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Abstract	
The aim of this thesis is to examine the communication phenomenon Aspirational Talk. Aspirational talk refers to 
communication that announces ideals and intentions rather than reflects actual behaviours, and thereby consists 
of a gap between talk and actions.  
 

Research gap 
The advocates of aspirational talk argue that strategic inconsistency between words and actions is useful for 
organizations in order to stimulate positive changes. Communication with inconsistency between talk and action 
is, however, often exposed to criticism in the general public, where the dominant ideal is to “practise what you 
preach”. This conviction is also seen in large parts of the strategic communication literature, where an ideal of 
consistency is dominant thus organizational credibility equals total agreement between talk and action. Since 
aspirational talk draws on a research tradition that considers communication as performative, it is in opposition 
to the above-mentioned ideal of consistency. Due to the theoretical foundation of aspirational talk, it is argued 
that strategic difference between talk and action can be useful for organizations in order to stimulate positive 
changes. The contrast between aspirational talk and the ideal of consistency, therefore, constitutes a research 
gap, in which this thesis originates from. Within this research gap the objective was to: Investigate the theoretical and 
practical opportunities and limitations related to the use of aspirational talk as a tool for organizational change. 
 
In order to examine this objective, the Municipality of Copenhagen was included as a case study. The 
Municipality of Copenhagen has since 2009 communicated a visionary ambition to become the world’s first 
carbon-neutral capital, and we therefore argue that the municipality represents a contemporary example of 
aspirational talk, since there currently is a gap between talk and action in the municipality.  
 

Examination of Aspirational Talk 
In order to examine the theoretical and practical opportunities and limitations related to the use of aspirational 
talk as a tool for organizational changes, we conducted three sub-questions after which we structured the thesis. 
Initially we discussed the societal and theoretical premises related to the phenomenon. Based on this discussion, 
we deduced theoretical implications for aspirational talk, which we used in order to analyse the practical 
opportunities and limitations for the phenomenon. Secondly, we conducted a critical discourse analysis based on 
Norman Faircloughs approach, which connects social discourses with textual analysis. The empirical foundation 
for this analysis was three climate publications from the Municipality of Copenhagen, which were addressed 
towards different stakeholder groups. Finally, we studied the practical use of aspirational talk in the Municipality 
of Copenhagen through interviews with relevant people related to the climate ambitions. The interviews and the 
following analysis were structured on the basis of the theoretical implications related to aspirational talk, which 
were deduced from the societal and theoretical discussion.  
 
Findings 
Based on our examinations we obtained a nuanced understanding of aspirational talk related to both the 
theoretical and practical perspectives. In relation to the first sub-question, we identified equilibrium of 
opportunities and limitations for aspirational talk. The most notable opportunities consisted of positive internal 
and external development potential, whereas the most dominant limitation was found in the general public’s 
intolerance of inconsistency between talk and action. Based on the second sub-question, we identified a use of 
aspirational talk in the Municipality of Copenhagen’s climate publications, which we argue was used in order to 
construct a certain reality around the municipality’s climate ambition. This was rhetorical expressed by 



	

	

articulating the ambition as something that with certainty will take place. In relation to the final sub-question, we 
found more practical opportunities than limitations for aspirational talk. The dominant practical opportunities 
were found in the employees’ involvement and commitment towards the ambition. Moreover, we identified a 
general pride among the employees, and a belief that the ambition has the potential to create both internal and 
external changes. The sole practical limitation for aspirational talk was a potential criticism if the municipality 
does not achieve their goal of CO2-neutrality. Based on a combination of the three sub-questions, it was 
therefore possible to answer the overall problem statement, and hereby contribute with an understanding of 
organizational use of aspirational talk.   
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Introduktion 
”Vi ville – som individer, virksomheder og samfund – være stærkt hæmmede, hvis ikke vi måtte udtale os om vore idealer, før vi var 

i stand til at leve op til dem 24/7. Det er gennem kommunikationen, at vi inspirerer os selv, sætter standarder og formulerer 

ambitioner. Kun ved at artikulere sådanne aspirationer højt og tydeligt så signifikante andre kan høre det, bliver de virkelige og 

bindende for os selv” 

(Christensen, 2013) 

 

I samfundet hersker der en norm om, at man skal gøre, hvad man siger. Troværdighed sidestilles således ofte 

med konsistens mellem tale og handling, hvorfor dette netop er noget, som efterstræbes af mange (Lønstrup, 

2013). Normen om konsistens præger i høj grad nutidens organisationer, som hovedsageligt dømmes ud fra, om 

der er overensstemmelse mellem det, de siger og gør, samt det de har gjort og vil gøre i fremtiden (Lønstrup, 2013). 

Konsistensidealet ses desuden afspejlet i store dele af den strategiske kommunikationsteori, hvor der ligeledes 

ofte prædikes overensstemmelse mellem organisatorisk tale og handling (Hatch & Schultz, 2008; Argenti, Howell 

& Beck, 2005). Som modspil til tankegangen om konsistens har en ny form for strategisk kommunikation dog 

vundet indpas hos en skare af kommunikationsteoretikere og praktikere. Hos disse anses inkonsistens mellem 

tale og handling ikke som et problem men derimod som et strategisk værktøj, der på sigt kan skabe en positiv 

udvikling (Christensen, Morsing & Cheney, 2008; Haack, Schoeneborn & Wichert 2012). Denne tilgang bygger 

på præmissen om, at kommunikation er konstituerende for virkelighed, hvorfor virkelighed er noget vi blandt 

andet skaber via sproget. Netop fordi sproget rummer denne performative egenskab, mener udfordrerne af 

konsistensidealet, at der kan være værdi i inkonsistens mellem tale og handling, da vi som samfund herved kan 

udvikle os imod bedre standarder (Christensen et al., 2008; Haack et al., 2012). 

 

Kommunikation med en strategisk forskel imellem tale og handling betegnes som ambitionssnak eller aspirational 

talk (Christensen, Morsing & Thyssen, 2013: 2), og netop denne måde at kommunikere på udgør 

undersøgelsesfeltet for dette speciale. Forud for vores møde med ambitionssnak havde vi en tro på, at konsistens 

mellem tale og handling var et absolut nødvendigt parameter for succesfuld kommunikation. Som studerende 

indenfor strategisk kommunikation var litteraturen, som vi blev undervist efter, nemlig i høj grad baseret på dette 

konsistensideal og hermed en stræben efter at eliminere alle uoverensstemmelser mellem organisationers tale og 

handlen. Mødet med ambitionssnak udfordrede dog denne tankegang, og pludselig meldte spørgsmålet sig: Er 

konsistent kommunikation virkelig den eneste rigtige vej frem? 
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Undersøgelsesfelt 
Dette speciale udspringer af en nysgerrighed overfor ambitionssnak og begrebets funktionalitet sat overfor 

samfundets og den strategiske kommunikationsteoris dominerende konsistensideal. Ambitionssnak dækker over 

følgende betegnelse: 

”The announcement of ideas and intentions rather than actual behaviours” 

(Christensen et al., 2013: 2) 

 
Ambitionssnak beror altså på en kommunikation, der taler om hensigter og idealer, som eksisterende praksisser 

endnu ikke kan leve op til (Christensen et al., 2013: 2). Det handler således om, at man som organisation 

kommunikerer om ønskværdige fremtidsbilleder i stedet for at kommunikere om status quo (Christensen et al., 

2013: 2). En fordel ved at kommunikere forud for hvad nuværende praksisser kan bære, bliver herved, at en 

positiv fremdrift på sigt kan blive skabt (Lundheim, 2005). Denne måde at kommunikere på sat overfor 

samfundets normer om konsistens udgør et interessant researchgab og efterlader os med en undren over, 

hvordan organisationer kan udvikle sig og agere visionært og inspirerende uden at blive stoppet af en mur af 

kritik og modstand.  

 

Problemformulering 
Vores nysgerrighed overfor ambitionssnak leder os til følgende problemformulering: 

 
v Hvilke muligheder og begrænsninger er der teoretisk og praktisk forbundet med at benytte 

ambitionssnak som forandringsredskab? 
 
Med henblik på at undersøge problemformuleringen har vi inddraget Københavns Kommunes 2025 Klimaplan1 

som casestudie. I Københavns Kommune blev der i 2009 formuleret en ambitiøs vision om at gøre København 

til verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. På nuværende tidspunkt er der i kommunen altså en forskel på 

dét, der er kommunikeret ud, og hvad eksisterende praksisser er i stand til at leve op til. Københavns Kommune 

udgør således et nutidigt eksempel på ambitionssnak i praksis, hvorfor casen repræsenterer et godt udgangspunkt 

for at undersøge begrebets muligheder og begrænsninger. Med Københavns Kommune som udgangspunkt er 

besvarelsen af problemformuleringen struktureret på baggrund af følgende tre arbejdsspørgsmål: 

 
v Hvilke implikationer kan udledes for ambitionssnak på baggrund af en samfundsmæssig og teoretisk 

diskussion? 
 

v Hvilken virkelighedskonstruktion lægges der op til i Københavns Kommunes klimakommunikation? 
 

v Hvilke praktiske muligheder og begrænsninger kan udledes for arbejdet med ambitionssnak gennem et 

casestudie af Københavns Kommunes 2025 Klimaplan? 

																																																								
1 Herefter refereret til som Klimaplanen 
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Det første arbejdsspørgsmål består af en samfundsmæssig og teoretisk diskussion og har til formål at udlede 

nogle generelle teoretiske implikationer for arbejdet med ambitionssnak. Rationalet for at inddrage den 

samfundsmæssige kontekst med henblik på at udlede teoretiske implikationer er, at store dele af 

kommunikationsteorien omhandlende konsistensidealet netop udspringer af samfundets normer, hvorfor vi 

mener, at samfund og teori ikke kan ses adskilt fra hinanden. Det andet arbejdsspørgsmål vil blive besvaret ved 

hjælp af en kritisk diskursanalyse, som har til hensigt at analysere hvorledes ambitionssnakken ses i praksis i 

Københavns Kommune, samt hvordan kommunen via sproget konstruerer en virkelighed omkring sine 

klimaambitioner. Afslutningsvist vil det tredje arbejdsspørgsmål på baggrund af interviews i Københavns 

Kommune sætte de teoretiske implikationer i en praktisk kontekst for derigennem at skabe yderligere forståelse 

for arbejdet med ambitionssnak. 

 

Indføring i casen 

”Der er tale om en ambitiøs plan, der kræver en langsigtet indsats, men det kan lade sig gøre” 

(Teknik- og Miljøforvaltningen, 2012: 4) 

 

Københavns Kommune har store ambitioner, og dette blev for alvor slået fast i 2009 med den nye Klimaplan. 

Budskabet i Klimaplanen er, at København vil være verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025 (Teknik- og 

Miljøforvaltningen, 2012: 5). Budskabet i Klimaplanen er ikke bare ambitiøst, men har ifølge Københavns 

Kommune selv potentiale til at ændre hele byen og hverdagen for indbyggerne (Teknik- og Miljøforvaltningen, 

2012: 8). Ifølge kommunen skal ambitionen om et CO2-neutralt København nemlig bruges som en løftestang 

for at opnå øget livskvalitet, jobskabelse, investeringer og innovation (Teknik- og Miljøforvaltningen, 2012: 8). 

Klimaplanen er altså mere end blot en plan for klimaindsatsen. Det er en plan for, hvordan hele kommunen skal 

udvikle sig selv og skabe en ny og bedre fremtid for indbyggere, virksomheder og offentlige instanser samtidig 

med, at Klimaplanen skal sætte et eksempel verden over (Teknik- og Miljøforvaltningen, 2012: 8). Klimaplanen 

har allerede vundet internationale priser såsom Carbon Measurement & Planning prisen, som er uddelt dels for 

ambitionsniveauet og dels for kommunens evne til at føre ambitionerne ud i livet (Østergaard, 2013). I 2013 blev 

Københavns Kommune desuden udnævnt til Europas grønne hovedstad med ytringen om, at: ”Europa har meget 

at lære af Københavns indsats for at forbedre miljøet og indbyggernes livskvalitet” (Danmarks Radio, 2013). 

 

Specialets opbygning 
Specialet er bygget op omkring tre arbejdsspørgsmål, som tilsammen skal besvare problemformuleringen og 

kaste lys over, hvilke muligheder og begrænsninger der teoretisk og praktisk er forbundet med at benytte 

ambitionssnak som forandringsredskab. Vi ønsker således at afdække både teoretiske og praktiske implikationer, 

hvorfor der er tale om en todelt problemformulering. For at besvare første del af problemformuleringen, 

foretager vi i kapitel 1 en samfundsmæssig og teoretisk diskussion. Denne diskussion bliver anvendt til at udlede 
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en række teoretiske implikationer, der senere benyttes til at analysere ambitionssnak i en praktisk kontekst. 

Kapitel 1 danner således rammen for, hvad der empirisk skal undersøges, hvorefter der i kapitel 2 introduceres, 

hvordan dette metodisk bliver undersøgt. I dette kapitel præsenteres den anvendte metode, herunder det 

videnskabsteoretiske udgangspunkt, det empiriske grundlag samt de metodiske refleksioner. I de efterfølgende to 

kapitler udføres analysen af Københavns Kommunes Klimaplan, hvor ambitionssnak i to separate kapitler sættes 

i en praktisk kontekst. Begge analyser baserer sig på det kommunikationsteoretiske udgangspunkt om, at sprog er 

virkelighedsskabende, hvorfor analyse af sprog vil være omdrejningspunktet for den overordnede analyse. I 

kapitel 3 vil fokus være på Københavns Kommunes klimapublikationer, som analyseres med udgangspunkt i 

Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse, og i kapitel 4 vil fokus være på kvalitative interviews, der analyseres 

ud fra de teoretiske implikationer, der blev udledt i kapitel 1. I kapitel 5 konkluderes der endeligt på 

problemformuleringen, og som et sidste element vil vi i kapitel 6 perspektivere vores analyse af ambitionssnak i 

Københavns Kommune til en bredere generel kontekst. 
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Den samfundsmæssige & teoretiske kontekst 

Formålet med dette kapitel er at besvare første arbejdsspørgsmål og herved udlede teoretiske 

implikationer for arbejdet med ambitionssnak. Dette gøres ved at sætte begrebet i en samfundsmæssig og 

teoretisk kontekst for herved at give læseren en forståelse for det spændingsfelt, som ambitionssnak 

udspiller sig i. Kapitlet er opdelt i tre dele, der sætter samfundet og det teoretiske konsistensideal overfor 

den teoretiske tilgang til kommunikation, som ambitionssnak bygger på. 

 

Kapitel 1 
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Den samfundsmæssige kontekst 
Det følgende afsnit er opdelt i tre dele, som alle skitserer den samfundsmæssige kontekst, der er forbundet med 

organisationers ageren i relation til anvendelsen af ambitionssnak. Samfundet er komplekst og indeholder mange 

aktører og modstridende interesser, hvorfor mange perspektiver i dette afsnit kunne være anlagt. De tre 

perspektiver, som vi fokuserer på, er udvalgt, da disse er særligt karakteristiske for den kontekst, som 

organisationer, der anvender ambitionssnak, opererer i. Da ambitionssnak bygger på en strategisk forskel mellem 

tale og handling, vil alle afsnit med forskellige vinkler tage udgangspunkt i samfundets normer i relation til denne 

forskel. Indledningsvis introduceres den forventning, der hersker til organisationer i henhold til tale og handling, 

hvilket følges op af en præsentation af den samfundsmæssige søgen efter konsistens imellem disse. 

