgte vi en række kommuner om 

deres syn på Københavns Kommunes lederskab og som kilde til inspiration på 

klimaområdet. Ud fra vores svar har vi udvalgt nogle eksempler, som illustrerer, at der 

er tegn på, at der er visse kommuner, som kigger på Københavns håndtering og lader 

sig inspirere. Albertslund, Fredericia og Kolding kommune giver herunder eksempler 

på dette i de udvalgte citater: ”Albertslund Kommune følger nøje med i hvad der sker 

på klimaområdet i København… For eksempel kommunens rolle og muligheder, som 

rollemodel og som igangsætter på borgere og virksomheders vegne på klimaområdet, 

hvor der ikke er lovgivning kommunen kan læne sig op af” (Bilag 2.6); ”Københavns 

Kommune er også, især som følge af de mange Agenda-centre, god til borgerrettede 

tiltag, der er til stor inspiration for andre.” (Bilag 2.7); ”Københavns Kommune er 

langt i forhold til de fleste andre kommuner… mange af de projekter, der sættes i gang 

i Københavns Kommune, kan jo bruges som inspiration hos os andre.” (Bilag 2.8).  

Vi vil dog understrege, at vi også har modtaget respons af mere negativ karakter 

omkring Københavns position, hvorfor vi ikke kan sige at der er et entydigt billede på 

at kommunerne lader sig inspirere. I vores korrespondance med flere kommuner, hvor 
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vi ønskede at få belyst deres syn på Københavns rolle, modtog vi således svar hvor 

det fremgik at København ikke var en inspirationskilde, og at det for en del 

kommuner var svært at sammenligne sig med København, på grund af det store 

størrelsesmæssige skel. 

Ud fra vores empiri har vi vanskeligt ved at konkludere, hvorvidt Københavns 

Kommune fremstår som en institutionel entreprenør i feltet, idet at det tidsmæssige 

perspektiv ikke har tilladt os at vurdere, om kommunens tilgang til at skabe identitet 

og inddragelse bliver spredt til resten af feltet. Dermed vil det kræve en længere 

tidshorisont, før vi definitivt ville kunne afgøre hvorvidt kommunen er entreprenant 

og dermed har skabt en ny institution. Vi kan dog notere, at der bliver lagt mærke til 

Københavns tilgang, og deres måde at håndtere klimastrategi på, kan muligvis blive 

udbredt som en ny praksis i feltet på længere sigt. 

 

 

6.5. Organisatorisk hykleri i kommunen? 

Som afslutning på analysen vil vi i dette afsnit forsøge at belyse et andet aspekt af 

Københavns Kommunes håndtering af klimaspørgsmålet. Kommunen befinder sig i et 

vanskeligt territorium, idet den skal tilfredsstille omverdenens modsatrettede krav, for 

eksempel skal budgettet holdes samtidigt med at forskellige gruppers krydshensyn 

skal tilfredsstilles, hvilket kan føre til at organisatorisk hykleri. Vi vil således ud fra 

begrebet om organisatorisk hykleri, finde tegn på hvorvidt kommunens håndtering 

kan betragtes som en måde at tilfredsstille flere parters interesser på, ved at analysere 

om deres udspil kan medføre hykleri. Dette aspekt bidrager til analysen ved at 

undersøge kommunens håndtering ud fra om der er overensstemmelse mellem 

handling, beslutning og tale. Denne belysning giver en indikation på, hvorvidt 

kommunen kan realisere den meget omfattende klimaplan i sin helhed og hvilke 

problemer der kan være forbundet hermed. 

For at belyse denne problemstilling vil vi først undersøge hvordan den forrige plan på 

klimaområdet, CO2-planen fra 2002, kan betragtes ud fra begrebet om organisatorisk 

hykleri for derefter at finde eventuelle fællestræk de to planer imellem. 

 

Vi har indtil nu i projektet holdt os til perioden 2006 til 2009, men vil i dette afsnit 

udvide perioden til 2002, eftersom CO2-planen må betegnes som værende det sidste 

store udspil på klimaområdet i forhold til den nuværende klimaplan. Målsætningen 
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med CO2-planen var at reducere udledningen af CO2 med 35 %, i perioden fra 1990 

til 2010 med fokus på indsatsområderne energi, transport og affald. Virkemidlerne til 

at opnå reduktionen var blandt andet; udbygning af fjernvarmenettet, opstart af 

produktionen af geotermisk energi, opstilling af vindmøller, forbedring af kollektiv 

trafik, trafikstyring, genanvendelse af plast, effektiv adskillelse af brændbart og ikke 

brændbart affald og udvindelse af biogas (Københavns Kommune 2002: 24-42). 

 

 

6.5.1. Kendskab til CO2-planen 

Anne Vang16

Hovedparten af vores respondenter inden for kommunen har enten ikke hørt om 

, der blev valgt ind i 2005, og som sad i Teknik- og Miljøudvalget på 

tidspunktet for vores interview, kender ikke planen og dens målsætninger, og hun har, 

ifølge fraværslisterne på Københavns Kommunes hjemmeside, kun været forhindret i 

at deltage i et borgerrepræsentationsmøde i perioden 2006-2009 (Kk.dk (r)): ”Det er 

jo relativt sigende, at jeg som ny politiker, der ikke er med til at lave den CO2-plan, 

den har jeg ikke rigtigt hørt særlig meget om, vel. Altså de planer man laver i en 

periode er planer og hvis man ikke følger det op er det kun papir ik’? Og hvis man 

ikke laver konkrete initiativer ud af dem så er det i bund og grund fuldstændigt 

ligegyldigt.” (Bilag 3.3: 1:01:50 – 1:02:21). Citatet indikerer, at planen formentligt 

ikke er blevet omtalt i perioden, og via Anne Vangs poster i såvel Teknik- og 

Miljøudvalget, som Økonomiudvalget, mener vi, at hun burde have hørt om planen, 

hvis der i høj grad var blevet arbejdet ud fra den, eller skulle bevilges flere penge for 

at nå målsætningen. Klimamedarbejder og embedsmand i kommunen, Thomas A. 

Christensen, håber, at den nye klimaplan bliver omsat til en større grad af handling 

end CO2-planen: ”…CO2-planen var en plan som der ikke var så aktiv og der ikke var 

så meget opmærksomhed omkring, som der er nu med klimaplanen...” og til 

spørgsmålet, om han tror, at der kommer mere handling bag klimaplanen, svarer han: 

”Ja, det forventer jeg helt klart” (Bilag 3.1: 16:45 – 17:40). Et andet eksempel på 

hvordan CO2-planen lader til at blive ignoreret, som vi vil drage frem, er fra 

embedsmanden Rasmus Tolstrup, der er medlem af kommunens styregruppe for den 

samlede klimaindsats, og som blev ansat i år 2006. Hans korte svar til spørgsmålet 

omkring CO2-planen: ”Jeg har aldrig hørt om den.” (Bilag 3.4: 17:16 – 17:36).  

                                                 
16 Hun er efter kommunevalget i november 2009 blevet ny borgmester for Børne- og 
Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune 
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planen eller kender den ikke i detaljer, selvom målsætningen strækker sig til år 2010 

og det er vores indtryk, at planen ikke har en signifikant betydning, hverken politisk 

eller på embedsmandsniveau længere. Vi mener således at kunne se tegn på hykleri ud 

fra CO2-planen, i forhold til den manglende viden og opbakning hos både politikerne 

og embedsmænd i kommunen, set i forhold kommunens overholdelse af planens 

målsætning. 

 

6.5.2. Finansiering af CO2-planen 

En ting, som har vanskeliggjort at få CO2-planens målsætning opfyldt, er den 

manglende finansiering og dermed den politiske vilje til at finde de nødvendige 

midler til planen. I planen fra 2002 står der direkte at: ”I forbindelse med budget for 

2004 drøftes finansiering af de øvrige nye aktiviteter, der er en forudsætning for 

opfyldelse ad planens målsætning.” (Københavns Kommune 2002: 1).  