Afslutningsvis introduceres spændingsfeltet mellem samfundets behov for forandringer samt intolerancen 

overfor den type kommunikation, der italesætter disse forandringer.   

 

En samfundsmæssig forkærlighed for handling 
Ifølge Robert Marshak (1998) hersker der i samfundet en forherligelse af handling fremfor tale. Denne 

forherligelse skyldes blandt andet, at vores samfund sidder fast i et gammelt mønster, hvor handling er mere 

accepteret end dét at tale om tingene (Marshak, 1998). Årsagen til dette skal især findes i de gængse fordomme, 

der omkranser diskursen af talebegrebet (Grant, Keenoy & Oswick, 1998). Ifølge David Grant, Cynthia Keenoy 

og Cliff Oswick bliver tale nemlig bundet op på en række vestlige filosofiske traditioner og ses oftest som 

værende mere emotionel end faktuel (Grant et al., 1998: 5). Ofte anses tale endda som en reel forhindring for 

handling, hvilket blandt andet ses i gængse talemåder såsom: ”Talk is worthless”,”Talk is cheap, it is just empty 

words”,”Silence is golden”,”Talk is a waste of time” (Grant et al., 1998: 5). Modsat tale eksisterer der derimod en 

tendens til at prise handling, hvilket ses i udsagn såsom: ”It is the deeds that count”,”Watch what we do, not what we 

say”,”Less talk more action”,”If everyone would stop talking maybe we could get something done” (Grant et al., 1998: 5). 

Samfundets opfattelse af forholdet mellem tale og handling kan altså siges at være bundet op på vores almene 

talemåder og diskurser, hvilket bidrager til at fastholde ideen om, at tale er mindre vigtigt end handling (Grant et 

al., 1998: 5). Ifølge Marshak (1998) opfatter samfundet desuden tale og handling som to adskilte enheder uden 

nogen form for overlap. Enten taler man, som er værdiløst, ellers handler man, hvilket er det, der virkelig betyder 

noget (Marshak, 1998). 

 

Med udgangspunkt i ovenstående opererer organisationer altså i en samfundsmæssig kontekst, hvor de 

hovedsageligt måles ud fra, hvad de gør og ikke hvilke visioner, de kommunikerer ud. ”Less talk more action” 

(Grant et al., 1998: 5) kan altså sættes lig med de forventninger, som nutidens organisationer skal leve op til, 

hvilket er relevant at have in mente, når det handler om at belyse de muligheder og begrænsninger, der 

omkranser brugen af ambitionssnak.  
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En samfundsmæssig stræben efter konsistens  

”Vores debatkultur er syg. Konsekvensen er intolerance overfor viden og manglende tro på den forandringskraft, som ellers er 

kommunikationens største aktiv” 

(Lønstrup, 2013) 

 

Foruden en samfundsmæssig norm, der favoriserer handling over tale, hersker der ifølge Lars Thøger 

Christensen også en søgen efter konsistens mellem de to (Lønstrup, 2013). Spørger man Christensen, hersker der 

i nutidens samfund et ekstremt fokus på konsistens, som er med til at påvirke debatkulturen og 

samfundsudviklingen (Lønstrup, 2013). ”Practice what you preach” er på mange måder blevet normen i vores 

samfund, og ordspillet beskriver måden, hvorpå både organisationer og personer ideelt bør agere. Slår man 

begrebet op i en ordbog lyder forklarings-linjen da også: ”He's such a hypocrite! He never practises what he preaches” 

(Cambridge Dictionaries, 2016), hvilket indikerer, at man skal gøre, hvad man siger. 

 

Ifølge Christensen er samfundet præget af en stor intolerance overfor inkonsistens, hvorfor troværdighed er 

noget, der bliver sidestillet med overensstemmelse mellem det, man siger og gør samt det, man har gjort og vil 

gøre i fremtiden (Lønstrup, 2013). I denne forbindelse skelnes der ikke længere mellem den rolle/funktion en 

person har og selve individet (Lønstrup, 2013), hvorfor der i stigende grad hersker en udviskning af grænserne 

mellem det private og det offentlige rum (Larsen, 2010). Denne udviskning betyder ofte, at det man som 

offentlig person kommunikerer ud i sit professionelle virke også forventes efterlevet i det private (Lønstrup, 

2013). Uoverensstemmelsen mellem individets ageren i det offentlige og private rum er også et emne, der oftest 

pryder forsiderne i medierne. I 2010 så vi eksempelvis den daværende miljøminister, Karen Ellemann, løbe ind i 

skarp kritik, da journalister fandt miljøskadeligt affald i en gennemgang af ministerens private skraldespand 

(Andersen, Svensson & Kornø, 2010). Samme skarpe kritik mødte politikerne Mette Frederiksen og Helle 

Thorning-Schmidt, da de valgte at sende deres børn på privatskole efter politiske udmeldinger om vigtigheden af 

folkeskolen (Mogensen, 2010). Fælles for alle tre politikere var, at de havnede i en mediestorm, idet deres 

politiske overbevisninger ikke til fulde stemte overens med deres private ageren. For selvom politikerne i deres 

professionelle virke arbejdede for at fremme nye standarder, blev dette undermineret i medierne, da politikernes 

private ageren ikke stemte fuldkommen overens med deres professionelle udmeldinger. I organisatorisk regi har 

vi ligeledes set organisationer, som er løbet ind i kritik på grund af visionære udmeldinger, der ikke øjeblikkeligt 

kunne efterleves. Et eksempel på dette sås i den omtalte case med Danske Bank og kampagnen New Standards, 

som blot fem dage efter lanceringen blev ramt af stor kritik (Ravn & Nielsen, 2012). New Standards kampagnen 

blev omtalt som en af de mest ambitiøse imagekampagner i nyere tid, og kampagnen havde som visionært 

omdrejningspunkt at sætte nye standarder for måden at drive bank på (Ravn & Nielsen, 2012). Offentligheden 

kunne dog ikke umiddelbart forbinde budskabet i kampagnen med bankens praksisser, hvorfor kritikken af 

kampagnen tvang banken ud i en hurtig tilbagetrækning (Ravn & Nielsen, 2012). Kritikken af Danske Bank 

udsprang altså blandt andet fra idealet om konsistens mellem tale og handling, og dette ideal forårsagede en 
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negativ opfattelse af bankens ellers visionære udmelding om at sætte nye standarder. Ifølge Christensen betyder 

kravet om konsistens, at det kan være svært ikke at blive ramt af beskyldninger om hykleri, hvis man har 

indflydelse og agerer i en kompleks verden (Lønstrup, 2013).  

(Ekstra Bladet, 2010), (Mogensen, 2010), (Skinnerup, 2010), (Ravn & Nielsen, 2012) 

 

Vi lever desuden i et samfund, som er præget af behovet for konstant at tjekke hinanden (Power, 1997: 2). 

Journalister går langt for at finde skandalerne, og metoder som aflytning, skjult kamera og i nogle tilfælde endda 

hacking af computere anvendes i stigende grad (Larsen, 2010). Disse metoder sås i sagen med den tidligere 

miljøminister, hvor journalister fra Ekstra Bladet brød ind på ministerens private ejendom for at finde noget i 

hendes private handlen, som var i modstrid med hendes politiske udmeldinger (Larsen, 2010). Tjek og kontrol er 

altså en måde hvorpå der sikres legitimitet for individer- og organisationers ageren (Power, 1997: 10), og 

journalister og medierne leder således i stigende grad efter inkonsistens mellem tale og handling (Larsen, 2010). 

Når en politiker, en organisation eller blot en indflydelsesrig person udtaler sig, bliver dette undersøgt, 

kontrolleret og tjekket i henhold til, om det er i overensstemmelse med det, der efterfølgende bliver gjort. Sætter 

man behovet for kontrol i relation til behovet for konsistens, skaber det en udfordrende samfundsmæssig 

kontekst for organisationer, der anvender ambitionssnak. Dette er ifølge Christensen problematisk, fordi 

samfundet har brug for politikere, erhvervsledere og organisationer, der formår at opstille attraktive 

fremtidsbilleder, som kan inspirere og gøre aspirationer virkelige og bindende (Lønstrup, 2013). Eksempelvis 

som når Mette Frederiksen opsætter standarder for folkeskolen, eller når Karen Ellemann gør ditto for miljøet. 

Konsistensidealet og frygten for at ende i en mediekrise kan dog komme til at bremse mulighederne for at turde 

at sætte disse høje ambitioner, som netop har til hensigt at virke retningsgivende og forandringsfremmende 

(Lønstrup, 2013). Christensen påpeger ligeledes, at den manglende tolerance for forskellen mellem tale og 

handling i sidste ende resulterer i, at ledere og offentlige personer mister muligheden for at udforske en ny og 

bedre virkelighed, der kan medføre forbedringer (Lehmann, 2013). 
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Det forgående skitserer en samfundsmæssig kontekst, som i høj grad er præget af en stræben efter konsistens. 

Visionære udmeldinger har en tendens til at blive tjekket og vurderet nøje i blandt andet medierne, og hvis der 

identificeres inkonsistens mellem det, der er blevet sagt og det, der bliver gjort, kan det generere modvind og 

kritik. Disse samfundsmæssige forhold er vigtige at belyse, når det handler om at undersøge de muligheder og 

begrænsninger, der omkranser anvendelsen af ambitionssnak.  

 

Et samfundsmæssigt behov for forandringer 
Som nævnt i det foregående har samfundet i stigende grad brug for ambitioner, der kan virke retningsgivende og 

forandringsfremmende for en positiv udvikling. Verden står i dag overfor store udfordringer på klimaområdet, 

og der er mere end nogensinde før brug for forandring, ambitiøse og visionære handlingsplaner samt en 

målrettet offentlig og privat indsats i kampen for at gøre verden til et bedre sted (Energi-, Forsynings- og 

Klimaministeriet, 2016). I kølvandet af dette er begrebet CSR begyndt at spille en væsentlig rolle i den offentlige 

diskurs. CSR eller Corporate Social Responsibility dækker over det sociale ansvar, som organisationer forventes aktivt 

at engagere sig i som globale og nationale instanser (Morsing & Schultz, 2011: 87). Der er altså opstået et øget 

fokus på offentlige såvel som private organisationers sociale initiativer, og deres CSR-arbejde dokumenteres i 

lange årlige rapporter, diverse kampagner samt overvåges skarpt af medierne (Morsing & Schultz, 2011: 87). 

 

Selvom der ikke hersker tvivl om vigtigheden af organisationers tiltag indenfor det sociale område, ses der en 

tendens til, at jo mere der kommunikeres om sociale indsatser fra organisationers side, jo mere kritisk 

opmærksomhed tiltrækkes der (Morsing & Schultz, 2011: 87). Dette er interessant set i lyset af, at der netop er et 

behov fra organisationers side om at udtrykke visioner for herved at kunne skubbe til en ønskværdig udvikling 

(Lunheim, 2005: 7). Ifølge Christensen (2013) er det nemlig igennem kommunikationen, at organisationer 

inspirerer sig, selv samt sætter nye standarder. Ved at artikulere visioner indenfor CSR-området, bliver disse 

visioner bindende, og forskellen mellem ord og handling kan på sigt føre til CSR-forbedringer (Christensen, 

2013). Ifølge Rolf Lunheim, som har arbejdet mange år med praktisk CSR-kommunikation, har organisationer 

brug for modstand til at forbedre og udvikle sig, men den manglende tolerance og kritik overfor forskellen 

mellem tale og handling bremser en mulig og mere innovativ udvikling (Lunheim, 2005: 7).  

 

Den manglende tolerance overfor inkonsistens på CSR-området efterlader samfundet i en selvmodsigende 

situation. På den ene side er der brug for forandring og innovative tiltag (Energi-, Forsynings- og 

Klimaministeriet, 2016), og der eksisterer, ifølge Christensen, dertil et behov for, at organisationer opsætter og 

italesætter ambitioner, som kan være retningsgivende og inspirerende (Lønstrup, 2013). På den anden side står 

disse ambitioner ofte for skud i medierne samt i den offentlige diskurs, og selve CSR-kommunikationen oplever 

ofte et legitimitetsproblem, da des mere organisationer kommunikerer deres sociale initiativer, des mere synes 

deres legitimitet og tillid at stå for skud (Morsing & Schultz, 2011: 87).  
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Konsistensidealet i den strategiske kommunikationsteori 
Dette afsnit har til formål at indføre læseren i det kommunikationsteoretiske konsistensideal hvilket, som 

tidligere beskrevet, ikke kan ses afkoblet fra den samfundsmæssige kontekst. Teoretikerne i dette afsnit er valgt 

ud fra, at sammenspillet mellem disse, giver et karakteristisk billede af det konsistensideal, som vi i specialet 

ønsker at udfordre. Afsnittet er opbygget således, at der indledningsvis etableres en forståelse af 

konsistensidealet, hvilket følges op med en forklaring af, hvad dette ideal udspringer fra. Afslutningsvis 

introduceres den teoretiske definition af, hvad der indenfor konsistensidealet kan opfattes som troværdig og etisk 

kommunikation.   

 

Definitionen af konsistens 
Ordet konsistens dækker over, at noget er logisk sammenhængende og fri fra modsigelser (Den Danske Ordbog, 2016a), 

og i relation til den strategiske kommunikationsteori argumenterer vi for, at der er to teoretiske forståelser 

knyttet til konsistensidealet. Den ene forståelse drejer sig om konsistens som ensartet kommunikation og handler 

om samordningen af budskaber således, at man som organisation kommunikerer med ét overordnet budskab. Den 

anden forståelse, som er særlig central for dette speciale, handler derimod om konsistens i relation til forholdet 

mellem tale og handling. Her drejer det sig om, at organisationer er konsistente i den forstand, at der ikke er 

modsigelser mellem det, de kommunikerer ud, og hvad eksisterende praksisser kan leve op til. De to sider er ikke 

som sådan teoretisk adskillelige fra hinanden, da opfattelsen af en konsistent kommunikation i organisatorisk regi 

ofte forudsætter begge. Dog er sondringen alligevel vigtig, da man som organisation godt kan kommunikere 

sammenhængende (med samme budskaber) og samtidigt have modsigelser imellem, hvad der kommunikeres ud, 

og hvad nuværende praksisser kan leve op til.  