Tidligere Miljø- og Forsyningsborgmester i København, Winnie Berndtson, der stod 

bag CO2-planen, havde svært ved at finde finansieringen til initiativerne i planen. Hun 

mener blandt andet, det skyldes, at der ikke var det samme fokus og opmærksomhed 

på problematikken dengang (Bilag 3.5: 6.14 – 6.36). Hun mener dog ikke, at nogle 

direkte har blokeret for planen: ”Jeg synes ikke man kan sige at der er nogle som har 

blokeret for det, men der er nogle som ikke har prioriteret det og det er jo noget 

andet...” (Bilag 3.5: 6.47 - 6.58). Alle partier var enige omkring målsætningen i 

planen omkring de 35 % reducering af Københavns CO2-udledning, da planen blev 

vedtaget, men enigheden blev ikke udmøntet i økonomiske bevilliger til en 

gennemførelse af planen (Kbhbase.kk.dk: 54).  

Berndtson understreger, at vanskelighederne muligvis har rod i Københavns 

Kommunes styreform, hvor borgmestrene fokuserer på deres eget område, og derfor 

koncentrerer sig om det: ”Når man har siddet til de årlige budgetforhandlinger, så 

kan det godt være at der er nogle som kalder sig mere grønne end andre, men hvis 

man sidder som SF borgmester på børneområdet, så blev det der CO2 ikke så 

vigtigt...” (Bilag 3.5: 7.12 - 7.25). 

Projektleder på planen, Finn Terp fra Miljøkontrollen, var allerede skeptisk, da han i 

2003 holdt et foredrag på en konference i Aalborg, hvor han blandt andet talte om den 

politiske vilje til at følge deres ord op med handling i forhold til det nyligt vedtagne 

plan: ”Men da de i 2002 behandlede CO2-planen, vedtog de planen og den flotte 

målsætning, men uden at afsætte de foreslåede beskedne ca. 10 mio. kr. til nye 
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aktiviteter...Der synes...at være afstand mellem de politiske taler...og den praktiske 

hverdag, hvor der skal prioriteres og afsættes ressourcer. I hvert fald når det drejer 

sig om CO2.” (Trafikdage.dk: 3). Hans udsagn bliver bekræftet af Vibeke Østergaard, 

som var medlem af styregruppen for CO2-planen. Hun mener ligeledes, at det har sat 

sit præg på planens udførelse og realiseringen af dens målsætning, at den blev 

vedtaget uden fuld finansiering (Bilag 2.4). 

 

I Københavnernes grønne regnskab fra 2004 bliver problematikken omkring den 

fortsat manglende finansiering taget op på ny, og det understreges, at indsatsen skal 

øges markant for at nå målet for CO2-udledning i 2010 (Københavns Kommune 2004: 

4). Finansieringen var ikke kommet på plads, og Københavns Kommune manglede 

derfor fortsat at finde midler til at gennemføre forslagene i CO2-planen (Københavns 

Kommune 2004: 6-7). De manglende midler betyder, at planens målsætning ikke kan 

opretholdes inden for den opsatte tidsramme, og det er værd at bemærke, at der på 

trods af et solidt politisk flertal for planen, da den blev vedtaget, ikke kan findes 

midler, så den kan gennemføres. 

I CO2-planen står der, at der i 2003 igangsættes en mindre del af de nye aktiviteter, 

mens resten skal findes på 2004-budgettet (Københavns Kommune 2002: 1). I 

kommunens grønne regnskab fra 2004 bliver det understreget, at man ikke har fået de 

nødvendige midler, og man derfor ikke kan nå målsætningen: ”Det bliver dog ikke 

muligt at nå Københavns Kommunes mål om at reducere CO2-udledningen med 35 

procent fra 1990 til 2010, da der ikke er sat midler af til alle indsatsområder i 

kommunens CO2-plan fra december 2002.” (Københavns Kommune 2004: 22). I 

2005-udgaven af Københavnernes Grønne Regnskab er billedet uændret, hvor det 

blandt andet fremhæves at: ”...det er nødvendigt med en mere målrettet kommunal 

indsats...Københavns Kommune har derfor besluttet, at der skal udarbejdes en 

strategi for en øget kommunal indsats på klimaområdet” (Københavns Kommune 

2005: 22). Vi opfatter udmeldingen, om at der skal udarbejdes en ny klimastrategi, 

som et tegn på at man i kommunen er i gang med at bevæge sig væk fra CO2-planen, 

og deres tale, beslutninger og handling har ikke stemt overens, hvilket vi ser som et 

tegn på organisatorisk hykleri. 

 

6.5.3. CO2-planen som organisatorisk hykleri? 

Citaterne ovenfor giver et billede af, hvordan der er blevet talt i en retning fra politisk 
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hold, og derefter ikke fulgt op på det med handling. I forhold til Brunssons begreb om 

organisatorisk hykleri mener vi, ud fra de empiriske eksempler, at kunne argumentere 

for en vis grad af hykleri fra kommunens side. Kommunens plan om en reduktion 

peger i retning af, at man målrettet vil sætte ind i forhold til CO2-reduktion, og at man 

har et ambitiøst mål om at blive Europas miljøhovedstad. Vores analyse viser 

derimod, at planen ikke er blevet fulgt op af en korresponderende handling fra 

politikernes side på trods af det brede flertal for målsætningen og planen. 

Beslutningen om målet peger således i én retning, mens de manglende økonomiske 

bevillinger til planen går i en anden. Det skal retfærdigvis nævnes, at København har 

reduceret sin udledning af CO2
17

Dog vil vi pointere at hykleriet som vi har påvist, muligvis ikke bliver opfattet på 

samme måde internt i kommunen, eftersom hykleriet står frem alt afhængig af 

positionen man iagttager fra. Således er der mulighed for at personer internt i 

kommunen ikke nødvendigvis opfatter deres adfærd som hyklerisk, på trods af 

divergensen mellem beslutning og handling. 

, men vi mener stadig, qua vores eksempler, at man 

kan se planen som en form for organisatorisk hykleri, idet beslutning og handling ikke 

følges ad. Hertil vil vi dog knytte en kommentar omkring kompleksiteten, når en 

omfattende plan som denne skal sættes i værk. Således er der forskellige aktører i 

beslutnings- og handlingsprocessen, i dette tilfælde tager Borgerrepræsentationen 

beslutningerne omkring vedtagelsen af planen, for derefter hvert år at skulle bevilge 

midler ved budgetforhandlingerne. Derefter overgår planen til embedsværket som står 

for at udarbejde rammerne for den egentlige handling, gennem tekniske udbud etc. 

Denne kompleksitet kan medføre at beslutninger og handlinger ikke stemmer overens, 

idet der i overgangen mellem de forskellige niveauer kan opstå divergens. Vi vil dog 

understrege at vi for CO2-planens vedkommende ser politikerne som værende årsag til 

divergensen mellem beslutning og handling, idet den manglende finansiering fremstår 

som en afgørende faktor heri.  

 

Planen har muligvis tilfredsstillet kritiske grupper i Københavns omverdenen, og kan 

således have fungeret som noget, man har kunnet henlede opmærksomheden på, når 

kommunen blev udsat for kritik på miljøområdet. Det er endvidere interessant at 

bemærke, at 2002 var året for FN topmødet i Johannesburg, hvor der skulle arbejdes 

                                                 
17 Københavns Kommune har i perioden 1990 til 2005 formået at reducere med 25 % ved især at 
forbedre fjernvarmesystemet i byen, hvor 95 % procent af byens indbyggere er tilknyttet. 
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videre ud fra Rio topmødets konklusion om en mere bæredygtig verden. Dermed var 

der formentligt en øget opmærksomhed på denne problematik fra forskellige 

interessenter i Københavns Kommune, og selvom vi ikke empirisk kan underbygge 

det, så kan topmødet have spillet ind i beslutningen om vedtagelsen af CO2-planen for 

på den måde at håndtere situationen. Planen bliver fremhævet efter Johannesburg-

mødet i et debatoplæg fra Miljøministeriet, Amtsrådsforeningen og KL, hvor den 

fremstår som et godt eksempel på, hvordan en lokal indsats kan have globale 

virkninger (Blst.dk (b): 33).  