 

Idealet om den konsistente kommunikation 
Allerede i slutningen af det 20. århundrede blev det spået, at fremtiden indenfor professionel strategisk 

kommunikation ville bringe et konsistensideal med sig (Kitchen, 1999). Denne antagelse holdt, og i dag hersker 

der i teorien et ideal, som forkynder ideen om integreret og ikke mindst konsistent kommunikation (Christensen 

et al., 2011: 54). I forlængelse heraf er den strategiske kommunikationsteori blevet fyldt af normative værker, som 

pointerer vigtigheden af en samordning af al kommunikation således, at organisationer kommunikerer entydigt 

og konsistent på tværs af medier og målgrupper (Christensen et al., 2008). Visionen for konsistensidealet består i, 

at uanset hvor man møder en organisation, skal man møde det præcist samme budskab, og dette skal kunne 

relateres til den måde, en organisation handler på (Christensen et al., 2011: 55). Teorien foreskriver nemlig, at 

hvis man som organisation bestræber sig på at eliminere alle gabs, minimerer man ligeledes sandsynligheden for 

at blive konfronteret med kritik (Christensen et. al., 2008).  
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Ovenstående kommunikationsdisciplin betegnes også som Corporate Communication, og begrebet udgør en 

paraplybetegnelse for den praksis, hvor organisationer samordner kommunikationsaktiviteter og herved skaber 

konsistens (Christensen et al., 2011: 54). Baggrunden for Corporate Communication skal især findes i ønsket om 

at imødekomme de samfundsmæssige krav, der i dag er øget i størrelse og kompleksitet (Christensen et al., 2011: 

53). Rationalet er, at hvis organisationer samordner adfærd, symboler og budskaber, bliver det lettere at sikre sig 

mod inkonsistens, der kan fremkalde kritisk respons fra blandt andet medierne (Christensen et al., 2011: 53). 

Ideen om samordningen af adfærd og kommunikation er dog ikke noget nyt, og allerede tilbage i 1980’erne 

beskrev en af vor tids største brandingguruer, Wally Olins (1989: 7) i hans berømte værk om Corporate Identity: 

”Everything an organisation does must be an affirmation of its identity. The products that the company makes or sells must project 

its standards or values. The buildings in which it makes things and trades, its offices, factories and showpieces - their location, how 

they are furnished and maintained - are all manifestations of identity. The corporation’s communication material, from its advertising 

to its instruction manuals [...] how the organization behaves [...] its staff etc.”. Wally Olins var altså fortaler for konsistens 

og satte tidligt ord på ideen om, at organisationer skal kommunikere ensartet og handle derefter for at blive 

opfattet som legitime.  

 

Ligesom Wally Olins eksisterer der adskillige tilhængere af konsistensidealet, som alle fokuserer på, hvordan man 

skaber konsistent og troværdig kommunikation. Et af de væsentligste bidrag finder vi hos Mary Joe Hatch og 

Majken Schultz (2008), hvor der argumenteres for, at alle kløfter mellem en organisations kultur, vision og image 

bør elimineres i bestræbelserne på at skabe ét konsistent image og budskab (Hatch & Schultz, 2008). Hos Paul 

Argenti, Robert Howell og Karen Beck (2005) bifaldes konsistenstankegangen også, og forfatterne tilføjer, at jo 

mere en organisation vokser i størrelse og kompleksitet, jo større bliver behovet for konsistens: ”As an 

organization grows in size and complexity - more markets, customers, products, services, employees, suppliers, investors and so on – 

the need for a consistent communications strategy becomes even more critical because it must communicate to a diverse and rapidly 

array of constituents while remaining relevant to all” (Argenti et al., 2005: 86). Ud over at kommunikere konsistent anser 

Argenti et al. det desuden som essentielt, at det, som organisationer kommunikerer ud, er baseret på ”[...] 

something real” (Argenti et al., 2005: 87). Dette betyder, at en organisation ikke blot skal kommunikere konsistent 

men også udelukkende skal kommunikere om noget, som er i tråd med virkeligheden.   

 

Troværdig og etisk kommunikation 

”Kun den konsistente etosbaserede kommunikation er effektiv (!)” 

(Nielsen, 2003: 3)  
 

I forlængelse af den forgående sektion bliver idealet om konsistent kommunikation ofte sidestillet med dét at 

kommunikere troværdigt (Nielsen, 2003; Argenti et. al., 2005). Med udgangspunkt i etosbegrebet, som dateres 

helt tilbage til de græske filosoffer Aristoteles og Quintilian, argumenterer Niels Møller Nielsen for, at det kun er 
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den etosbaserede kommunikation, som er effektiv (Nielsen, 2003: 3). Med etosbaseret kommunikation menes 

der en kommunikation, som handler om den troværdighed, en afsender har overfor sin modtager (Hoff-Clausen, 

2002: 9). Etosbegrebet dækker altså over afsenderens moralske karakter, og Nielsen mener hertil, at etos ikke 

blot kan anses som en sproglig strategi, men at det samtidigt sandfærdigt skal afspejle en organisations handlen 

(Nielsen, 2003: 15). Nielsen argumenterer herved for, at en organisation skal have konsistens mellem tale og 

handling for at være troværdig. Nielsens overbevisning er således, at det er handling, der virkelig tæller (Nielsen, 

2003: 8), hvilket stemmer overens med den samfundsmæssige kontekst, som er blevet beskrevet tidligere. Hertil 

pointerer Nielsen, at hvis en organisation vil opnå et stærkt corporate brand, er det nødvendigt, at 

kommunikationen er etisk og altså bygger på reelle sandheder og ikke blot tom snak (Nielsen, 2003: 15). Sprog og 

praksis bør aktivt afstemmes, og det er ifølge Nielsen etosbegrebet, der repræsenterer denne forening (Nielsen, 

2003: 19). Da Nielsen netop understreger vigtigheden af konsistent og troværdig kommunikation, argumenterer 

vi for, at hans tankegang er særlig karakteristisk for det konsistensideal, som står i modspil til det 

kommunikationsteoretiske ståsted for ambitionssnak. 

 

Det kommunikationsteoretiske ståsted for 
ambitionssnak 

 
Dette afsnit præsenterer læseren for det kommunikationsteoretiske ståsted for ambitionssnak, hvilket skal ses 

som udfordrende til det konsistensideal, der blev præsenteret i det foregående. I specialet anser vi sprog som 

værende performativt, da det er på baggrund af denne tankegang, at begrebet ambitionssnak udspringer. Netop 

fordi sprogets performative karakter er essentiel for forståelsen af ambitionssnakkens teoretiske implikationer, 

indledes der i det følgende med en overordnet gennemgang af de teoretiske forudsætninger, der ligger til grund 

for ambitionssnakken. Efter at have præsenteret det teoretiske grundlag for sprogets performative karakter, 

sættes dette afslutningsvist i en organisatorisk kontekst for endeligt at kunne præsentere ambitionssnak som 

teoretisk og kommunikativt fænomen.  

 

Det performative sprog  
Præmissen for dette speciale består som nævnt i, at kommunikation er virkelighedskonstituerende. I sin korthed 

betyder dette, at kommunikation ikke blot beskriver en allerede eksisterende verden – den gør ting ved verden 

(Christensen et al., 2008: 9). Kommunikation iscenesætter situationer, kommunikation inviterer til bestemte typer 

af handlen, og endvidere er det desuden kommunikationen, der får os til at lægge mærke til visse ting fremfor 

andre (Christensen et al., 2008: 9). Denne kommunikationsforståelse baserer sig på en socialkonstruktivistisk 

epistemologi, der ikke blot anser sproget som værende beskrivende for virkelighed men derimod som værende 

noget, der giver form til virkelighed (Cunliffe, Luhmann, & Boje, 2004: 264).  
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Sproget som virkelighedsskabende  
Forud for det 20. århundrede eksisterede der i litteraturen en forholdsvis objektivistisk opfattelse af 

virkeligheden (Marshak, 1989: 15). I slutningen af det 20. århundrede begynder en gruppe mennesker dog i særlig 

grad at interessere sig for, hvordan sproget udgør en af de primære skabere for social virkelighed (Marshak, 1989: 

15). Én, der tidligt satte ord på fænomenet var Ernst Cassirer (1953: 8), da han beskrev de menneskelige ord som 

”organs of reality”. Ifølge Cassirer kan tale sidestilles med ”virkelighedens organer”, og uden sproget ville der ikke 

være nogen virkelighed, da det netop er den sproglige italesættelse, der skaber verden og gør denne tydelig for 

det enkelte individ (Cassirer, 1953). Cassirer går faktisk så langt som at sige, at hvis man ønsker at forstå et 

hvilket som helst individ, bør man altid fokusere på dennes tale: ”The analysis of reality in terms of things and processes, 

permanent and transitory aspects, objects and actions does not precede language as a substratum of given fact . language itself is what 

initiates such articulations, and develops them in its own sphere” (Cassirer, 1953: 12). Citatet forklarer, at sproget til enhver 

tid vil udgøre det underliggende lag for opfattelsen af virkelighed, hvorfor det netop er sproget, man skal 

fokusere på, hvis man vil analysere virkeligheden. Cassirers overbevisning vinder opbakning fra Alfred Schutz 

(1967), der med sin action-theory, bidrager med en forklaring på, hvorledes vi er afhængige af sproglige 

projektioner for at få ting til at ske i virkeligheden. Schutz (1967) mener, at det først er, når vi projicerer vores 

tanker ud via det talte ord, at vores tanker bliver synlige for os og herved mulige at forfølge og realisere. Schutz’ 

(1967) teori er således en understregning af, at ord ikke er passive og ikke blot beskriver verden men tværtimod 

er vigtige katalysatorer for skabelsen heraf (Schutz, 1967).  

 

Sproget som performativ talehandling 
Med udgangspunkt i troen på det performative sprog begynder flere teoretikere at beskæftige sig med 

sammenhængen mellem tale og handling. En anerkendt forfatter i denne kontekst er James Austin (1962), der 

beskæftiger sig med såkaldte speech acts, på dansk kendt som talehandlinger, der siden sin introduktionen har 

vundet stor indflydelse indenfor filosofien, lingvistikken, psykologien og sociologien (Gormann, 1999). I sin 

korthed dækker talehandlinger over det at gøre ting med ord (Austin, 1962), hvorfor teorien har haft stor 

betydning i henhold til at kaste lys over sprogets evne til mere end blot beskrive virkeligheden (Gormann, 1999). 

Baseret på værket med det sigende navn ”How to do things with words”, præsenterer Austin (1962) os for en 

sondring mellem de to talehandlinger: konstativer og performativer (constatives and performatives). Konstativer 

dækker over passive sætninger, som konstaterer eller beskriver en tilstand (Austin, 1962). Eksempelvis som i 

udsagnet: ”koppen står på bordet”. Performativer derimod, som er centrale for dette speciale, beskriver Austin som 

værende såkaldte handlings-statements (Austin, 1962). Performative talehandlinger skal ikke blot ses som tomme 

konstaterende beskrivelser men derimod som ord, der har potentiale til at ændre og forme virkeligheden (Austin, 

1962). Et eksempel på de virkelighedsskabende udsagn er, når præsten i kirken udtaler ”Jeg døber dig” eller ”Jeg 

erklærer jer hermed for rette ægtefolk at være”. På baggrund af disse udsagn skabes der nemlig modsat hos konstativerne 

en ny virkelighed, og det er netop dette, der giver performativerne deres skabende karakter (Austin, 1962). 
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At skabe sin egen virkelighed       
At sproget har performative egenskaber understreges ligeledes af den berømte systemteoretiker Niklas Luhmann 

(1995, 2000), som pointerer, at tale er råmaterialet for at konstruere virkelighed. Ifølge Luhmann er det igennem 

kommunikation, at enhver organisation opstår, da alle sociale systemer anvender kommunikation som en måde 

at reproducere (udvikle) sig selv (Luhmann, 1995). Luhmanns forklaring på sprogets performative egenskaber er 

kompleks, men kort forklaret mener Luhmann, at enhver organisation er et autopoetisk system af indbyrdes forbundne 

kommunikative events (Luhmann, 1995). At være autopoetisk betyder, at man er selvskabende, og i sin enkelthed 

betyder dette, at organisationer skaber sig selv via sproget (Luhmann, 1995). Luhmanns fokus ligger primært på 

beslutninger, og hvorledes valget imellem forskellige beslutninger former organisationens gøren og laden 

(Luhmann, 1995). Beslutter man sig eksempelvis for at gå til højre, bagatelliserer man indirekte eksistensen af 

den virkelighed, der ville være opstået, hvis man var gået til venstre (Luhmann, 1995). Kommunikation og i 

særdeleshed beslutningsorienteret kommunikation bliver således råmaterialet for konstruktionen af virkelighed.  

 

Luhmanns måde at forklare kommunikationens performative karakter kan kædes sammen med den anerkendte 

organisationsteoretiker Karl Weick (1979), der i bogen The Social Psychology of Organizing, fremlagde en 

banebrydende organisationsteori: Teorien om enactment. Enactment kan sidestilles med udadrettet 

betydningsdannelse, og Weick bifalder i denne teori Luhmanns argument om, at organisationer aktivt sætter sin 

egen scene på baggrund af de beslutninger, der tages (Weick, 1979: 147). Weick mener i denne sammenhæng, at 

ved at gennemtvinge en bestemt orden eller logik på omgivelserne snævrer organisationen sin pallette af 

muligheder ind, og således skabes en bestemt type virkelighed (Weick, 1979: 147). Essensen er her, at 

virkeligheden havde set anderledes ud, hvis der var blevet truffet en anden beslutning eller kommunikeret 

anderledes, hvorfor organisationer aktivt skaber deres egen virkelighed (Weick, 1979: 147). I forlængelse af 

Luhmanns (1995, 2000) pointer bliver enactment-teorien altså central til at forklare, hvordan vi skaber mening ud 

fra det, vi fokuserer på (Weick, 1979). Luhmann og Weick opfatter derved heller ikke ord som tomme 

beskrivelser af virkeligheden men derimod som vigtige katalysatorer for, hvordan vi former denne.  

 

En af de seneste bidrag til tankegangen om det performative sprog findes hos den såkaldte Montreal School. I 

Montreal skolen sammenkæder teoretikerne ligeledes organisering og sprog, og her er forfatterne af den 

overbevisning, at organisationer konstrueres via ytringer, og at disse ytringer har performative karakterer (Taylor 

& Coreen, 1997). Essensen af denne tilgang findes i citatet: ”Organizations emerge in communication” (Taylor & Van 

Every, 2000: 4), hvor det understreges, at kommunikationen er det, der skaber organisationer (Taylor & Van 

Every, 2000: 4). Fællesnævneren for alle forfatterne indenfor det performative sprog består i, at ord og tale ikke 

er neutrale men derimod virkelighedsskabende. Når vi taler, gør vi noget ved verden, og herved bliver talen 

således et retorisk værktøj, der i høj grad påvirker og er retningsgivende for vores opmærksomhed og opfattelse 

af virkeligheden.   
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Inkonsistens som vilkår for menneskelig erkendelse 
Som et sidste og væsentligt litterært bidrag for forståelsen af ambitionssnak er det centralt at introducere 

semiotikken. I semiotikken er omdrejningspunktet tegnet, og i den forbindelse hævdes det, at hovedparten af 

almindelig erkendelse foregår gennem fortolkning af tegn (Pierce, 1977). Semiotikken kan derfor ses som en teori 

om menneskelig og videnskabelig erkendelse og defineres ofte som det grundvidenskabelige studie af 

betydningsdannelse og kommunikation (Pierce, 1977). Med henblik på at forstå hvordan denne teori relaterer sig 

til ambitionssnak, introduceres Charles Sanders Pierces (1977) definition af et tegn. Pierces tegn-teori består i, at 

et tegn udgøres af treenigheden mellem ikon, indeks og symbol (Pierce, 1977). Ikonet udgør det primære tegn i 

dets konkrete fremtrædelse: Eksempelvis en situation hvor en person rødmer. Objektet udgør det, som ikonet 

henviser til. I dette eksempel at personen har det varmt eller måske er genert. Sidst, men ikke mindst, udgør 

symbolet den kode, der etablerer referencen til objektet. I eksemplet vil det være, om man ud fra konteksten 

tolker, at personen enten er genert eller har det varmt. Ud fra Pierce definition af tegn illustreres det, at tegn er 

dynamiske og bliver farvet af den kontekst, som de tolkes ud fra, hvorfor der eksisterer et gab imellem 

virkelighed og fortolkning (Pierce, 1977). Da semiotikken ifølge Pierce er selve kernen i al erkendelse, er et 

eksistensvilkår for vores sprog, at der faktisk eksisterer gabs mellem virkeligheden og den måde vi fortolker den 

på.  