Kommunen kan fremvise deres beslutning om en reduktion, jævnfør planen, og på 

den måde håndtere eventuelle krav om en forbedret indsats på området, og som 

Brunsson argumenterer for, rækker tale og beslutninger i nogle tilfælde længere end 

handling. Det giver legitimitet i omverdenen at kunne henvise til en beslutning i 

Borgerrepræsentationen på trods af, at en stor del af planen ikke er finansieret.  

Tidsperspektivet kan ifølge Brunsson spille en stor rolle i udøvelsen af hykleri. CO2-

planens målsætning strækker sig otte år ud i fremtiden, fra 2002 til 2010, og det giver 

kommunen et større råderum at handle i, eftersom der ikke behøves at tages handling 

på målet med det samme. Dermed kan de økonomiske midler blive prioriteret til 

andre områder, som det ser ud til at være sket ud fra vores empiriske grundlag. At der 

derudover i perioden er blevet udskiftet både Overborgmester og Teknik- og 

Miljøborgmester, som et naturligt led i den politiske arena, kan ligeledes have spillet 

en rolle, eftersom nye politikere på posten muligvis vil være afventende med at 

gennemføre andres planer og politik på deres eget område. 

 

6.5.4. Diskussion af klimaplanen ud fra hykleribegrebet 

Med de hykleriske aspekter vi påviste i forhold til CO2-planen in mente, vil vi i dette 

afsnit diskutere hvilke elementer, vi ser, som potentielt kan medvirke til, at 

klimaplanen på samme vis som CO2-planen, kommer til at fremvise divergens mellem 

beslutning og handling i kommunen. 

 

6.5.4.1. Skiftende aktører på nøgleposter 

Skiftende politikere og embedsmænd på afgørende poster inden for kommunen kan 

komme til at spille en rolle for implementeringen af planen, og hvor meget i budgettet 

der afsættes til initiativerne. CO2-planen blev vedtaget med Winnie Berndtson som 

Miljøborgmester, og Jens Kramer Mikkelsen som Overborgmester i 2002 
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(Bibliotek.kk.dk). I 2006 blev Ritt Bjerregaard Overborgmester, med Klaus Bondam 

som Teknik- og Miljøborgmester, og de lancerede som skrevet ovenfor den nye 

klimaplan i 2009. Sammenholdt med Anne Vangs udtalelse omkring kendskabet til 

CO2-planen de sidste tre år i Teknik- og Miljøudvalget, samt i Økonomiudvalget, er 

det et tegn på, at planen på politisk niveau efter skiftet ikke er blevet omtalt, og 

dermed er virkemidlerne fra planen med en vis sandsynlighed ikke blevet fulgt. 

København har efter valget i november 2009 fået en ny Overborgmester, og en ny 

Teknik- og Miljøborgmester, så der er sket væsentlige omskiftninger kun få måneder 

efter klimaplanens vedtagelse, på afgørende poster i relation til klimaplanen. Disse 

omskiftninger, som potentielt kan indtræffe hvert fjerde år, kan influere på, om 

målsætningerne kan fuldføres, og om der fortsat bliver ageret aktivt i forhold til 

klimaplanen. Den nye Overborgmester Frank Jensen, har givet os følgende svar på, 

hvordan han vil vægte klimavisionen for København i sin periode: ”Det vigtigste for 

mig bliver at få de ting, som ikke virker nu og her, til at fungere. For mig er det 

vigtigt, at vi får stoppet bandekrigen, at vi får en lavet en reel børnepasningsgaranti, 

og at vi får skabt jobs til ledige unge i krisen. Det betyder ikke, at jeg ikke vægter 

klimaet, og derfor har jeg også foreslået en lang række ting, som kan nedbringe 

udledningen af CO2.” (Bilag 2.3). Vi tolker svaret som at klimaproblematikken ligger 

ham på sinde, men at det formentligt ikke er en af hans mærkesager, hvilket hans 

valgkampagne bar præg af, idet han ikke afgav specifikke løfter på klimaområdet. 

Hans svar omkring de vigtigste indsatsområder for ham stemmer overens med dem, 

han afgav til os, hvilket bekræfter at klimaet ikke ligger øverst på hans politiske 

dagsorden (Politiskanalyse.blogspot.com). På hans hjemmeside er der under fanen, 

politikudspil, kun få indikationer på holdninger og visioner på klimaområdet for 

København (Frank-jensen.dk (b)). Vi vil dog understrege at, det vil være vanskeligt 

helt at se bort fra den nyligt lancerede klimaplan, hvilket der dog heller ikke er tegn 

på, at der bliver. 

 

6.5.4.2. Manglende finansiering 

I forhold til CO2-planen er det værd at bemærke, at klimaplanen ligeledes ikke er fuldt 

finansieret, og at nogle af tiltagene dermed ikke føres ud i livet, hvis der ikke afsættes 

yderligere midler til planen. Anne Vang sagde følgende omkring finansieringen i 

klimaplanen: ”Hovedparten af de initiativer, som er beskrevet i klimaplanen, er noget 

som man godt kunne tænke sig, men som der ikke er fundet penge til. Det bliver jo 
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først til noget reelt når der er penge.” (Bilag 3.3: 21:00 – 21:18). Enhedslistens 

Morten Kabell er af samme holdning, og da klimaplanen endeligt skulle vedtages, 

sagde han under mødet i borgerrepræsentationen: ”...så mangler der også en 

finansiering over de næste mange år for, at planen bliver til virkelighed. Uden den 

finansiering ja, så sker der ingenting, og så er det igen fløjtende ligegyldigt, hvad det 

er, vi vedtager i dag.” (Kk.dk (s)). 

At det udelukkende er de såkaldte fyrtårnsprojekter i klimaplanen, man søger penge 

til, giver Thomas A. Christensen også udtryk for: ”...det som er nævnt som, de seks 

fyrtårnsprojekter, det er dem vi laver budgetønsker for til politikerne...” (Bilag 3.1: 

31:55 – 32:10). Efterfølgende har han i en mail bekræftet, at fem ud af seks 

fyrtårnsprojekter er finansieret for 2010, men for at nå målsætningen i 2015 

understreger Thomas A. Christensen, at: ”…det er utrolig vigtigt at fastholde fokus 

fremover både internt og eksternt…så er klimaplanens initiativer primært finansieret i 

2010.” (Bilag 2.5.) Det betyder, at en væsentlig del af de mange tiltag, som nævnes i 

planen, ved man reelt ikke om bliver ført ud i livet. Det giver et billede, som på nogle 

punkter ligner forløbet med CO2-planen, hvor det aldrig lykkedes at få afsat de 

nødvendige midler. Anne Vang er således bekymret for, at klimaplanen udvikler sig til 

ord uden handlinger: ”...det er der hvor man kan se en lille fare, med sådan en 

klimaplan med nogle meget ambitiøse målsætninger og nogle meget store beløb som 

pt. ikke er fundet.” (Bilag 3.3: 1:05:30 – 1:05:44). 

 

Klimaplanens mange initiativer, der ikke er finansierede, kan tolkes som en måde at 

tilfredsstille en del af de krav, omverdenen har til Københavns Kommune, i forhold til 

tidsånden i samfundet. Man signalerer således de rigtige budskaber selvom der, indtil 

videre, ikke er sat penge af til at gennemføre alle initiativerne i planen. På den måde 

fremstår København visionær også med tanke på, at byen konkurrerer med andre 

storbyer, om at være længst fremme på klimaområdet, hvor blandt andet New York og 

London ligeledes har udviklet omfattende klimaplaner (Stampe 2009). Dermed 

fungerer den ufinansierede del af klimaplanen indtil videre rent symbolsk og som 

signalværdi, og den risikerer således at blive fravalgt i fremtidige budgetter i 

kommunen, såfremt de sociale normer og presset fra omverdenen ikke længere 

kræver klimahandling i højere grad end nu, som vi viste i første del af analysen. 

 

Hvis klimabevidsthed og bæredygtighed taber terræn i forhold til andre ting i 
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interessenternes sfære, bliver presset for at gennemføre planen i Københavns 

Kommune mindre. Trendforsker Poul Erik Jakobsen, der rådgiver virksomheder 

advarer mod for mange klimatiltag: ”Vi har det seneste halve år advaret vores kunder 

mod det, der sker på klimaområdet. Vi mener, at klimaboblen vil briste på et tidspunkt. 

Det er en indbildt ideologi-boble. Jeg tror, at danskerne i 2009 vil være ved at få 

kvalme af hele klimasagen.” (From 2008). Hvis scenariet realiseres, bliver det 

vanskeligere for politikerne i kommunen at blive ved med at afsætte store summer til 

området og give det politisk prioritet. Der er dog foreløbigt ingen tegn på, at 

Jakobsens forudsigelse er korrekt, men resultatet af klimatopmødet kan blive 

afgørende for befolkningens opfattelse af problemet fremover, ligesom mediernes 

dækning af problematikken er faldet, efter topmødet er forbi. Der er dermed nogle 

elementer, der kan give mulighed for, at det hykleriske aspekt, som Brunsson 

fremhæver, kan opstå ved, at handling og tale ikke peger i samme retning.  

Vi kan ikke på nuværende tidspunkt rent empirisk understøtte, at klimaplanen bliver 

til organisatorisk hykleri, men samtidig kan vi heller ikke afvise, at forløbet kommer 

til at ligne CO2-planens, som vi har påpeget ovenfor. Hele tidsånden er markant 

anderledes på nuværende tidspunkt, end da CO2-planen blev lanceret, og det langt 

større fokus kan hjælpe klimaplanens vision til at blive realiseret. Det lange 

tidsperspektiv, en mulig dalende interesse fra omverdenen for området, kampen for de 

nødvendige midler til at gennemføre initiativerne, samt skiftende personer på 

afgørende poster kan ramme klimaplanen og medvirke til, at den ikke får betydning i 

fremtiden. 

 

 

6.6. Delkonklusion på Københavns klimahåndtering 

Efter at have analyseret hvordan København har håndteret det øgede fokus på 

klimaudfordringerne, kan vi konkludere, at der er bred enighed om, at det generelle 

fokus på klimaet er steget, hvilket ligeledes gør sig gældende for omverdenens 

interesse for kommunens klimatiltag. Københavns Kommune har været meget aktiv i 

deres håndtering, og de har gennemført en lang række tiltag på klimaområdet for på 

den måde at matche tidsånden og forventningerne fra samfundet. En vigtig del af 

deres klimahåndtering har baseret sig på at indgå alliancer med partnere, som for 

eksempel Green Cities, Danmarks Naturfredningsforening og Elsparefonden, der 

bidrager positivt til, at København bliver betragtet som en klimabevidst og 
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fremadsynet kommune, hvilket styrker deres legitimitet. I 2009 er der fra kommunens 

side lagt en særlig vægt på klimaet, hvilket resulterede i mange forskellige typer 

fremstød, for eksempel kampagner som Hopenhagen og KlimaKBH'er, som var af 

visuelle og borgerinddragende art. 

COP15-mødet medførte et stort pres på byen, som skulle fremstå som en rollemodel 

for alle de deltagende lande, hvilket har påvirket deres måde at handle på og deres 

strategi i henhold til klimaet. Dette skyldes en ekstraordinær indsats, hvor mange af 

de tiltag, samarbejdsaftaler og netværksgrupper, som kommunen er indgået i, direkte 

kan føres tilbage til COP15 som en del af projektet med at sætte København på 

verdenskortet. COP15 har dermed spillet en afgørende rolle for, hvordan kommunen 

har håndteret klimapresset, og der er brugt en væsentlig post i budgettet på at sikre sig 

at byens ansigt udadtil er blevet præsenteret på bedste vis. 

 

Vi har i analysen derudover undersøgt og reflekteret over, om Københavns Kommune 

kan siges at have udført institutionelt arbejde med hensyn til at mobilisere politisk 

støtte til en betalingsring, og måden hvorpå de har forsøgt at skabe en klimaorienteret 

identitet i byen. Vi har vist, hvordan kommunen i deres håndtering har prøvet at 

influere på lovgivningen omkring at få lov til at indføre trængselsafgifter i byen. I 

dette arbejde har kommunen formået at mobilisere såvel andre kommuner som 

interesseorganisationer, hvilket har resulteret i, at betalingsringen formentligt bliver 

en realitet, hvis den nuværende opposition i folketinget kommer til magten. Særligt 

Ritt Bjerregaard og Klaus Bondam har gennem medier og høringer forsøgt at påvirke 

socialdemokraterne på Christiansborg, der før har været imod forslaget, men som nu 

har ændret holdning muligvis på grund af kommunens institutionelle arbejde. Vi vil 

dog tilføje, at den tætte alliance mellem SF og Socialdemokraterne formentligt også 

har spillet en rolle i holdningsskiftet, idet SF over en længere periode har været 

fortalere for en betalingsring rundt om København. 

Den anden type af institutionelt arbejde, vi har analyseret, er kommunens forsøg på at 

skabe en identitet i hele kommunen, der kan bidrage til realiseringen af deres 

klimaplan. Ved skabelsen af en klimaorienteret identitet spredt ud over borgere, egne 

medarbejdere og virksomheder, formår kommunen at differentiere sig fra resten af 

feltet, hvorved deres position på klimaområdet i feltet bliver defineret ud fra dette 

arbejde. Dette fokus i kommunen kan muligvis på længere sigt skabe nye rammer for, 

hvordan de øvrige kommuner håndterer deres klimastrategier. Hvorvidt Københavns 
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metode bliver spredt og accepteret i feltet og derved sætter en ny norm for, hvordan 

man inddrager borgere, medarbejdere og virksomheder i klimaarbejdet, og dermed 

kan siges at fremstå entreprenant, kan dog først afgøres i et længere tidsperspektiv, og 

derfor kan vi ikke konkludere definitivt på deres rolle som entreprenør. 

Vi har afslutningsvis i analysen vist tegn på, hvordan Københavns Kommune til en 

vis grad har udøvet hyklerisk adfærd i forhold til deres tidligere miljøplan, som ikke 

italesættes eller handles på, selvom dens målsætning løber til 2010. Endvidere har vi 

diskuteret muligheden for, at klimaplanen ender som organisatorisk hykleri ud fra 

vores empiriske materiale og sammenligning med CO2-planen. Hykleriet i 

klimaplanen bliver således brugt som en måde til at tilfredsstille flest mulige i 

omverdenen på. For eksempel skubbes den manglende finansiering i baggrunden, og 

der fokuseres i stedet på visionen om København som verdens første CO2-neutrale 

hovedstad fra hele det politiske spektre. En realisering af planen vil kræve 

kontinuerlig prioritering i budgetterne, hvilket fordrer, at klimaspørgsmålet bevarer 

sin status og legitimitet i samfundet. Men selvom det ikke er sikkert, at der kommer 

penge til at udføre planen i sin helhed, kan den bruges som en måde at skabe 

legitimitet på og møde de forventninger, som omverdenen på nuværende tidspunkt har 

til Københavns Kommune. På længere sigt vil det dog blive problematisk at bevare 

sin legitimitet, hvis finansieringen udebliver, og omverdenens forventninger til 

Københavns Kommune forbliver uændret på klimaområdet. Det modsatrettede i hvad 

udmeldingerne er, og hvad der i budgettet er sat penge af til, gør, at vi kan se tegn på 

muligt organisatorisk hykleri, idet der er et foreløbigt skel mellem tale, beslutning og 

handling. 