 

Ambitionssnak  
I det foregående præsenterede vi den centrale litteratur for teorien om det performative sprog. I det 

efterfølgende bliver det performative sprog kædet sammen med fænomenet ambitionssnak for herved at 

præsentere rationalerne for, hvordan strategisk forskel mellem tale og handling kan være værdiskabende for en 

organisation.  

 

Ambitionssnak som fænomen 
Som tidligere nævnt består ambitionssnak i at kommunikere om hensigter og idealer, som eksisterende praksisser 

endnu ikke kan leve op til. Et centralt bidrag til litteraturen om ambitionssnak er artiklen ”CSR as Aspirational 

Talk”, hvori en vigtig pointe er, at: ”Differences between words and action are not necessarily a bad thing” (Christensen et 

al., 2013: 1). Argumentet for denne pointe skal findes i overbevisningen om, at hvis man altid stræber efter at 

give en fuldkommen sandfærdig beskrivelse af virkeligheden, forhindres en bedre version af virkeligheden i at 

blive en realitet (Christensen et al., 2013). Ambitionssnak adskiller sig således markant fra den konsistens 

tankegang, som ellers præger både samfundet og store dele af den strategiske kommunikationsteori. Den 

væsentligste modsætning består i, at man i den aspirerende kommunikation ikke nødvendigvis anser inkonsistens 

som problematisk fordi det, som Lundheim (2005: 7) pointerer: ”Can prove very sufficient to communicate a few inches 

ahead of the actual state of affairs, because this will help to assure that reality follows suit”.  
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Hvis man tænker kommunikation i et aspirerende perspektiv, bør inkonsistens altså ikke nødvendigvis ses som 

skadende men i stedet som en strategisk driver for social forandring (Lundheim, 2005). Med udgangspunkt i 

ambitionssnakkens performative egenskaber sammenligner Lundheim (2005) aspirerende kommunikation med 

en ”magisk tryllestav”, der har potentiale til at fremtrylle positiv social forandring. Hertil understreger han desuden, 

at hvis visionære ledere ikke havde haft modet til at kommunikere forud for virkeligheden, ville mange vigtige 

ting i samfundet aldrig have fundet sted (Lundheim, 2005).  

 

Ambitionssnak som moralsk forpligtelse 
At strategisk inkonsistens mellem tale og handling ikke nødvendigvis bør anses som problematisk, er også noget, 

som Sharon Livesey og Julie Graham (2007) tilslutter sig. Rationalet herfor skal findes i deres studier af 

petroleums giganten Shell og organisationens arbejde med CSR-kommunikation. Tilbage i midt halvfemserne løb 

Shell ind i voldsomt stormvejr efter en krise i Nigeria, hvor organisationen blandt andet ikke formåede at 

modsætte sig henrettelsen af ni personer (Livesey & Graham, 2007). Stormvejret tvang Shell til at se indad, og på 

baggrund heraf ændrede organisationen måden, de kommunikerede på (Livesey & Graham, 2007). I stedet for at 

kommunikere om status quo begyndte Shell i højere grad at anvende ambitionssnak, idet de begyndte at 

kommunikere om ønskværdige fremtidsbilleder (Livesey & Graham, 2007). Den aspirerende kommunikation 

viste sig at være fordelagtig for Shell og resulterede i, at der blev etableret en bæredygtig corporate culture samt 

skabt en mere positiv virkelighed omkring organisationen (Livesey & Graham, 2007). Det, der helt konkret skete 

i casen var, at kommunikationen omkring ønskværdige fremtidsbilleder kom til at agere som en slags 

forandringsredskab. Dette skete, fordi Shell ved at annoncere åbent omkring deres CSR-idealer talte sig selv ind i 

en slags moralsk forpligtelse, som skabte et internt forventningspres og en stræben efter at leve op til de nye 

bæredygtige idealer (Livesey & Graham, 2007). Denne stræben efter at leve op til idealerne ændrede de interne 

handlingsmønstre i Shell og udløste desuden positive resultater i omverden (Livesey & Graham, 2007). Livesey 

og Graham konkluderede på baggrund af deres studie af Shell, at gabbet mellem tale og handling var fordelagtigt 

for organisationen, og de pointerer herved ligesom Luhmann (1995, 2000) og Weick (1979), at organisationer 

skaber sig selv via de kommunikationsidealer, som de underlægger sig.  

 

Som supplement til casen med Shell sidestiller Patrick Haack, Dennis Schoeneborn og Christopher Wichert 

(2012) ambitionssnak med kommunikation af attraktive narrativer, som kan være med til at inspirere til ændret 

adfærd, så en ny virkelighed bliver skabt (Haack et al., 2012). Haack et al. understreger her, at når der bliver 

kommunikeret idealer ud, bliver medlemmerne af en organisation konfronteret med disse i det eksterne miljø 

(Haack et al., 2012). For ikke at tabe ansigt overfor de konfrontationer, som man møder i omverdenen, har 

idealerne en tendens til at forplante sig internt i organisationen og disciplinere sine afsendere (Christensen, 2013; 

Haack et al., 2012). Den interne adfærd bliver herved korrigeret for at undgå kritik, og for at organisationens 

medlemmer kan bibeholde en selvforståelse, der er nogenlunde ensartet med den, som de møder i det eksterne 

miljø (Christensen, 2013; Haack et al., 2012). 
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Ambitionssnak som autokommunikation 
I det foregående eksempel med Shell præsenterede vi, hvordan ambitionssnak vender sig indad og herved skaber 

positiv udvikling. Kommunikation, der vender sig indad, refereres også til som autokommunikation (Lotman, 

1990), og ambitionsnakkens potentiale til at skabe positiv udvikling skal i høj grad findes i den 

autokommunikative natur, der eksisterer heri (Lotman, 1990; Haack et al., 2012; Christensen et al., 2013; Livesey 

& Graham, 2007). I relation til autokommunikation sker der, ifølge Christensen (2013) noget med 

kommunikation, når denne fremstår i et eksternt medie. Når medlemmer af en organisation ser organisatoriske 

budskaber i en ny kommunikativ kontekst kan: ”Det eksterne medie opfattes som et gigantisk spejl, i hvilket organisationen 

kan beundre sig selv, forføre sine medlemmer og bekræfte sig selv” (Christensen, 2013). I det eksterne medie forholder en 

organisations medlemmer sig altså til budskabet på en ny måde, og her er der ikke tale om en udveksling af 

information, som vi kender fra traditionelle kommunikationshandlinger, fordi afsenderen jo allerede kender 

indholdet på forhånd (Christensen, 2013). I stedet skaber mødet med det velkendte budskab i et eksternt medie 

en stimulering af afsenderens egen selvfølelse og selvforståelse, hvilket skal ses i lyset af, at vi som individer i høj 

grad skaber vores identitet som en spejling af omverdenen (Dutton & Dukerick, 1991; Christensen, 2013). Netop 

fordi autokommunikation indeholder potentiale til at påvirke selvforståelsen hos afsenderen, har meget af den 

forskning, der beskæftiger sig hermed, været centreret omkring, hvordan autokommunikation indeholder en 

form for lukkethed og selvoptagethed overfor omverdenen (Christensen & Cheney, 2000; Christensen, 2004, 2013). I 

dette speciale vil vi dog udelukkende forholde os til åbenheden, som også ligger i autokommunikationen.  

 

Den åbne form for autokommunikation kaldes for Inventive (opfindsom eller skabende) autokommunikation 

(Lotman, 1990). Inventive autokommunikation dækker over, at når man som afsender af et budskab forholder 

sig til denne i en ny kontekst, skabes der en mulighed for opdagelse og inspiration, hvilket har potentiale til at 

omsætte sig til forandring hos afsenderen. Juri Lotmans inventive autokommunikation kan i høj grad relateres til 

ambitionssnak, hvorfor denne er essentiel til at forklare og forstå begrebets interne udviklingspotentiale. Pointen 

er, at netop fordi kommunikationen vender sig indad, kan denne anvendes som et strategisk værktøj til at skabe 

organisatorisk udvikling (Christensen, 2013). Dette fordi, at der internt i en organisation kan opstå en forpligtelse 

til at forfølge det ideal, der er kommunikeret ud, hvorfor autokommunikationen netop bliver skabende (Haack et 

al., 2012; Christensen & Cheney, 2000; Lotman, 1990). Den inventive autokommunikation rækker altså ud i 

verden, og: ”I lighed med en megafon eller et ekkorum forstærkes virksomhedens selvbillede og forlener det med en aura af 

seriøsitet, der forpligter afsender, fordi billedet nu eksisterer i en offentlig og anerkendt form” (Christensen, 2013). For at 

autokommunikation kan virke overbevisende er det i denne regi dog afgørende, at de budskaber, der 

kommunikeres ud, svarer til medarbejdernes oplevelser i dagligdagen (Christensen, 2004: 19). 

 

Ambitionssnak som strategisk hykleri 
De forrige sektioner beskæftigede sig med ambitionssnakkens teoretiske muligheder, hvorimod denne sektion 

beskæftiger sig med begrebets primære kritikpunkt. Ambitionssnakkens primære ulempe består i, at inkonsistens 
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mellem tale og handling er svært at acceptere, hvorfor det nemt ender i beskyldninger om hykleri (Brunsson, 

2003; Christensen et al., 2008). At ambitionssnak kan anses som hykleri, er ikke noget fortalerne for begrebet, 

som sådan modsætter sig. Derimod fremhæver de, at hykleri reelt er uundgåeligt i nutidens komplekse omverden, 

hvorfor det mere bør ses som en attraktiv løsning end som en problemstilling (Brunsson, 2003). Der 

argumenteres nemlig for, at organisationer ikke kan undgå at producere inkonsistens, når de forsøger at 

tilfredsstille flere forskellige stakeholdere med modstridende interesser (March, 1989). Havde organisationer blot 

haft én stakeholdergruppe at forholde sig til, så var det ganske enkelt, men i dag er omverdenen fragmenteret og 

fyldt af stakeholdere med modstridende interesser, hvorfor organisationer umuligt kan tilfredsstille alle 

(Brunsson, 2003; March, 2007).  

 

Med henblik på at forstå hvordan hykleri kan være en attraktiv løsning for organisationer, forudsætter det en 

forståelse for Nils Brunssons (2003) begreb, organiseret hykleri, som ikke skal forstås i traditionel og negativ 

forstand. Hos Brunsson sondres der mellem to typer af hykleri: Hykleri som løgnagtighed (løgn, bedrag m.m.) og 

hykleri som aspiration. Sidstnævnte skal ifølge Brunsson ses som et strategisk og positivt bidrag, da det kan være 

den ideelle løsning i et samfund, der er præget af modstridende værdier og overbevisninger (Brunsson, 2003). 

Brunssons overbevisning er, at det ideelle i organiseret hykleri består i, at det giver organisationen en mulighed 

for at adressere forskelligartede publikummer på forskellige måder, for således at kunne tilfredsstille 

stakeholdere, med modstridende krav og interesser (Brunsson, 2003). Ifølge fortalerne for ambitionssnak bør 

kritikpunktet om hykleri altså ikke ses som noget problematisk. I stedet bør det ses som et retorisk værktøj, der 

hensigtsmæssigt kan omfavne de krav, der er opstået som konsekvens af samfundets konfliktende holdninger og 

høje krav til organisationer (Brunsson, 2003). 

 

En anden, der beskæftiger sig med strategisk brug af inkonsistens er Eric Eisenberg (1984), der med sine tanker 

om strategic ambiguity og unified diversity, forklarer hvordan strategisk tvetydighed er brugbart for organisationer. 

Eisenberg tilslutter sig ligesom Brunsson pointen om, at strategisk inkonsistens kan være hensigtsmæssigt i 

henhold til at tilgodese kompleksitet og modstridende interesser blandt stakeholderne (Eisenberg, 1984: 203). 

Ifølge Eisenberg kan organisationer nemlig skabe opbakning ved hjælp af en strategisk anvendelse af tvetydig og 

upræcis retorik. Argumentet er, at tvetydigheden kan skabe unified diversity, som henviser til evnen om at få 

forskelligheder til at eksisterer side om side (Eisenberg, 1984: 231). Strategisk tvetydighed har således ikke til 

formål at skabe ensartede synsvinkler, men derimod at tillade forskellige fortolkninger indenfor én overordnet 

ramme. En måde hvorpå dette kan gøres i praksis er blandt andet ved at kommunikere på et abstrakt sprog eller 

eksempelvis ved at undlade konkrete detaljer i kommunikationen (Eisenberg, 1984). Ved at kommunikere på 

denne måde får organisationer et strategisk værktøj der, hvis den tvetydige kommunikation altså accepteres af 

omverdenen, giver en slags retorisk sikkerhedsnet til at modstå kritik (Eisenberg, 1984). Ved at kommunikere 

strategisk tvetydigt kan organisationen nemlig afvise konkrete tolkninger af deres kommunikation, og dette gør 
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det vanskeligere for organisationen at blive anklaget for eksempelvis hykleri (Eisenberg, 1984: 236), hvilket netop 

udfordrer idealet om den åbne, klare og konsistente kommunikation.  

Delkonklusion: Udledte implikationer for ambitionssnak 
Det forgående udgør specialets første del, hvis formål var at udlede implikationerne for ambitionssnak på 

baggrund af en samfundsmæssig og teoretisk diskussion. Vi indledte med at diskutere den samfundsmæssige 

kontekst som ambitionssnakken udspiller sig i, hvorefter vi kort præsenterede læseren for den strategiske 

kommunikationsteori og idealet om konsistens. De indledende afsnit udgjorde modpolen til det 

kommunikationsteoretiske ståsted for ambitionssnak, som vi afslutningsvist introducerede. Med udgangspunkt i 

sammenspillet og modsætningerne mellem disse tre afsnit identificerede vi følgende tre temaer for den videre 

undersøgelse af ambitionssnak: 

 

v Den eksterne respons på ambitionssnak 

v Den interne respons på ambitionssnak 

v Den potentielle forandringskraft i ambitionssnak 

 

De tre temaer er udledt, fordi de dækker over ambitionssnakkens teoretiske muligheder og begrænsninger. De 

centrale muligheder forbundet med ambitionssnak består i fænomenets potentiale til at påvirke internt i 

organisationen samt skabe positive eksterne forandringer. En begrænsning består derimod hovedsageligt i 

responsen fra det eksterne miljø, hvor forskel mellem tale og handling, som ambitionssnakken strategisk bygger 

på, ofte bliver udsat for kritik. Derudover kan der ligeledes forekomme kritik fra medarbejdere, der er skeptiske 

overfor tale, der beskriver en virkelighed, de ikke kan genkende. For at sætte disse tre temaer i relation til den 

udvalgte case og dermed undersøge ambitionssnakkens praktiske muligheder og begrænsninger, har vi ud fra 

temaerne udledt en række implikationer. Disse implikationer er udledt for at kunne koble 

problemformuleringens teoretiske og praktiske dimension. For netop at kunne lave denne kobling, identificerede 

vi under hvert tema nogle centrale områder, til hvilket vi knyttede en række undersøgelsesspørgsmål. 