 

 

7. Konklusion 
 

Vi vil på baggrund af vores to analyser i denne konklusion besvare vores to spørgsmål 

fra problemformuleringen, som vi ud fra den overordnede problemstilling om de 

danske kommuners bevaring af legitimitet i klimaspørgsmålet formulerede således:  

1. Hvordan manifesterer det øgede fokus på klimaet sig inden for det 

kommunale felt i Danmark, og hvordan kan det forklares? 

2.  Hvordan håndterer Københavns Kommune det øgede fokus på 

klimaproblematikken? 
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I vores første spørgsmål med det kommunale felts reaktion på det øgede klimafokus 

som omdrejningspunkt kan vi konkludere, at næsten alle kommuner har reageret på 

det forventningspres, der i vores udvalgte analyseperiode, fra 2006 til og med 2009, 

har været udtalt. IPCC's klimarapport og EU's klimamålsætning har sat rammerne for 

kommunernes handling, idet deres konklusioner er blevet accepteret i feltet, og har 

således haft afgørende betydning for de tiltag, kommunerne har indført på 

klimaområdet. 

Rammerne har medført såvel tvangsmæssige som normative isomorfiske mekanismer, 

som presser kommunerne til handling for at sikre sig legitimitet i omverdenen. Det 

direkte tvangsmæssige pres kommer hovedsageligt fra den danske stat og i mindre 

grad fra EU, hvilket har ført til, at alle kommuner er i gang med at udarbejde planer 

og implementere energieffektiviseringsløsninger, på baggrund af lovgivning samt 

aftaler indgået af KL på kommunernes vegne. Den normative påvirkning udmønter 

sig i indgåelse af partnerskaber og netværkssamarbejde med aktører, der har høj status 

i kraft af det arbejde og de initiativer, de har udført i klimasammenhæng, hvorved 

kommunerne opnår legitimitet. Legitimiteten fra samarbejdspartneren bliver overført 

til kommunerne, som derved fremstår som troværdige, ansvarlige og aktive i kampen 

mod klimaforandringerne. Det er en vigtig pointe, at de aftaler, som har størst 

opbakning blandt kommunerne, ikke behøver være de mest ambitiøse, idet det er 

selve partnerskabet og signalværdien i samarbejdet, der er afgørende for, om 

kommunen fremstår legitim i omverdenen.  

 

De tvangsmæssige og normative mekanismer har til en vis grad ført til 

homogenisering af det kommunale felt, idet vores analyse viser, at der på overfladen 

foregår ensretninger i forhold til det at handle og sikre sig legitimitet. Vores analyse 

viser derudover at ensretningen muligvis også sker på baggrund af geografisk 

beliggenhed, idet kommuner, der ligger op ad hinanden, har tilbøjelighed til at have 

indgået de samme aftaler. Dog har vi noteret os, at der indenfor de samme aftaler 

findes flere forskellige måder, hvorpå kommunerne kan opnå aftalens målsætning, 

hvilket betyder, at der lokalt tages forskellige midler i brug. 

Afslutningsvis kan vi ud fra første analysedel konkludere, at klimaspørgsmålet 

tydeligt har manifesteret sig i det kommunale felt i form af lovgivning samt aftaler 

med legitime aktører, hvilket har ført til, at kommunerne indfører en række 
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enslydende tiltag. Denne udvikling har vi forklaret ved at påvise de isomorfiske 

mekanismer på feltet, som har tvunget kommunerne ind i homogeniseringsprocessen. 

 

Med Københavns Kommune som case har vi undersøgt, hvordan en kommune 

konkret har håndteret forventningerne og presset fra omverdenen i klimaspørgsmålet.  

Københavns Kommune har derudover, i forbindelse med COP15, været udsat for et 

mere markant pres i kraft af dens rolle som værtsby. Topmødet har haft en afgørende 

betydning for, hvordan København har ageret, og været en medvirkende faktor i 

kommunens klare prioritering af klimaarbejdet, hvor de, særligt på grund af den 

omfattende klimaplan, fremstår som en ansvarlig og klimabevidst kommune. De har 

formået at satse på klimainitiativer og har forsøgt at tage lederskab i feltet, hvilket 

korresponderer med den tidsånd i samfundet, der er herskende nu, og dermed har de 

styrket deres legitimitet.     

 

Vi har i vores analyse påvist, hvordan institutionelt arbejde indgår i Københavns 

Kommunes håndtering af det øgede fokus på klimaområdet. Kommunens holistiske 

strategi med at involvere og inddrage hele kommunen ved at konstruere en 

klimaorienteret identitet, spiller en vigtig rolle i visionen om at blive verdens første 

CO2-neutrale hovedstad. Strategien differentierer dem fra de øvrige kommuner, idet 

denne strategi ikke er udbredt og ligeså veludviklet i resten af feltet. Arbejdet styrker 

deres position i feltet, og kan på længere sigt være med til at skabe nye normer og 

rammer for, hvordan kommuner indtænker og håndterer borgerinddragelse ved hjælp 

af identitetsskabelse. Vi kan ikke konkludere, om København kommer til at fremstå 

som en institutionel entreprenør ud fra vores analyse, idet deres tilgang ikke har haft 

tilstrækkelig tid til at rodfæste sig i feltet. På længere sigt kan det dog ikke afvises, at 

metoden vinder indpas og bliver accepteret i feltet som en ny norm. 

 

Det sidste punkt i vores analyse omkring Københavns Kommunes håndtering 

omhandler organisatorisk hykleri. Vi påviste i afsnittet, at den tidligere plan på 

området forholdsvis hurtigt mistede sin betydning, eftersom den hverken fik politisk 

eller finansiel opbakning blot et år efter vedtagelsen. Eksemplet med CO2-planen 

tjener det formål at vise hvilke potentielle risici, den nye klimaplan kan møde i 

forhold til at nå målsætningerne. Ved budgetforhandlingerne for 2010, en måned efter 

vedtagelsen af klimaplanen, blev der således ikke fundet midler nok til at gennemføre 
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alle de initiativer, som Teknik- og Miljøforvaltningen forventede kunne igangsættes. 

Dette ser vi som en indikation på, at kommunen sandsynligvis får vanskeligt ved i de 

fremtidige budgetforhandlinger at afsætte de nødvendige midler til at gennemføre de 

klimaløsninger, der kræves for at blive CO2-neutral. Det organisatoriske hykleri kan 

dermed komme til at bestå i, at Københavns Kommune adskiller beslutninger fra 

handling i håndteringen af deres klimaarbejde. 

Vi kan konkludere, at Københavns Kommunes håndtering af klimaet baserer sig på 

flere forskellige tilgange, hvor de både har skulle indrette sig efter omverdenens 

forventninger og pres, men samtidigt strategisk har forsøgt at udnytte tidsånden til at 

skabe en ny norm for klimahåndteringen på feltet. På længere sigt kan det 

organisatoriske hykleri ligeledes siges at udgøre en del af håndteringen, hvis 

kommunens prioriteringer skifter i forhold den vedtagede klimaplan. 

 

 

8. Perspektivering 

 

I dette afsnit vil vi berøre et af de områder, som ligger uden for vores egentlige 

fokusområde i opgaven, men som vi har fundet interessant under udarbejdelsen af 

projektet. Vi mener derfor at det vil være relevant, i forhold til vores problemstilling, 

at inddrage brandingbegrebet for at behandle Københavns Kommunes 

klimahåndtering, ud fra en anden strategisk synsvinkel end entreprenørbegrebet vi har 

benyttet i projektet. Denne tilgang tillader os desuden at fokusere i mindre grad på det 

omverdenspres og de forventninger som påvirker kommunen, og i stedet koncentrere 

os om at undersøge, om der kan siges at ligge en brandingstrategi bag kommunens 

initiativer på klimaområdet. 

 

 

8.1. Branding 

Vi vil først give en kort introduktion til branding, som strategisk redskab for derefter 

at koncentrere os om det mere specifikke placebranding. Vi vil efterfølgende redegøre 

for, hvilke strategiske overvejelser man bør være opmærksom på, når branding som 

koncept skal udfoldes med det mål for øje at skabe en unik position for borgere, 

turister, organisationer og virksomheder. 
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Begrebet branding benyttes efterhånden i rigtigt mange sammenhænge, men vi vil 

kort give en beskrivelse af, hvad der ligger bag, da det ofte bruges i en forenklet og 

simplificeret form. 