Undersøgelsesspørgsmålene, som nedenfor introduceres, gør det muligt at undersøge ambitionsnakkens 

teoretiske implikationer i casestudiet af Københavns Kommune.  

 

Den eksterne respons på ambitionssnak 
I den indledende samfundsmæssige og teoretiske diskussion skitserede vi, at der hersker et dominerende ideal 

om, at individer og organisationer skal have konsistens imellem, hvad de siger, og hvad de gør. Dette 

konsistensideal har medført, at der hersker en samfundsmæssig forventning om, at organisationer såvel som 

individer skal leve fuldkommen op til det, de kommunikerer ud. Derudover belyste vi endvidere, hvordan der 

eksisterer en forherligelse af handling fremfor tale, og at der sjældent skelnes mellem den rolle, en person har i 
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professionelt og privat regi. Desuden præsenterede vi, hvordan inkonsistens imellem virkelighed og ønskværdige 

fremtidsbilleder, har en tendens til at tiltrække kritisk opmærksomhed, og i forlængelse heraf så vi, at der 

indenfor dele af den strategiske kommunikationsteori hersker et ideal om, at organisationer skal kommunikere 

konsistent for at imødekomme modstridende interesser fra stakeholdere. Alle disse faktorer udgør en interessant 

kontekst for den praktiske anvendelse af ambitionssnak, og leder os til følgende undren: 

 

v I hvilket omfang skal ambitionssnak følges op af handling for at blive opfattet legitimt? 

v I hvor høj grad tiltrækker ambitionssnak kritisk opmærksomhed? 

v Skal ambitionssnak fuldt ud efterleves for at undgå kritik? 

v Er der en relation mellem en leders rolle og en organisations anvendelse af ambitionssnak? 

v Skal man kommunikere konsistent for at imødekomme et fragmenteret stakeholdermiljø? 

 

Den interne respons på ambitionssnak 
I den teoretiske diskussion skitserede vi, hvordan ambitionssnak indeholder en væsentlig autokommunikativ 

dimension, som har tendens til at vende sig indad. Når ambitionssnakken vender sig indad, har den potentiale til 

at påvirke og forpligte internt i organisationen og således skabe forandringer. Ambitionssnakkens interne 

potentiale leder os til følgende undren: 

 

v Påvirker ambitionssnak den interne selvfølelse? 

v Skabes der en følelse af moralsk forpligtelse på baggrund af ambitionssnak? 

v Kan ambitionssnak forårsage en intern udvikling? 

 

Den potentielle forandringskraft i ambitionssnak 
I den teoretiske diskussion skitserede vi, hvordan kommunikation ikke er neutralt, men derimod kan bruges 

strategisk til at enacte en ny virkelig. Med udgangspunkt heri argumenteres der for, at netop fordi sproget 

indeholder denne performative kraft, kan det være hensigtsmæssigt at kommunikere med inkonsistens, da en 

organisation således kan skabe positive forandringer. Dette leder os til følgende undren: 

 

v Kan ambitionssnak anvendes som en bevidst performativ strategi? 

v Kan ambitionssnak skabe en ny virkelighed? 

v Kan ambitionssnak sætte nye standarder? 

 

Disse underspørgsmål udgør tilsammen 11 implikationer, der udspringer af den samfundsmæssige og teoretiske 

diskussion. Implikationerne danner i et fremadrettet perspektiv rammen for den spørgeguide og analyseramme, 

som vi anvender i henhold til vores interviews, og derved anvendes de teoretiske implikationer til at skabe 

forståelse for den praktiske anvendelse af ambitionssnak i Københavns Kommune. 
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Videnskabsteori, empiri & metode   

I det forrige kapitel præsenterede vi den samfundsmæssige og teoretiske kontekst, som danner rammen 

for undersøgelsesfeltet. I dette kapitel introduceres læseren for, hvordan undersøgelsesfeltet rent metodisk 

undersøges. Indledningsvist præsenteres vores videnskabsteoretiske udgangspunkt og dettes betydning for 

undersøgelsen. Herefter introduceres det metodiske og empiriske grundlag samt hvilke overvejelser, der er 

forbundet med valget heraf. Afslutningsvis reflekteres der kort over hvilke alternative metoder, der kunne 

være anlagt for at belyse problemformuleringen. 

 

 

 

 

Kapitel 2 
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Videnskabsteoretisk udgangspunkt 
I dette speciale tages der udgangspunkt i det socialkonstruktivistiske videnskabsparadigme. Dette udgangspunkt 

er i tråd med det teoretiske fundament, som ambitionssnak udspringer af, der netop bygger på 

socialkonstruktivismen og tankegangen om, at sprog skaber virkelighed. På baggrund af dette udgangspunkt 

arbejder vi ud fra en relativistisk ontologi hvor opfattelsen af, hvad der er virkeligt for et samfund og dets 

medlemmer afhænger af hvilket kulturelt, socialt og sprogligt perspektiv, der anlægges på virkeligheden (Nygaard, 

2012: 36). Vi har i specialet således arbejdet ud fra tankegangen om, at erkendelsen af virkeligheden sker ved at 

sætte den på begreber, og at der herved skabes en fælles virkelighed, der kan identificeres af medlemmer af et 

givent samfund (Fuglsang & Olsen, 2007: 356).  

 

Den videnssociologiske konstruktivisme 
På baggrund af det socialkonstruktivistiske udgangspunkt og sprogets konstruerende egenskab hviler vores 

videnskabsteoretiske perspektiv på Peter Berger og Thomas Luckmanns (1967) videnssociologiske 

konstruktivisme. I den videnssociologiske konstruktivisme anses samfundet som et dialektisk fænomen, der både 

er skabt af mennesket, men som ligeledes skaber mennesket (Berger & Luckmann, 1967: 3). Berger og 

Luckmanns tanker om det dialektiske samfund kan forstås via de tre begreber eksternalisering, objektivering og 

internalisering (Berger & Luckmann, 1967: 4). Eksternalisering finder sted, når mennesket gør deres subjektive 

verdensbilleder tilgængelige for andre gennem handlinger og sprog (Berger & Luckmann, 1967: 4). Når de 

subjektive verdensbilleder er eksternaliseret påbegyndes objektiveringen. I denne proces løsriver det subjektive 

verdensbillede sig fra det enkelte individ for at blive til en typificering. En typificering kan eksempelvis være et 

handlingsmønster eller en kategori, der for individer opfattes som en fælles objektiv virkelighed (Berger & 

Luckmann, 1967: 5). Sidst, men ikke mindst, finder internalisering sted, når menneskets subjektive bevidsthed 

påvirkes af typificeringerne, og i denne proces skaber og socialiserer samfundet således individet (Berger & 

Luckmann, 1967: 5). I de tre processer spiller sprog en central rolle, da det er via sproget, at individer omdanner 

subjektive oplevelser til kategorier og typer, som skaber og opretholder en virkelighed (Nygaard, 2012: 125). 

Berger og Luckmanns videnssociologiske konstruktivisme er derfor helt central for specialet, idet rationalerne 

bag ambitionssnak netop skal findes i sprogets performative egenskab, og hvordan en ny fælles virkelighed 

skabes på baggrund af kommunikation. Med udgangspunkt i vores videnskabsteoretiske ståsted beskæftiger vi os 

i analysen derfor med, hvordan sprog, i både skriftlig og mundtlig forstand, skaber virkeligheder.  

Metodisk og empirisk udgangspunkt 
Analyserne i specialet er, som nævnt i det foregående, baseret på sprog, hvilket i dette speciale ses i form af 

analyser af skrevne tekster og interviews. Dette afsnit har til hensigt at præsentere læseren for de metodiske og 

empiriske valg, som vi har truffet i relation til at udarbejde analyserne. 
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Det empiriske grundlag 
Det empiriske grundlag i specialet trækker på både sekundær og primær empiri, og i efterfølgende sektion 

indføres læseren i de valg, der er truffet i henhold til dette. 

	

Den sekundære empiri  
For at højne forståelsen for Københavns Kommunes klimaambition var det nødvendigt at indsamle information 

i form af sekundær empiri. Denne empiri bestod i udvalgte klimapublikationer med Københavns Kommune som 

afsender, hvilket blev suppleret med information fra kommunens sociale og digitale platforme samt med online 

artikler fra adskillige danske medier. Foruden at skabe indsigt i Københavns Kommunes arbejde med 

klimaambitionen danner den sekundære empiri ligeledes fundamentet for den kritiske diskursanalyse. Til den 

kritiske diskursanalyse er følgende publikationer udvalgt: 

 

v KBH 2025 Klimaplanen: En grøn, smart og CO2-neutral by 

v Copenhagen Climate Projects: Annual Report 2015 

v Affald KBH: Nyhedsbrev fra Københavns Kommune 

 

Publikationerne er udvalgt idet Københavns Kommunes projektchef for 2025 Klimplanen, Jørgen Abildgaard, i 

vores interview pointerede, at Klimaplanen er noget, der involverer adskillige stakeholdere (Bilag 1: 102). På 

baggrund af denne udmelding, har vi udvalgt publikationer, som kommunikerer til forskellige 

stakeholdergrupper, således at de i sammenspil kan give et nuanceret billede af den kommunikation, som 

Københavns Kommune anvender i relation til klimaambitionen. KBH 2025 Klimaplanen er henvendt til en 

bred skare af stakeholdere og er udvalgt, fordi den netop præsenterer klimaambitionen, og samtidig er 

omdrejningspunktet for alle kommunens andre klimapublikationer. Copenhagen Climate Projects anvendes 

primært i professionelt og internationalt regi og er udvalgt, fordi Jørgen Abildgaard nævnte denne som værende 

af særlig vigtig karakter for kommunens professionelle stakeholdere (Bilag 1: 112). Affald KBH er et 

husstandsomdelt nyhedsbrev, som er henvendt til samtlige borgere i Københavns Kommune, og er udvalgt fordi 

Jørgen Abildgaard nævnte borgerkommunikation som værende vigtig for kommunens klimaarbejde (Bilag 1: 

104). 

 

Den primære empiri 
For yderligere at kaste lys over arbejdet med ambitionssnak er specialet suppleret med primær empiri i form af 

kvalitative interviews med udvalgte personer.  
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De udvalgte respondenter er:  

 

Profession Navn Bilag 

Projektchef i Klimasekretariatet 

(Miljø- og Teknikforvaltningen, Københavns Kommune) 

Jørgen Abildgaard  Bilag 1 

Overborgmester i Københavns Kommune Frank Jensen Bilag 2 

Tidligere projektleder i Klimasekretariatet 

(Miljø- og Teknikforvaltningen, Københavns Kommune) 

Lone Pedersen Bilag 3 

Senior projektleder i State of Green Anette Brænder Bilag 4 

 

Udgangspunktet for valget af respondenter har været, at vi ønskede at tale med to typer af personer i 

Københavns Kommune. Først og fremmest ønskede vi at tale med nogle af dem, der havde været med til at 

formulere klimaambitionen, altså respondenter på lederniveau. Derudover ønskede vi at tale med nogle af de 

medarbejdere, som til dagligt beskæftiger sig med virkeliggørelsen af klimaambitionen - respondenter på det 

udførende plan. For at finde frem til passende respondenter og nedbryde kompleksiteten i Københavns Kommune 

udførte vi i specialets indledende fase en kortlægning af nøglepersoner i henhold til Klimaplanen. Her nåede vi 

frem til, at respondenterne skulle findes i Klimasekretariatet, der som et underled til Teknik- og 

Miljøforvaltningen har til formål at sikre fremdrift mod at virkeliggøre klimaambitionerne (Københavns 

Kommune, 2016b). 

 

Identifikationen af respondenterne på lederniveau var umiddelbart det letteste at gå til, da der her hovedsageligt 

eksisterer to personer af interesse. Den ene er teknik- og miljøborgmester Morten Kabell, og den anden er 

overborgmester Frank Jensen. Overborgmesteren indvilligede i at deltage i et interview, hvorimod det desværre 

blev et afslag fra teknik- og miljøborgmesteren. I bestræbelserne på at identificere respondenter på 

medarbejderniveau søgte vi indenfor rammerne af Klimasekretariatet at identificere delprojekter, som udgjorde 

flagskibe for indfrielsen af Klimaplanen. Her viste det sig, at der eksisterer tre projekter, som samlet skal bidrage 

med 92% af den totale CO2-reduktion i 2025. Med henblik på at skabe forståelse for det daglige arbejde med 

Klimaplanen søgte vi derfor at etablere et interview med en projektleder indenfor hvert område. Projektchef, 

Jørgen Abildgaard, som har det overordnede ansvar for alle projekter i forbindelse med Klimaplanen indvilligede 

i at deltage i et interview. Præmissen for interviewet blev dog, at Jørgen Abildgaard ville udtale sig på vegne af 

hele Klimasekretariatet. På trods af dette lykkedes det dog alligevel at etablere et interview med Lone Pedersen, 

der er tidligere projektleder i Klimasekretariatet, og som netop er skiftet til en anden stilling i Teknik- og 

Miljøforvaltningen. I begyndelsen var det udelukkende vores hensigt at fokusere på Københavns Kommune i 
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henhold til at forstå arbejdet med ambitionssnak. Efter de indledende interviews vurderede vi dog, at vi for at 

etablere en mere nuanceret forståelse ligeledes måtte inddrage et eksternt perspektiv. Som supplement til 

interviewene i Københavns Kommune foretog vi derfor et interview med Anette Brænder, som er senior 

projektleder i State of Green, en offentlig/privat platform, der internationalt promoverer Danmark som en grøn 

nation.  

 

Metoder 
For at kunne besvare problemformuleringen er der i specialet trianguleret imellem tre forskellige metoder: 

Casestudie, diskursanalyse og interviews. Vi har valgt metodetriangulering, da vi herved kan belyse 

ambitionssnakkens muligheder og begrænsninger ud fra flere perspektiver, hvorfor vi således kan opnå en dybere 

forståelse for fænomenet. I det efterfølgende præsenteres vores metodiske refleksioner og valg. 

 

Den metodiske fremgangsmåde 
Den metodiske fremgangsmåde er præget af både den induktive og deduktive tilgang. Da vi med specialet 

opsætter generelle teoretiske og samfundsmæssige implikationer for derefter at teste disse på en udvalgt case, kan 

der argumenteres for, at den metodiske tilgang er deduktiv. Med den deduktive metode sluttes der nemlig fra 

almene regler til enkelte tilfælde (Fuglesang & Olsen, 2007), hvilket vi gør, når vi bevæger os fra de udledte 

implikationer til en analyse af ambitionssnakken i Københavns Kommune. Vi argumenterer dog også for, at vi 

anvender den induktive metode, idet vi i den teoretiske diskussion såvel som i analysen søger at drage nogle 

generelle retningslinjer for begrebets muligheder og begrænsninger ud fra vores empiri. Her bestræber vi os 

derved på at drage almene regler ud fra empirien, hvilket netop er, hvad induktion handler om (Nygaard, 2012: 

25). Specialet beror altså på en kombination af de to fremgangsmåder, idet vi veksler mellem at teste samt drage 

generelle implikationer ud fra indsamlet empiri og materiale. Problemformulering i specialet har til hensigt at 

undersøge teoretiske og praktiske muligheder og begrænsninger for ambitionssnak, hvorfor denne vekselvirkning 

mellem induktion og deduktion er brugbar for en nuanceret forståelse og en kobling mellem teori og praksis. 

 

Casestudie som metode 
I dette speciale anvendes Københavns Kommune som casestudie, idet kommunens 2025 klimaambition, som 

præsenteret indledningsvist, repræsenterer et nutidigt eksempel på ambitionssnak i praksis. Med casestudie som 

metode er det muligt at undersøge et givent fænomen i dybden og sætte dette i en virkelighedsnær kontekst (Yin, 

2009: 18). Casestudiet er derfor særligt anvendeligt i kvalitative undersøgelser, da der her netop er fokus på dybde 

og informationsrigdom fremfor at danne sig et generaliseret billede af virkeligheden (Neergaard, 2007). For dette 

speciale er den helt centrale fordel, at et casestudie giver os rum til at belyse ambitionssnak i praksis. 

Begrænsningen ligger dog i, at det er svært at opnå generaliserbarhed på baggrund af et casestudie (Neergaard, 

2007). Vi kan ud fra vores case herved ikke opstille generelle implikationer for anvendelsen af begrebet, men 

vores resultater vil derimod være bundet til den udvalgte case. Da specialets formål er at opnå en dybere 
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forståelse for ambitionssnak, kan den manglende generaliserbarhed opfattes som en udfordring. For at 

imødekomme dette har vi i specialets indledende teoretiske og samfundsmæssige diskussion forsøgt at belyse de 

forskellige aspekter ved arbejdet med ambitionssnak i en generel kontekst. Derudover diskuterer vi 

afslutningsvis, hvorledes vores resultater potentielt kan anvendes i en bredere kontekst.  

 

Diskursanalyse som metode 
Som nævnt i det videnskabsteoretiske afsnit anser vi sproget som en vigtig katalysator for skabelsen af 

virkelighed. I denne forbindelse regnes diskursanalysen som en af de mest gunstige værktøjskasser til at åbne op 

for en forståelse af, hvorledes sprog producerer denne virkelighed (Fairclough, 2008: 7). I specialet anvender vi 

derfor en kritisk diskursanalyse til at afdække, hvilken virkelighedskonstruktion Københavns Kommune lægger 

op til med sine klimapublikationer.   

 

Norman Fairclough og den kritiske diskursanalyse 
Diskursanalyse er både en teori og en metode, og den indeholder derfor mange implikationer og variationer 

(Fairclough, 1992). I dette speciale har vi udelukkende valgt at trække på Norman Faircloughs (1992) kritiske 

diskursanalyse som analysemetode. Rationalerne for at anvende Faircloughs kritiske diskursanalyse består i, at 

denne udgør en kombination imellem den kritiske lingvistiske tekstanalyse og en bredere social teori (Fairclough, 

1992). Fairclough er nemlig af den overbevisning, at alle tekster er påvirket af den sociale kontekst, de befinder 

sig i (Frølund-Thomsen, 1997). Den kritiske diskursanalyse skal derfor ses som en metode, der har til formål at 

koble tekster med samfundsmæssige kontekster (Frølund-Thomsen, 1997). Denne kobling er i fin 

overensstemmelse med specialets videnskabsteoretiske ståsted, hvor vi netop tillægger os præmissen om, at der 

hersker dialektisk forbindelse mellem individ og samfund. Når man analyserer med udgangspunkt i Faircloughs 

kritiske diskursanalyse, er det centrale argument, at enhver kommunikativ begivenhed indeholder tre dimensioner 

(Frølund-Thomsen, 1997: 4). Disse tre dimensioner udgør en tretrinsmodel, hvori der er en kobling mellem social 

praksis, diskursiv praksis og tekstniveau (Frølund-Thomsen, 1997: 4). I Faircloughs model står de tre 

analysebegreber i dialektisk forbindelse til hinanden og er altså indbyrdes afhængige (Frølund-Thomsen, 1997: 4). 

Dette betyder, at der altid skal etableres en forståelse for den sociokulturelle kontekst for endeligt at kunne 

etablere en forståelse for selve tekstniveauet (Frølund-Thomsen, 1997: 4). 
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(Jørgensen & Philips, 1999: 81) 

 

Den sociale praksis udgør de sociokulturelle omstændigheder, og altså konteksten, som teksten befinder sig i. 

Den diskursive praksis dækker over de praksisser, som teksten er underlagt. Her skildres der blandt andet 

mellem processer af produktion, distribution og konsumering, som i sammenspil med genren skaber en forståelse for, 

hvilke implicitte regler og rutiner som teksten er underlagt (Frølund-Thomsen, 1997: 79). Under den diskursive 

praksis findes desuden begrebet intertekstualitet, som er helt centralt for Fairclough, og som referer til, at tekster er 

fulde af fragmenter fra andre tekster (Bakhtin, 1981: 986). På det konkrete tekstplan kan intertekstualiteten enten 

være eksplicit markeret eller implicit flettet ind i teksten, og der kan være tale om alt lige fra brugen af citater, 

referencer, perspektiver eller lignende (Søderberg, 1997). Sidst, men ikke mindst, dækker tekstniveauet over 

tekstens sproglige niveau, hvilket afdækkes via en klassisk tekstanalyse. I denne del af analysen er der således 

fokus på tekstens formelle og retoriske egenskaber.  

 

Fremgangsmåde i diskursanalysen 
En diskursanalyse kan udarbejdes på adskillige måder afhængig af, hvilke aspekter der fokuseres på. Vi har i 

analysen fokuseret på at lade empirien være guidende, og derfor er diskursanalysen udarbejdet ved, at vi 

indledningsvist læste teksterne igennem for at identificere temaer, tendenser samt aspekter, der var interessante. 

Ud fra disse tema udvalgte vi til tekstanalysen bestemte ord, som repræsenterede områder, vi ønskede at 

undersøge nærmere. Eksempelvis søgte vi teksterne igennem med ordet københavner for at identificere, hvordan 

københavnernes rolle blev italesat. Ved at strukturere diskursanalysen ud fra tekstens temaer undgik vi at 

underlægge publikationerne bestemte rammer forud for analysen, og herved lod vi empirien være guidende. Med 

udgangspunkt i temaerne valgte vi dog efterfølgende at analysere de aspekter, der var mest hensigtsmæssige i 

forhold til at besvare problemformuleringen. Rationalet for denne strategi var, at vi netop ønskede at lade 

teksterne tale for sig selv, men samtidigt skulle denne tale foregå indenfor en ramme, som gjorde det muligt at 

besvare problemformuleringen.  
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Interviews som metode 
I bestræbelserne på at undersøge ambitionssnakkens muligheder og begrænsninger i relation til Københavns 

Kommunes Klimaplan, anså vi det, som tidligere beskrevet, nødvendigt at inddrage interviews med 

nøglepersoner. Interviews gør det muligt at få indblik i respondenters livsverden og deres oplevelser af 

fænomener (Kvale & Brinkmann, 2009: 31), hvorfor vi herved kan belyse respondenternes opfattelse af 

ambitionssnak. Udarbejdelse af interviews er en proces, der strækker sig over flere stadier, og generelt for alle 

stadier er, at der til hvert er knyttet et stort forarbejde, der skal sikre optimal datakvalitet (Kvale, 2007). I det 

efterfølgende vil der blive redegjort for de valg og fravalg, som vi i interviewprocessen har taget. 

	

Interviewguide 
Efter at have identificeret de respondenter, som vi præsenterede i empiriafsnittet, udarbejdede vi interviewguides. 

Vores interviewguides blev udarbejdet med udgangspunkt i de teoretiske og samfundsmæssige implikationer, 

som vi udledte af kapitel 1. Overordnet bygger spørgsmålene altså på det samme udgangspunkt, men de blev 

samtidig tilpasset til hver enkel respondent. Dette gjorde vi fordi, at vi tilslutter os Harriet Zuckermans (1972) 

overbevisning om, at en spørgeguide altid bør tilpasses på tværs af respondenter, da hver respondent er et 

unikum. Derudover var det ikke muligt at opstille akkurat samme spørgeguide for alle respondenterne, da 

interviewene blev udført både mundtligt og skriftligt. 

 

De mundtlige interviews 
Interviewene med projektchef Jørgen Abildgaard og senior projektleder Anette Brænder blev udført mundtligt 

og i respondenternes respektive omgivelser. Et af de helt store forcer ved mundtlige interviews er, at der her 

hersker mulighed for at få uddybet svar, hvis dette er nødvendigt. I henhold til de mundtlige interviews anvendte 

vi Steiner Kvales (2007) semistrukturerede tilgang. Rent praktisk gjorde vi dette ved, at vi ud fra implikationerne 

lagde os fast på en række spørgsmål og temaer, men samtidig tillod vi en vis åbenhed overfor, at nye emner 

kunne opstå undervejs. Denne frihed til at kunne forfølge nye interessante emner, er netop en af de helt store 

fordele ved at anvende semistrukturerede interviews (Kvale, 2007). En ulempe, som vi oplevede, var derimod, at 

de nye emner sommetider kom til at overskygge den intentionelle vej, og herved drejede interviewet i en ny 

retning. Dette oplevede vi til dels under interviewet med Jørgen Abildgaard, hvor respondenten sommetider fik 

lidt for meget frihed til at tage teten og snakke om emner, der interesserede ham. For at blive indenfor rammerne 

af det fastlagte spor, så vi det derfor i visse tilfælde nødvendigt at italesætte rammen for interviewet. Dette gjorde 

vi eksempelvis med opfølgende spørgsmål, såsom: ”Så du frygter ikke, at I ligesom vil blive stemplet for at være 

utroværdige eller hykleriske eller et eller andet, hvis I ikke når præcis...” (Bilag 1: 101). Her er vi naturligvis bevidste om, at 

vi pejler respondentens tankegang i en vis retning, da vi forud for svaret allerede lægger tanker i hovedet på 

respondenten. Vi anså dog denne strategi som værende nødvendig for at få respondenterne til at overveje de 

ønskede scenarier. 
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De skriftlige interviews 
Interviewene med overborgmester Frank Jensen og tidligere projektleder Lone Pedersen blev foretaget skriftligt. 

Modsat de mundtlige interviews gjorde vi her brug af en anden tilgang, og interviewene indeholdt korte og 

præcise spørgsmål. Vi havde især mange spørgsmål til overborgmesteren, men vi var samtidig bevidste om, at 

vores taletid var begrænset, hvorfor vi måtte korte væsentligt ned i vores spørgsmål, for ikke at trætte 

respondenterne. Endvidere havde vi i de skriftlige interviews ikke samme frihed til at stille uddybende spørgsmål, 

hvorfor vi fandt det nødvendigt at opridse konteksten inden spørgsmålene, eksempelvis med forklaringer såsom: 

”Vores nutidige debatklima har en tilbøjelighed til, at der ledes efter forskelle imellem de visioner, som organisationer kommunikere 

ud og den handlen, der udvises” (Bilag 3: 116). På baggrund af dette var forhåbningen, at respondenterne bedre 

forstod, hvilken kontekst spørgsmålet skulle forstås ud fra. Ligesom det var tilfældet med de mundtlige 

interviews, er vi bevidste om, at opridsningen af en kontekst potentielt kan pejle respondenternes svar i en vis 

retning. Vi anså det dog som værende nødvendigt i bestræbelserne på at opnå den bedst mulige datakvalitet. Til 

trods for at vi for hvert spørgsmål forsøgte at give respondenterne de bedste forudsætninger for at svare, 

oplevede vi dog i ét tilfælde med Lone Pedersen, at dette ikke var tilstrækkeligt for respondentens forståelse 

(Bilag 3: 116), og derfor måtte et svar udgå.  

 

At interviewe eksperter 
På trods af at vores interviews var forskellige, bestod et fællestræk dog i, at alle respondenterne er eksperter 

indenfor deres felt. At interviewe eksperter sætter særlige krav til intervieweren, idet eksperter har et højt 

forventningsniveau og samtidig er trænede informanter, som besidder en stor evne til at svare strategisk 

(Zuckerman, 1972). Dertil kommer, at tid er en yderst sparsom ressource hos eksperter, hvorfor et højt 

vidensniveau ifølge Zuckerman (1972) kan højne respondenternes incitament til at svare. Fordi vi skulle 

interviewe eksperter, havde vi derfor ekstra fokus på forarbejdet. For at tilegne os et tilfredsstillende 

vidensniveau læste vi både Klimaplanen og dertilhørende dokumenter grundigt, hvilket gjorde det muligt at 

opstille mere optimale spørgsmål samt at fastholde respondenten i det spor, vi ønskede.  

 

Behandling af empirien 
Bearbejdelsen af empirien begynder allerede i selve interviewsituationen, hvor man slår sig fast på bestemte 

spørgsmål og herved forfølger bestemte temaer og pointer (Kvale, 2007). Den reelle behandling af empirien 

fandt dog først sted, da vi transskriberede dataene fra interviewene. Valget om at transskribere er taget på 

baggrund af, at arbejdet med at omsætte det talte ord til tekst, giver undersøgeren en stærkere indsigt i dataene 

(Kvale, 2007: 93). Når man transskriberer, svarer det til at oversætte fra en narrativ form (den orale) til en anden 

(den skriftlige), og allerede her opstår der altså en tolkning af empirien (Kvale, 2007: 93). Efter at have 

transskriberet interviewene var næste skridt at bearbejde empirien ud fra analyse og fortolkning. Ifølge Kvale 

(2005) er der intet fast behandlingsmønster til analyse og fortolkning af kvalitativ data, hvorfor der eksisterer en 

stor valgfrihed til dette. I dette speciale har vi indledningsvist kodet interviewene med udgangspunkt i vores tre 
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udledte temaer, hvorefter vi med udgangspunkt i disse kodninger har analyseret empirien på baggrund af Kvales 

(2005) tolkningsniveauer.  

 

Kodning af empirien 
Med henblik på at strukturere analyseprocessen har vi kodet den indsamlede empiri ved hjælp af farvekoder. 

Kodning af interviews har til hensigt at skabe overblik samt sammenligne, kontrastere og identificere udvalgte 

temaer og implikationer i empirien (Brinkmann & Tanggaard, 2010: 47). Ifølge Graham Gibbs (2007) eksisterer 

der to typer kodning: Den datadrevne og den begrebsdrevne, som er henholdsvis induktiv og deduktiv. I dette 

speciale anvendes den begrebsdrevne kodning, idet vi koder efter de tre temaer, som vi udledte før bearbejdelsen 

af empirien. Som nævnt i kapitel 1 dækker de tre temaer over de væsentligste teoretiske muligheder og 

begrænsninger for ambitionssnak, og temaerne danner rammen for de implikationer, som vi ønsker at undersøge 

i analysen. I interviewene kodes der efter følgende farvekoder:  

 

Den eksterne respons på ambitionssnak = Grøn 

Den interne respons på ambitionssnak  = Rød 

Den potentielle forandringskraft i ambitionssnak  = Blå 

 

Da det kan være vanskeligt fuldkommen at adskille de tre temaer i den indsamlede empiri, er der visse steder 

sætninger, der er kodet i flere farver. 