The American Market Association gav i 1960 følgende definition på begrebet 

branding: ”A name, term, sign, symbol, or design, or a combination of them, intended 

to identify the goods or services of one seller or group of sellers and to differentiate 

them from those of competitors.” (Chernatony & Dall'Olmo Reilly 1998: 419). Denne 

definition er dog blevet kritiseret for, at være for produktorienteret. Bennetts 

definition fra 1988 er mere tidssvarende: ”A brand is a name, term, design, symbol or 

any other feature that identifies one seller's good or service as distinct from those of 

other sellers.” (Bennett 1988: 18). Hovedforskellen mellem de to definitioner er, at 

der i Bennets er plads til, at for eksempel image kan komme ind under begrebet 

branding for dermed at give yderligere plads til differentiering, som en central pointe 

(Wood 2000: 664). 

Branding er en langsigtet proces der, som udgangspunkt, skal give en organisation et 

produkt, et sted, en identitet og en immateriel merværdi ved at konstruere en platform, 

der kan kommunikere kohærente værdier, og samtidigt differentiere brandet fra andre 

produkter eller brands. Dette gøres i et forsøg på at skabe præference for det ønskede 

brand hos forbrugerne, men det er mere end blot overfladisk reklame, eftersom at 

branding skal skabes og betragtes holistisk ifølge Kotler (Kotler 2003: 9). 

 

8.1.1. Place branding 

Place branding er en strategi, der i stigende grad bliver benyttet af byer og regioner, 

som satser på at gøre stedet mere attraktivt for såvel borgere som potentielle borgere, 

virksomheder og turister. Det konstante krav om eksistensberettigelse tvinger byerne 

ud på opmærksomhedens marked, og derfor bliver begreber som værdier, identitet og 

omdømme vigtige (Langer 2002: 7). Kotler bruger termen strategisk place marketing, 

og understreger blandt andet følgende punkter som afgørende for, om en by med 

succes kan brande sig; Fortolkning af hvad der sker i omverdenen, opbygning af en 

realistisk vision af hvad byen kan blive, og skabelsen af en plan som komplementerer 

visionen (Kotler et al. 1993: 20). 
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8.1.1.1. Forskellen mellem by & organisation 

Place branding er et forsøg på at føre tankerne fra corporate branding videre og 

applicere dem på en by eller et specifikt geografisk område. 

Der er en række fællesstrategiske overvejelser og aspekter, corporate og place 

branding imellem. Fællestrækkene er ifølge Kavaratzis at: ”They both have 

multidisciplinary roots, both adress multiple groups of stakeholders, both have a high 

level of intangibility and complexity, both need to take into account social 

responsibility, both deal with multiple identities, both need a long-term development. 

In this sense, corporate branding does seem to offer a multitude of lessons for 

implementing branding within cities” (Kavaratzis 2007: 29). Trods disse fællestræk er 

de ovennævnte kriterier svært gennemskuelige ved place branding, da kompleksiteten 

ved at brande en by overstiger det at brande en organisation. Det være sig 

besværligheder ved at fremskaffe informationer fra sine stakeholders, finde 

magtstrukturer i et komplekst bybillede med mange aktører, at tage højde for diverse 

krydshensyn og interesser, og ikke mindst at få opbakning for strategien i et broget 

bybillede, der spænder bredt politisk og socialt (Kavaratzis 2007: 29; Stigel & 

Frimann 2006: 243). 

En anden afgørende forskel på en by kontra en organisation er, at byen ikke har de 

samme sanktionsmuligheder, som virksomhederne har overfor deres ansatte. Man kan 

således dårligt forestille sig en by smide borgere og virksomheder ud eller på anden 

vis sanktionere, hvis man ikke vil følge brandingstrategien. Derfor kan der heller ikke 

styres på adfærd og den kommunikation, der udsendes (Stigel & Frimann 2006: 249). 

Desuden er brandingprocessen underlagt den politiske situation, hvormed der er en 

mere begrænset mulighed for at handle frit i forhold til en organisation. 

 

8.1.1.2. Formål & strategi ved place branding 

Det kan være byens målsætning, at få flere virksomheder eller tilflyttere til 

kommunen, hvilket eksempelvis kan bero på et ønske om at ændre den sociale 

diversitet, højne skatteindkomsten etc. I forbindelse med brandingen kan der være 

både eksterne og interne succeskriterier. Eksternt kunne brandingen for eksempel 

være med til, at tiltrække flere kunder til byens handelsliv (Stigel & Frimann 2006: 

250). Internt kan brandet være med til at skabe en identitet, som forankres hos 

borgere, ansatte i kommunen, samt erhvervs- og foreningslivet. Denne identitet kan på 

længere sigt være med til at knytte borgere og virksomheder til byen og give dem en 
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fornemmelse af ejerskab, og hvis det lykkes at skabe en positiv brand tilknytning, har 

man, ifølge Rainisto, skabt et place brand: ”When a place manages to create 

favourable brand associations in the minds of the targeted customers, a place brand 

has been born and there is a chance that the customer could select the place to be 

”consumed” (Rainisto 2003: 49). 

Begreberne identitet, image, værdier og position er centrale emner, når man skal 

brande en by, og derfor er der behov for en bred indsats, hvis et sådan projekt skal 

lykkedes. Det handler, med andre ord ikke kun om kommunikation men også om 

handling og initiativ som en del af en langsigtet proces. 

 

 

8.2. Københavns klimavision som place branding strategi? 

Vi har som skrevet, valgt at fokusere på de isomorfiske mekanismer samt 

entreprenørskab fra Københavns Kommune, men man kunne også have lagt sit blik på 

hvordan brandingen af København i forbindelse med klimaplanen og topmødet er 

grebet an, og om der ligger en klar strategi bag. København har i forvejen klaret sig 

godt i blandt andet det internationale trendmagasin Monocles kåring af bedste by at 

leve i, hvor byen i 2008 blev kåret som nummer et og i 2009 blev nummer to 

(Denmark.dk). København har dermed i forvejen opbygget et vist brand, og 

klimasatsningen kan ses som en udbygning af dette, hvor især cyklismen i byen giver 

stor genklang rundt om i verden. Der tales for eksempel om Copenhagen Lanes (om 

cykelstier), og på de internationale hjemmesider; Copenhagenize.com og 

Treehugger.com, kårede man København til verdens bedste cykelby, hvilket er med til 

at skabe opmærksomhed omkring København og dets brand (Copenhagenize.com; 

Treehugger.com). Der er en oplagt synergi i at lade det store fokus på cyklister blive 

en del af den klimaidentitet, København gerne vil skabe med klimaplanen, og som 

byen allerede er kendt for. 

 

Københavns Kommune har lagt vægt på blandt andet partnerskaber i forbindelse med 

klimafremstød. Blandt andet er der indgået en aftale med det amerikanske firma 

Better Place omkring udbygningen af infrastruktur til elbiler i Københavns Kommune 

(Betterplace.com), og man prøver i det hele taget på at inddrage interessenter fra det 

private erhvervsliv. Således er det som tidlige nævnt muligt at blive ”Klima+ 

virksomhed”, hvorved kommunen blandt andet tilbyder netværksmøder og 
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energirådgivning (Kk.dk (t)). Derved prøver man at skabe en synergi mellem 

kommunens arbejde med klima kombineret med virksomhedernes for på den måde at 

stille brandet København som grøn by bedre og give det en større berøringsflade ud 

ad til. De forsøger således at sprede værdierne i kommunen omkring klimaet ud til 

virksomhederne, så byen kan fremstå som en samlet enhed, hvor bæredygtighed og 

omtanke for CO2-udledningen prioriteres højt. 