 

Tolkning af empirien 
Som nævnt i det foregående er vores interviews kodet med udgangspunkt i de tre temaer, der blev udledt på 

baggrund af den samfundsmæssige og teoretiske diskussion. Tolkningen af empirien er således underlagt en 

teoretisk tolkningsramme, og vi argumenterer derfor for, at vi tolker med udgangspunkt i Kvales (2005) teoretiske-

tolkningsniveau. Når det drejer sig om at belyse kvalitativ empiri, sondrer Kvale imellem de tre tolkningsniveauer: 

Teoretisk-tolkning, common-sense-tolkning og selvforståelses-tolkning (Kvale, 2005). Som allerede introduceret er 

udgangspunktet for vores analyse hovedsageligt det teoretiske tolkningsniveau, idet vi tolker ud fra et teoretisk 

udgangspunkt, som vi allerede forud for analysen havde anlagt. Ved at analysere ud fra et teoretisk udgangspunkt 

kan man ifølge Kvale (2005) opnå forståelse for det principielle i teorien, hvilket vi netop søger at kaste lys over i 

henhold til ambitionssnak. Som supplement til den teoretiske tolkning inddrager vi desuden common-sense-

niveauet, hvor det handler om at tolke det, som bliver sagt mellem linjerne (Kvale, 2005). Her tolkes der altså 

ikke ud fra, hvad der siges, men derimod hvordan det siges. Dette tolkningsniveau skaber en bedre 

forståelsesramme for svarene, idet der ligeledes inddrages tolkning af den kontekst, der omgiver svaret (Kvale, 

2005). På common-sense-niveauet læses der således mellem linjerne, og der tages højde for, at respondenterne 

ofte svarer på baggrund af visse forudsætninger, hvilket vi anser som værende relevant at inddrage i analysen. 
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Kvales sidste tolkningsniveau, selvforståelsestolkning, har respondenternes egen selvforståelse som fokus (Kvale, 

2005), hvorfor vi ikke anvender dette niveau til at belyse ambitionssnakkens muligheder og begrænsninger.  

 

Metodiske refleksioner 
Man kan som forsker ikke undgå at præge sin undersøgelse, idet man med bestemte valg opstiller visse rammer 

for undersøgelsesfeltet. Det er derfor nødvendigt, at vi som forskere gør os bevidste om den position, vi indtager 

overfor vores problemstilling. Som forklaret i teoriafsnittet, kan beslutninger anses som råmateriale for 

konstruktion af virkelighed (Luhmann, 1995), hvorfor man ved at vælge én vej indirekte bagatelliserer 

eksistensen af den virkelighed, der ville være opstået, hvis man var gået en anden vej (Luhmann, 1995). Vi har 

således været bevidste om, at vores valg har præget den retning specialet har taget, hvorfor vi hele tiden har søgt 

at reflektere over disse valg. Denne sektion belyser valgene i specialet og de dertilhørende konsekvenser. 

 

Afgrænsning 
I specialet arbejdes der ud fra en bred problemformulering, til hvilken mange forskellige tilgange, perspektiver og 

metoder kunne være anlagt. Af samme årsag har de valg, som vi har truffet naturligvis forårsaget, at vi har 

afgrænset os fra alternativerne. Ved udelukkende at fokusere på Københavns Kommune har vi først og 

fremmest afgrænset os fra andre cases, som kunne have bidraget med alternative perspektiver på ambitionssnak. 

Dernæst har vores empiri hovedsageligt haft et internt fokus i Københavns Kommune, hvorfor vi, med 

undtagelse af interviewet med Anette Brænder, har afgrænset os fra et eksternt perspektiv. I diskursanalysen har 

vi endvidere afgrænset os fra at inddrage flere af kommunes klimapublikationer samt afgrænset os fra at berøre, 

hvordan eksterne kilder italesætter kommunens ambitionssnak. Da vores problemformulering netop handler om 

at opnå en dybere forståelse for ambitionssnak, ville vi i den ideelle verden have belyst alle de afgrænsninger, 

som vi netop har præsenteret. Vi mener dog, at fokusset på Københavns Kommune som case udgør et relevant 

og nutidigt eksempel på ambitionssnak, og at et primært internt fokus kan give os et retvisende billede af det 

praktiske arbejde med ambitionssnak. Ved at holde os til én case og til respondenter, der til dagligt arbejder med 

ambitionen, mener vi, at vi opnår gode forudsætninger for at svare dybdegående og overbevisende på 

problemformuleringen. I et videre undersøgelsesforløb ville det dog være interessant at anlægge et eller flere 

supplerende perspektiver, hvilket vi, set i lyset af tidsmæssige såvel som manglende ressourcer, ikke har haft 

mulighed for i dette speciale.  

 

Validitet 
Validitet er et udtryk for undersøgelsens gyldighed, og altså om de anvendte metoder rent faktisk gør det muligt 

at besvare den opstillede problemformulering (Andersen, 2013: 84). Vi ønsker med specialet at undersøge 

ambitionssnakkens muligheder og begrænsninger, og validiteten er herved et tjek af, hvorvidt vi undersøger 

netop dette (Andersen, 2013: 84). Ambitionssnak er et teoretisk begreb, og for at sikre en valid undersøgelse har 

vi kontinuerligt anvendt det teoretiske udgangspunkt som rettesnor for de valg, vi har taget i specialet. Teorien 
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danner derfor grundlag for vores videnskabsteoretiske ståsted, vores valg af metode, udarbejdelse af spørgeguide 

samt analysen af empirien. Et centralt element er her, at vi har ladet teorien være ledende for de spørgsmål, som 

vi i vores interviews har stillet, således at vi har sikret os et validt udgangspunkt for relevant empiri i henhold til 

at kunne besvare vores problemstilling. Derudover har vi søgt at styrke validiteten ud fra de respondenter, vi har 

udvalgt. Vores primære dataindsamling blev foretaget med respondenter, som til dagligt arbejder med 

klimaambitionen. Vi mener, at dette giver et validt empirisk grundlag, idet respondenterne har et praktisk 

fundament til at belyse muligheder og begrænsninger ved ambitionsnak. Selvom der ligger en stor styrke i, at 

vores respondenter til dagligt beskæftiger sig med klimaambitionen, består en ulempe i, at respondenternes svar 

kan være strategiske på baggrund af den organisation, de repræsenterer. Vi har forsøgt at imødekomme dette ved 

dels at inddrage et eksternt perspektiv i form af State of Green og dels ved at forholde os til dette i analysen af 

empirien. Med udgangspunkt i ovenstående argumenterer vi for, at vi i specialet har etableret et validt fundament 

for at kunne besvare vores problemformulering. 

 

Reliabilitet 
Reliabilitet handler om pålidelighed, og i sin grundform dækker reliabilitet over, hvor præcise målinger er, og om 

de kan gentages igen med samme resultat (Andersen, 2013: 84). I kvalitative undersøgelser vil der dog altid være 

en vis usikkerhed knyttet til resultaterne (Tracy, 2013). Dette skyldes, at kvalitative undersøgelser sjældent giver 

samme resultater, hvis de gentages, fordi konteksten af undersøgelsesfeltet er central og sjældent vil være nøjagtig 

den samme, hvis fænomenet undersøges igen. I dette speciale handler reliabiliteten således ikke om, at 

resultaterne skal kunne gentages. Det handler derimod om, at undersøgelsen er pålidelig fordi den er foretaget 

med udgangspunkt i en troværdig analysepraksis (Andersen, 2013: 84). For at udarbejde en troværdig 

analysepraksis har vi ved hjælp af metodetriangulering forsøgt at anlægge flere perspektiver på begrebet 

ambitionssnak. Ved at undersøge ambitionssnak ud fra både et teoretisk og praktisk perspektiv samt sætte dette i 

relation til analyser af publikationer og interviews er vores undersøgelse baseret på flere bestanddele. Dette giver 

os mulighed for at sammenholde de forskellige dele og derigennem identificere ligheder og forskelle. Et 

supplerende pålidelighedskriterium består i opgavens struktur, hvor vi har bestræbt os på at skabe 

gennemsigtighed ved at forklare de valg, vi har taget, samt hvilken ramme disse valg har pålagt specialet. Læseren 

kan således løbende gå tilbage og se rationalerne for fremgangsmåden, samt hvordan vi er kommet frem til 

besvarelsen. Endvidere har vi i specialets struktur bestræbt os på at lade hvert stadie være ledende for næste 

undersøgelsespunkt. Med dette skal forstås, at vi ikke forud for specialet havde et mål om, hvor og præcist 

hvordan, vi skulle ende. Dette har været essentielt for reliabiliteten, idet vi hermed ikke har forsøgt at påvirke 

undersøgelsen i en bestemt retning. Ovenstående anser vi som værende en måde at skabe indsigt og 

troværdighed på. For yderligere at styrke specialets reliabilitet kunne en større empirimængde være inddraget. 

Havde vi haft muligheden og tiden til at foretage flere interviews samt analysere flere klimapublikationer, kunne 

vi have opnået en mere nuanceret belysning af ambitionssnak. I den ideelle verden ville det desuden være 

hensigtsmæssigt med opfølgende interviews for herved at kunne spørge ind til de tolkninger, der er blevet 
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foretaget på baggrund af interviewene. I den reelle verden har vores ressourcer desværre ikke været til dette. Vi 

argumenterer dog for, at vi imødekommer ovenstående kritikpunkter ved en transparent struktur samt ved en 

udvælgelse af centrale respondenter og publikationer, der tilsammen skaber et pålideligt analysegrundlag.  

 

Alternative metoder 
Som tidligere beskrevet har vi i specialet afgrænset os fra alternative metoder, som hver især kunne have bidraget 

til at skabe en forståelse for ambitionssnak. Som vi præsenterede i kapitel 1, er en af ambitionssnakkens styrker, 

at den har en tendens til at vende sig indad for at forpligte de ansatte og på den måde skabe en udvikling. Denne 

udvikling sker over tid, hvorfor et hensigtsmæssigt metodisk bidrag kunne have bestået i længerevarende 

feltstudier i Klimasekretariatet. Igennem disse studier kunne vi uden at øge indflydelse på den daglige gang 

observere, hvordan medarbejderne beskæftiger sig med ambitionssnak. Vi er af den overbevisning, at dette 

kunne have givet et interessant og meget retvisende billede af, hvordan medarbejderne påvirkes af ambitionerne, 

samt hvilke begrænsninger og muligheder der er forbundet med denne type af kommunikation. Endvidere kunne 

vi have suppleret vores undersøgelse med den kvantitative metode eksempelvis ved at foretaget en kvantitativ 

diskursanalyse for herved at danne et billede af, hvordan kommunens klimaambition bliver omtalt i et bredere 

eksternt perspektiv. 
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Kritisk diskursanalyse 

Kapitel 3 udgør første analysedel, der har til hensigt at besvare det andet arbejdsspørgsmål og herved 

kaste lys over hvilken virkelighedskonstruktion, der lægges op til i Københavns Kommunes 

klimakommunikation. Omdrejningspunktet for analysen er de tre udvalgte klimapublikationer, som 

bliver analyseret ved hjælp af Faircloughs kritiske diskursanalyse. 
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Kritisk diskursanalyse  

Genstandsfeltet for denne analyse er de tre publikationer: KBH 2025 Klimaplanen, Affald Kbh og Copenhagen 

Climate Projects, som analyseres med udgangspunkt i Faircloughs kritiske diskursanalyse. Fairclough 

argumenterer for, at enhver kommunikativ begivenhed indeholder tre dimensioner (Fairclough, 1992: 7), og disse 

dimensioner danner således strukturen for denne analyse. Indledningsvis præsenteres den sociokulturelle kontekst, 

som teksterne indskriver sig i. Dette følges op af en analyse af den diskursive praksis, hvor der kastes lys over, 

hvilke implicitte praksisser teksterne er underlagt. Tredje del er en analyse på tekstniveau, hvis formål er at 

synliggøre publikationernes underlagte strukturer. Analysen afsluttes med en samlet konklusion, der følger op på 

pointerne og søger at besvare andet arbejdsspørgsmål og herved hvilken virkelighedskonstruktion, som sproget 

skaber i publikationerne. 

Analyse af den sociokulturelle praksis 
Første dimension i Faircloughs (1992) kritiske diskursanalyse er den sociokulturelle praksis og herved hvilken 

kontekst, der omgiver teksten. Fælles for de tre publikationer er, at de alle har Københavns Kommune som 

afsender og omhandler klimaet, hvorfor de sociokulturelle perspektiver netop vil have disse to aspekter i fokus. 

For at kaste lys over den kontekst, som klimapublikationer indskriver sig i, har vi således udvalgt perspektiverne: 

Det globale fokus på klimaet, stakeholdersamarbejdet indenfor kommunens klimaarbejde samt den grønne københavnske identitet. 

De udvalgte perspektiver er valgt, idet disse sætter markante rammer for den sociokulturelle diskurs der omgiver 

publikationerne.  

 

Det globale fokus på klimaet 
Klimaet er et centralt perspektiv at inddrage, når det handler om at redegøre for den kontekst, de tre tekster 

indskriver sig i. De klimamæssige udfordringer er nemlig noget, der fylder meget i den globale diskurs, og googler 

man climate changes dukker der adskillige artikler op fra kilder over hele verden. Det øgede fokus skyldes, at 

klimaet i dag står overfor store udfordringer både nationalt og globalt (Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, 

2016), hvorfor det er et emne, der er svært at komme uden om. I takt med et øget globalt fokus på klimaet er 

flere tværnationale og politiske samarbejder ligeledes blevet etableret herunder eksempelvis Carbon Neutral 

Cities Alliance2 samt COP-møderne3. Et andet initiativ, som er en indikator for klimaudfordringernes centrale 

plads i den globale diskurs, er FN’s 17 universelt gældende verdensmål, som blev vedtaget i 2015 med henblik på 

at øge den globale udviklingsindsats i de kommende 15 år (Udenrigsministeriet, 2016).   

 

																																																								
2 Carbon Neutral Cities Alliance er en global sammenslutning af byer, som arbejder for at reducere CO2-udledningen (USDN, 2016) 
3 COP, Conference of the Parties, er en global klimakonference, der afholdes en gang årligt (UNFFCCC, 2014)	
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Det globale fokus på klimaet er dog ikke kun af politisk art, flere NGO’er, private instanser samt individuelle 

personer finder også interesse i emnet. Dette ses blandt andet ved offentlige protester, diverse udstillinger, 

virksomheders lange CSR-rapporter samt et omfattende internationalt mediedække.  

(Andersen, 2015), (Flowers & Zeeze, 2014), (Tackett. C, 2013) 

I forlængelse af fokusset på klimaet er der i det seneste år set en tendens til, at et stigende antal opinionsledere 

ligeledes er gået ind i klimadebatten. Et eksempel herpå er Leonardo DiCaprio, der i flere sammenhænge er 

kommet med stærke udtalelser i forhold til klimaet. En af de seneste udmeldinger kom i DiCaprio’s Oscar-tale, 

som blev overværet af millioner af seere verden over. I talen sluttede Hollywoodstjernen af med: ”let’s not take this 

planet for granted, I do not take tonight for granted” (Nielsen, 2016). 