 

Borgerinddragelse har ligeledes figureret i Københavns strategi om at blive CO2-

neutral. Man kan som tidligere nævnt blive Klima KBH’er og på den måde deltage i 

events eller få et klimatjek i sin bolig. Derudover blev open source kampagnen 

Hopenhagen, som København blev tilbudt af IAA, og taget i brug som en metode til 

at tiltrække folk både fysisk og virtuelt. Kommunikationschef i Københavns 

Kommune, Marie Scott Poulsen, lægger vægt på involvering som et vigtigt parameter: 

”Det…bliver sjovt for københavnerne, når de selv er en del af legen. Det prøver vi at 

videreføre med Hopenhagen Live så københavnerne kan føle at de er en vigtig del af 

COP15” (Ernst 2009: 18). 

 

Vi har derudover lagt mærke til kommunens ordvalg og retorik, der fremgår i 

forbindelse med klimaplanen, hvor særligt ”verdens første CO2-neutrale hovedstad” 

og ”verdens miljømetropol” bliver benyttet i meget af deres kommunikation. 

Ordvalget fungerer som en måde at gøre København unik på og på den måde at få 

byen til at fremstå attraktiv over for turister, borgere og virksomheder, på baggrund af 

det, som CO2-neutralitet fører med sig med mindre forurening fra energiforsyning og 

transport, mere energieffektive boliger, en ny grøn økonomi etc. Sammen med 

omtalen af borgerne i kommunen, hvor de københavnske indbyggere fremstilles som: 

”…aktive cyklister, engagerede og interesserede i klima og miljø, hvis det 

københavnerne skal bruge ligger i nærheden, så går vi” (Københavns Kommune (b) 

2009: 18, 22) kan man muligvis finde en diskursiv strategi fra kommunens side, som 

ville være spændende at gå mere til bunds i. 

 

FN’s COP15-møde gav desuden kommunen den størst tænkelige eksponering og 

platform at udfolde brandingen af byen på, idet hele verdenspressen samlede sig i 

byen i perioden, topmødet varede, hvilket blandt andet resulterede i, at Copenhagen i 

december 2009 var et af de mest søgte ord på Google søgemaskinen (Aagaard 2009). 
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København har uden tvivl fået en masse medieomtale i forbindelse med COP15, og 

muligheden for at trænge igennem til interessenter uden for Danmark har dermed 

været gode. Det kunne have været interessant at have analyseret Københavns 

Kommunes tilgang til branding aspektet i deres klimafremstød dybere i stedet for 

denne mere stedmoderlige behandling emnet har fået i denne perspektivering. 
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indgået nogle af de Elsparefonden Danmarks Klima- & Energimin. KL KL Green Cities 6by Samarbejde Foreningen Gate 21

her nævnte aftaler. (Kurveknækker) Naturfredningsfor. (Energiby) (Klimalandkort) (Klimanetværk 09') Samarbejde om fælles Netværk m. Danmarks Bæredygtige Netværk mellem

(markeret med fed) Forpligtende reduktion (Klimakommune) Foregangskommune Udstillingsvindue af Netværk m. mål m. dokumentation 6 største byer m. Byer og Bygninger kommuner, erhvervsliv

af elforbrug fra egne Forpligtende reduktion m. plan for hvordan egne projekter erfaringsudveksling. af deres arbejde samt erfaringsudveksling af (FBBB) og forskning

aktiviteter. af CO2 fra egne erfaring skal spredes ifm. COP15 samt erfaringsudveksling. også andre områder Netværksamarbejde

aktiviteter. til andre kommuner. til andre kommuner. for bæredygtig udvikling

Hjørring 5%: 2008-2010
Holbæk 2008: 3% pr. år til 2018

Holstebro 2008: 2% pr. år til 2025
Horsens
Hvidovre 6%: 2008-2011 2008: 2% pr. år til 2025

Høje-Taastrup 10%: 2009-2013 2008: 2% pr. år til 2013
Hørsholm 6%: 2007-2009 2008: 2% pr. år til 2011

Ikast-Brande 2009: 2% pr. år til 2025
Ishøj 6%: 2009-2011 2009: 2% pr. år til 2025

Jammerbugt 2009: 2% pr. år til 2025
Kalundborg 5%: 2009-2012
Kerteminde 3%: 2008-2010

Kolding 6%: 2008-2010 2008: 2% pr. år til 2021
København (Se herunder) 2009: 2% pr. år til 2015

Beskæft. & Integration 6%: 2007-2011
Børne- & Ungdom 12%: 2009-2011

Kultur- & Fritid 3%: 2009-2011
Social 12%: 2009-2012

Sundheds- & Omsorg 8%: 2009-2012
Økonomi 12%: 2009-2012

Køge 7%: 2009-2012 2009: 2% pr. år til 2014
Langeland 3%: 2008-2011

Lejre 3%: 2008-2011
Lemvig
Lolland 3%: 2009-2011 2007: 3% pr. år til 2025

Lyngby-Taarbæk 3%: 2007-2009 2008: 2% pr. år til 2009
Læsø

Mariagerfjord 5%: 2008-2013 2008: 2% pr. år til 2012
Middelfart 11%: 2008-2016 2008: 2% pr. år til 2015

Morsø 2009: 2% pr. år til 2025
Norddjurs

Nordfyn 6%: 2008-2011
Nyborg

Næstved 2%: 2009-2011 2009: 2% pr. år til 2025
Odder
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(markeret med fed) Forpligtende reduktion (Klimakommune) Foregangskommune Udstillingsvindue af Netværk m. mål m. dokumentation 6 største byer m. Byer og Bygninger kommuner, erhvervsliv

af elforbrug fra egne Forpligtende reduktion m. plan for hvordan egne projekter erfaringsudveksling. af deres arbejde samt erfaringsudveksling af (FBBB) og forskning
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Odense 10%: 2007-2009 2009: 2% pr. år til 2025
Odsherred

Randers
Rebild

Ringkøbing-S
Ringsted 2009: 2% pr. år til 2025
Roskilde 2008: 2% pr. år til 2025

Rudersdal
Rødovre

Samsø 10%: 2008-2012 2008: 2% pr. år til 2025
Silkeborg 2009: 2% pr. år til 2012

Skanderborg 4%: 2008-2012 2009: 2% pr. år til 2025
Skive 8%: 2008-2012 2008: 3% pr. år til 2042

Slagelse 2008: 2% pr. år til 2015
Solrød 7%: 2007-2010 2008: 2% pr. år til 2025

Sorø 8%: 2012-2013
Stevns 4%: 2009-2011 2009: 2% pr. år til 2025
Struer 3%: 2008-2010

Svendborg 3%: 2009-2011
Syddjurs 2008: 2% pr. år til 2025

Sønderborg 20%: 2008-2011 2008: 2% pr. år til 2025
Thisted 8%: 2009-2012 2008: 3% pr. år til 2025
Tønder
Tårnby

Vallensbæk 10%: 2009-2013 2008: 2% pr. år til 2025
Varde 3%: 2008-2011
Vejen 2009: 2% pr. år til ?
Vejle

Vesthimmerland 10%: 2009-2012 2008: 2% pr. år til 2025
Viborg 5%: 2008-2012

Vordingborg 2009: 2% pr. år til 2025
Ærø 6%: 2008-2011 2009: 2% pr. år til 2025

Århus 2%: 2009-2012 2009: 2% pr. år til 2030
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BILAG 2.1. 
 

Svar på mail 
 
 
 
Lars Dueholm - medlem i Teknik og Miljøudvalget og i Borgerrepræsentationen (V) 

Svar på mail d. 22. juni 2009 
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BILAG 2.2. 
 

Svar på mail 
 
 
 
Anne Skovbro - Byudviklingschef i Økonomiforvaltningen 
Svar på mail d. 17. august 2009 
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BILAG 2.3. 
 

Svar på mail 
 
 
 
Frank Jensen – Overborgmester (S) 
Svar på mail d. 5. november 2009 
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BILAG 2.4. 
 

Svar på mail 
 
 
 
Vibeke Østergaard – Beskæftigelses- & Integrationsforvaltningen – Københavns Kommune 
Svar på mail d. 17. november 2009 
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BILAG 2.5. 
 

Svar på mail 
 
 
 
Thomas A. Christensen – Klimamedarbejder i Center for Miljø – Københavns Kommune 
 Svar på mail d. 25. januar 2010 
 
 

 
 
Fra vedhæftet Word dokument: 
Vi håber du kan godkende de ovenstående citater og vi håber at du også lige har tid til at knytte en 
kommentar til følgende spørgsmål: 
 
1. Er finansieringen af de seks fyrtårnsprojektet på plads?  
Hovedparketen af finansieringen til fyrtårnsprojekterne er kommet i hus. Der blev dog ikke givet penge til 
”Generation bæredygtig”.  
 
Årsprogram 2010 for implementering af Københavns klimaplan omfatter 34 initiativer (ud af klimaplanens 
50), som vi arbejder med i 2010. Hertil kommer en række tværgående projekter.  
Der er i årsprogrammet taget udgangspunkt i de eksisterende midler, herunder midler der er bevilget i 
budgetaftalen for 2010. Aktivitets- og ambitionsniveauet er således afstemt med de ressourcer, der er til 
rådighed. Men der sker ikke med årsprogrammet en fuld implementering af de 34 initiativer.  

2. Hvor meget er der blevet budgetteret med på de pågældende projekter? 
Afsat i budget 2010 til implementering af klimaplanen:  
- 2 mio. kr. i 2010 til vindmøller 
- 20 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til klimarenovering 
- 1 mio. kr., 1,5 mio. kr. og 1 mio. kr. i årene 2010-2012 til infrastruktur til elbiler 
5 mio. kr. i 2010 til lommepark  
I alt: 90,5 mio. kr. afsat 
 
Gennemførelsen af klimaplanen forudsætter finansiering - også hos os i kommunen. Vi skal videre med 
kommunens bygninger, byudviklingen, uddannelsen af københavnerne, trafikinfrastrukturen og meget mere. 
Mange af tiltagene vil også have positiv effekt i forhold til andre områder - livskvalitet og sundhed, bedre 
luft, mindre støj osv. Klima vil helt sikkert komme til at indgå i budgetdrøftelserne for budget 2011. 
 
3. Hvordan ser du udsigterne for klimaplanen på baggrund af det vedtaget budget for 2010? 
Initiativerne i klimaplanen budget 2010 giver os et godt skridt mod 20 % CO2-reduktion i 2015 og bringer 
os på vej mod vores mål om CO2-neutralitet i 2025. Men det er utrolig vigtigt at fastholde fokus fremover 
både internt og eksternt - som det fremgår oven for, så er klimaplanens initiativer primært finansieret i 
2010. 
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BILAG 2.6. 
 

Svar på mail 
 
 
 
Anne Marie Holt Christensen – Arkitekt og Projektleder – Albertslund Kommune 
 Svar på mail d. 12. oktober 2009 
 
 

 
 
Hej Toke 
Albertslund Kommune følger nøje med i hvad der sker på klimaområdet i København. Hvordan kommunen 
griber de enklete tiltag an i deres klimaplan og hvilke resultater de opnår. Det har selv sagt stor betydning 
for Albertslund som en kommune tæt på København, der også er landets hovedstadskommune, hvordan 
barrierer og muligheder tackles. Barrierer og muligheder, der i de fleste tilfælde er ligesom vores, men 
selvfølgelig af en anden størrelse og betydning klimamæssigt.  
For eksempel kommunens rolle og muligheder, som rollemodel og som igangsætter på borgere og 
virksomheders vegne på klimaområdet, hvor der ikke er lovgivning kommunen kan læne sig op af. det 
gælder også på energiforsyningsområdet, hvordan kommunen i højere grad kan efterspørge klimaprodukter 
som kunde (mere miljøvenlig varme og grøn strøm) og gå ind i et samarbejde med forsyningsselskaberne. 
 
- 
 
Det var det korte svar, du er velkommen til at vende tilbage. 
 
Link til Albertslund Kommunes klimaplan, i både en kort og en lang udgave. Klik på A+'et på denne side: 
http://www.albertslund.dk/ 
 
hvilken rolle i ser Københavns Kommune har, inden for det kommunale felt i forhold til klimatiltag?  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Anne Marie Holt Christensen  
 
Arkitekt MAA, Projektleder Klimaplan 
Miljø og Udvikling, Miljø og Teknikforvaltningen  
Direkte: 43 68 67 48 
Mobil: 30 25 66 44 
Anne.Marie.Holt.Christensen@albertslund.dk 

http://www.albertslund.dk/�
mailto:Anne.Marie.Holt.Christensen@albertslund.dk�
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BILAG 2.7. 
 

Svar på mail 
 
 
 
Annica Myrén – Koordinator Klima & Bæredygtighed – Kolding Kommune 
 Svar på mail d. 12. oktober 2009 
 
 

 
 
Hej, som I sikkert er klar over, samarbejder Kolding Kommune ekstra meget med Københavns Kommune, da 
vi begge er medlem af Green Cities. Svaret bliver derfor præget af det. 
 
Yderligere en kommentar: København Kommunes klimaplan er helt rigtigt ambitiøs og omfattende, men det 
er vigtigt at understrege at der er andre kommunale klimaplaner der er mere ambitiøse, både ifht. CO2-
udledningsmål og projekter.  
 
Og så det korte svar: 
 
København har især en rolle som hovedstad og landets største by at gå foran og vise at man kan hvordan 
man kan gøre tingene og at man kan + være til inspiration til mindre kommuner, der ikke har lige så mange 
ressourcer. København laver tit projekter der man måske ikke kan kopiere, men i hvert fald tage en del af og 
gennemføre i sin kommune, eller lade sig inspirere af. 
 
Københavns Kommune er også, især som følge af de mange Agenda-centre, god til borgerrettede tiltag, der 
er til stor inspiration for andre. 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
Annica Myrén 
Koordinator Klima & bæredygtighed 
 
 
Kolding Kommune 
Teknisk Forvaltning 
Miljøområdet - Klima & Bæredygtighed 
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BILAG 2.8. 
 

Svar på mail 
 
 
 
Lisbeth Daell Kristensen – Klimakoordinator – Fredericia Kommune 
 Svar på mail d. 20. oktober 2009 
 
 

 
 
Hej Toke og David 
 
Hvis jeg forstår jer rigtigt, ønsker I at høre noget om, i hvilken grad vi ser Københavns Kommune som 
rollemodel for landets øvrige kommuner, når det handler om klimatiltag? 
 
Københavns Kommune er langt i forhold til de fleste andre kommuner. I kraft af kommunens størrelse kan 
man jo i sagens natur udrette mere end i de mindre kommuner, der har en - i bedste fald to 
klimamedarbejdere. Men mange af de projekter, der sættes i gang i Københavns Kommune, kan jo bruges 
som inspiration hos os andre. Fredericia Kommune er med i miljøsamarbejdet Green Cities med seks andre 
kommuner bl.a. Københavns Kommune. Her samarbejder vi om miljø herunder klimatiltag. I det samarbejde 
er det tydeligt, at Københavns Kommune er "længere fremme i skoene" end andre kommuner.  
 
Til gengæld er problemstillingerne i mindre jyske kommuner ofte af en anden karakter end i Københavns 
Kommune. Derfor kan man som jysk kommune til tider få mere inspiration fra kommuner, der er 
sammenlignelig med ens egen kommune. F.eks. arbejdes der nok ikke meget med at nedbringe CO2 
udledningen fra landbrug i Københavns Kommune. På transportsiden er vi også nødt til at tænke anderledes 
end Københavns Kommune, da vi ikke har samme grad af kollektiv transport som alternativ til bilen.  
 
Jeg ved ikke, om det er svar på jeres spørgsmål. Ellers må I vende tilbage :-) 
 
 
Venlig hilsen 
 
Lisbet Daell Kristensen 
Klimakoordinator 
Natur & Miljø 
 
E-mail: teld@fredericiakom.dk 
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