Publikationerne fra Københavns Kommune indskriver sig derved i en kontekst, hvor klimaet og de dertilhørende 

udfordringer fylder meget i globalt, nationalt og regionalt perspektiv samt hos enkelte individer såvel som hos 

store globale instanser 

Et bredt stakeholdersamarbejde 
Et andet vigtigt perspektiv at inddrage er Københavns Kommunes stakeholdere, da det er dem, publikationerne 

henvender sig til. Som beskrevet i ovenstående afsnit er klimafokusset af global karakter, hvilket også betyder, at 

samarbejder på tværs har en særlig betydning. Disse tværgående samarbejder ses også i Københavns Kommune, 

som ifølge Jørgen Abildgaard drager fordel af at være med i diverse by-netværk (Bilag 1: 102). I forlængelse heraf 

bygger Klimaplanen på et solidt samarbejde med diverse samarbejdspartnere, herunder politikere, borgere, 

erhvervsledere, internationale organisationer samt vidensorganisationer (Københavns Kommune, 2012: 4), og 

der arbejdes derfor med Klimaplanen indenfor et bredt stakeholderfelt.  
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Typisk for den kommunale sektor er, at stakeholderfeltet generelt er præget af kompleksitet og fragmenteringer, 

idet mange forskellige interessenter, såsom eksempelvis politikere, borgere og medierne indtager forskellige roller 

i relation til kommunen (Salomonsen et al., 2013: 25). Hvad der ligeledes er karakteristisk for stakeholderfeltet er, 

at kommunen opererer i et spændingsfelt mellem borger og politikere. Politikerne udstikker retningslinjerne og 

giver det økonomiske grundlag for kommunen (Bilag 1: 98), hvorimod borgerne kan anskues som kommunens 

ambassadører og dem, der i høj grad udgør kommunens identitet (Edlefen, 2007: 7). I forlængelse af dette har 

borgerne ligeledes en forventning om, at kommunens brug af skattekroner legitimeres ved, at der arbejdes i 

byens og borgernes tjeneste (Edlefen, 2007: 7). 

Københavns Kommune opererer herved i en sociokulturel kontekst, som er præget af et stort, komplekst og 

fragmenteret stakeholdermiljø. Det komplekse stakeholderfelt udgør potentielt en udfordring for kommunens 

kommunikationsaktiviteter, idet det kan være vanskeligt at tilgodese de mange interessenters forskelligartede 

interesser og roller. Samtidig er der en forventning om, at kommunen arbejder i byens og borgernes tjeneste, og 

deres kommunikationsaktiviteter bør derfor aktivt afspejle dette.  

Den københavnske identitet 
Afslutningsvist er det centralt at inddrage selve Københavns Kommunes grønne identitet, som udgør en 

væsentlig referenceramme for publikationerne. Ifølge Jørgen Abildgaard afspejler kommunes klimafokus nemlig 

byens borgere og den københavnske identitet, og han pointerer, at dette fokus har været på dagsordenen de 

sidste tre årtier: ”Jeg mener sådan set, at det (klimaet, red.) er ganske meget en del af københavnernes DNA [...] Egentlig kan 

man gå meget langt tilbage og se, at det har egentlig været på dagsorden de sidste 100 år, i mere eller mindre udstrækning. Vi har 

cyklet i 100 år, og det har været en måde København har fungeret på [...] Siden slut 80’erne, har det været en sådan meget bevidst 

strategi, at miljø og det grønne, eller hvad kan man sige. Det miljø vi skulle have, blev holdt strategisk i København” (Bilag 1: 

104). Et fokus på den grønne identitet har altså eksisteret igennem længere tid og var også at spore tilbage i 2008, 

hvor Københavns Kommune stod bag en omfattende kampagne med sloganet: ”I bike CPH” (Københavns 

Kommune, 2008). Ambitionen med kampagnen var at blive verdens bedste cykelby, fordi københavnerne elsker 

at cykle (Københavns Kommune, 2008), og kampagnen byggede således på en indsigt i københavnernes livsstil, 

som blev forankret i kommunes branding.   

 

Københavns Kommunes grønne profil er ikke kun noget, som fylder på nationalt plan. Byen fik for alvor 

cementeret sig som en global frontfigur tilbage i 2009, da København var værtsby for COP15 (UNFCCC, 2014). 

Denne rolle er ikke blevet mindre i løbet af de sidste år, hvor København med priser såsom: European Green 

Capital (Leal, 2014), Copenhagen most liveable city 2013 + 2014 (Denmark.dk, 2016) og Best City 2016 

(CPHPost, 2016) har sat sig i førersædet som en af verdens mest fremtrædende byer på klimafronten. 

København har på baggrund af den grønne identitet skabt et stærkt image, og dette betyder, at mange lande 

kigger mod København i henhold til klimaløsninger (Bilag 1: 102). 
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Københavns Kommunes grønne profil er således noget, der fylder både identitetsmæssigt i kommunen samt 

imagemæssigt i globalt regi. Af samme grund er Københavns Kommunes grønne profil et vigtigt element for den 

kontekst, publikationerne indskriver sig i, da den udgør en væsentlig referenceramme for kommunens 

klimakommunikation.  

Analyse af den diskursive praksis 
I det foregående skitserede vi, hvilken sociokulturel kontekst publikationerne befinder sig i, og i det efterfølgende 

belyses, hvilke praksisser publikationerne er underlagt. Som nævnt i det metodiske afsnit vil fokus være på 

henholdsvis genre, produktion, distribution og konsumering, idet disse i sammenspil kan skabe forståelse for de 

implicitte regler og rutiner, som publikationerne er underlagt (Fairclough, 1992: 79). I den diskursive praksis 

forholder vi os ligeledes til publikationernes intertekstualitet, da tekster som bekendt er fulde af fragmenter fra 

andre tekster (Bakhtin, 1981: 986). Af læsermæssige hensyn behandlers de tre publikationer i separate afsnit. 

 

KBH 2025 Klimaplanen 
Klimaplanen er som nævnt i det metodiske afsnit henvendt til en bred skare af stakeholdere og har til hensigt at 

informere om målopfyldelsen af 2025 klimaambitionen. Genremæssigt hæfter vi os ved dét, der ligger i ordet 

plan, hvilket dækker over: ”En (nedskreven, red.) oversigt med udførlige forslag til, hvordan noget kan gennemføres eller opnås” 

(Den Danske Ordbog: 2016b). De genremæssige forventninger er således, at publikationen giver retningslinjer 

for, hvordan man kommer fra A til B. Modtagerens forventning må derfor forventes at være, at de skal læse 

retningslinjer for, hvordan kommunen opnår målopfyldelse af klimaambitionerne. Denne forventning indfries 

allerede i forordet med sætningen: ”Med denne plan viser vi hvordan” (Københavns Kommune, 2012: 4). 

 

I den diskursive praksis er det ligeledes relevant at undersøge, hvorledes man som læser konsumerer 

kommunikationen (Fairclough, 1992: 43), og altså hvordan man læser den. For Klimaplanen kan der 

argumenteres for, at der må være tale om relativt koncentreret læsning. Dette argument skal ses i lyset af 

distributionen af publikationen, hvor et eksemplar aktivt skal downloades på Københavns Kommunes hjemmeside 

eller hentes fysisk på kommunens adresse. Vi argumenterer derfor for, at det, at man aktivt har taget et valg i 

erhvervelsen af publikation, gør, at man sandsynligvis vil læse den med et relativt koncentreret fokus. Den 

diskursive praksis handler også om, hvilke implicitte regler en tekst er underlagt på baggrund af, hvordan den er 

produceret (Fairclough, 1992: 79). For Klimaplanen argumenter vi for, at det har en betydning for afkodningen, at 

netop kommunen står som afsender. Grundet kommunens rolle og den sociokulturelle kontekst som kommunen 

befinder sig i, mener vi nemlig, at der tilskrives visse forventninger til en kommune. Eksempelvis at kommunen 

arbejder i byens tjeneste, og at de implicit eller eksplicit guider og informerer borgerne. Hele Klimaplanens 

formål er netop at informere og guide læseren, og der bliver desuden lagt stor vægt på, hvordan klimaambitionen 

er i byens tjeneste: ”Københavnerne vil også blive de helt store vindere, når Klimaplanen bliver ført ud i livet. Med Klimaplanen 
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investerer vi i vækst og livskvalitet: renere luft, mindre støj og en grønnere by giver københavnerne en bedre hverdag” (Københavns 

Kommune, 2012: 4).  

Hvad angår intertekstualiteten i Klimaplanen, taler publikationen sig ind i flere af de store diskurser, som blev 

introduceret under den sociokulturelle praksis. Først og fremmest trækkes der flere steder på diskursen omkring 

København som en cykelby, og der sættes eksempelvis lighedstegn mellem København og: ”Cyklernes by” 

(Københavns Kommune, 2012: 14). Derudover trækkes der også på den globale diskurs om københavnernes 

høje niveau af livskvalitet og udnævnelserne af København som en af verdens mest attraktive storbyer: 

”København er internationalt anerkendt og udpeget som en af verdens bedste byer at bo i” (Københavns Kommune, 2012: 11). 

At der trækkes en intertekstuel reference fra disse relativt store og familiære diskurser gør, at teksten taler sig ind 

i noget, de fleste københavnere har kendskab til. Herved kan der argumenteres for, at der skabes en 

fællesskabsfølelse borger og kommune imellem, idet der tales ind i den grønne københavnske identitet, hvor der 

netop er en fællesreference for mange.  

Affald KBH 
Genremæssigt er Affald KBH et nyhedsbrev (Københavns Kommune, 2016a: 1), der bliver husstandsomdelt til 

alle de borgere i Københavns Kommune, som er bosiddende i en lejlighed (Københavns Kommune, 2016c). 

Dette betyder, at man som borger ikke kan modsige sig nyhedsbrevet, da det distribueres ud til alle. Det er derfor 

interessant at dvæle ved koblingen mellem nyhedsbrevsgenren og det, at borgerne modtager publikationen uden 

at have valgt det. Dette i sig selv skaber nemlig en vanskelig kommunikationssituation, idet man kan formode, at 

borgerne ikke tillægger publikationen samme værdi, som hvis de selv have anskaffet den. En undersøgelse fra 

2015 viser desuden, at den gennemsnitlige dansker modtager omkring 8 nyhedsbreve per uge (Osbæck, 2015), 

hvorfor kommunen befinder sig i skarp kommunikativ konkurrence. Med hensyn til hvordan læserne konsumerer 

publikationen, kan der derfor argumenteres for, at læsningen af nyhedsbrevet ikke nødvendigvis er noget, der 

sker med et særligt koncentreret fokus. Nyhedsbrevet er desuden produceret med henblik på at etablere en vis 

adfærd hos modtagerne - en adfærd, hvor affald bliver sorteret på korrekt vis (Københavns Kommune, 2016a). 

Det kan være vanskeligt at ændre folks adfærd (Kolster, 2015), og sætter man dette i relation til genren, 

omstændighederne ved distributionen samt det manglende læsefokus, medfører det en lettere vanskelig 

afsenderposition, fordi afkodning af teksten påvirkes af den kontekst, som kommunikationen udspiller sig i 

(Fairclough, 1992: 43).  

 

Hvad angår intertekstualiteten i teksten, trækkes der intertekstuelle referencer til flere velkendte og familiære 

diskurser. Som det også gjorde sig gældende for den diskursive praksis i Klimaplanen, trækker Affald Kbh på en 

intertekstualitet i forhold til Københavns identitet som cykelby: ”Vi er kendt som verdens bedste cykelby, og mange 

københavnere fragter dagligt børn og indkøb rundt på cykel” (Københavns Kommune, 2016a: 5). Desuden kan der 

argumenteres for, at der ligger flere intertekstuelle træk i artiklen ”Hit med tøjet”, som findes på side tre. Artiklen 

har til hensigt at udbrede budskabet om genbrug og gøre dette mere attraktivt (Københavns Kommune, 2016a: 
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3). I bestræbelserne på dette argumenterer vi for, at der trækkes på en titelmæssig intertekstualitet i forhold til det 

folkekære danske tv-program ”Hit med sangen”, som løb over tv-skærmene i 00’erne (Danmarks Radio, 2000). I 

forlængelse heraf er det desuden interessant at hæfte sig ved, at nyhedsbrevet udkom lige efter TV2s og Røde 

Kors’ store landsdækkende kampagne ”Smid Tøjet” (Røde Kors, 2016). En kampagne som vi også argumenterer 

for at, der trækkes en intertekstualitet fra. At der trækkes intertekstuelle referencer fra tre så familiære områder 

kan tolkes som et strategisk træk for at gøre teksten lettere at læse samt gøre det lettere at forstå budskaberne, 

fordi der tales til en fælles referenceramme.    

Copenhagen Climate Projects 
Copenhagen Climate Projects anvendes primært i professionelt og internationalt regi, og Jørgen Abildgaard 

nævnte i interviewet, at publikationen ofte bruges som visitkort for kommunen (Bilag 1: 112). Genremæssigt 

hæfter vi os ved underoverskriften Annual Report, og vi argumenterer for, at publikationen skrives ind i 

årsrapportgenren og dermed skaber en bestemt forventning hos modtageren. Årsrapporten kendes hovedsageligt 

fra erhvervslivet, hvor en virksomheds årsregnskab og resultater præsenteres (Erhvervsstyrelsen, 2016). Dette 

karakteristika gør sig til en vis grad også gældende i Copenhagen Climate Projects, som netop er bygget op 

omkring en præsentation af Klimaplanens årlige resultater. Idet publikationen skriver sig ind i årsrapportgenren, 

kan der argumenteres for, at der er en vis form for seriøsitet knyttet til konsumeringen, da årsrapporter forventes at 

være neutrale, informerende og faktuelle (Erhvervsstyrelsen, 2016). Copenhagen Climate Projects holdes også i 

en forholdsvis informerende tone og lader ligesom den traditionelle årsrapport, selve resultaterne være det 

overbevisende retoriske virkemiddel: ”In 2014 emissions were 31 percent below the baseline year of 2005 – an improvement 

of 10 percentage points on 2013” (Københavns Kommune, 2015: 6). Selvom Copenhagen Climate Projects på flere 

områder skriver sig ind i årsrapportgenren, lever den dog ikke til fulde op til genrens krav. Publikationen 

indeholder nemlig hverken underskrifter eller regnskaber, hvilket er et stilistisk krav fra Erhvervsstyrelsen til en 

årsrapport (Erhvervsstyrelsen, 2016). Der er altså ikke tale om en årsrapport i den økonomiske og velkendte 

forstand men derimod en rapport, der udkommer én gang om året. Idet publikationen til dels skriver sig ind i 

denne genre, opnås der dog en vis seriøsitet i konsumeringen. Denne seriøsitet skal også ses i lyset af 

publikationens distribution, som især finder sted i professionelt regi.  

 

Ud over at der trækkes på intertekstualitet fra årsrapportgenren, trækkes der i Copenhagen Climate Projects også 

på intertekstuelle referencer fra den internationale klimadiskurs. Ved at referere til internationale samarbejder og 

sammenhænge i relation til København forsøges publikationen sat ind i en større international diskurs: ”Like cities 

all over the world, Copenhagen has an opportunity to drive this transition” (Københavns Kommune, 2015: 38) ”With the 

world’s cities accounting for 70 percent of global GHG emissions” (Københavns Kommune, 2015: 4). Ved at anlægge dette 

internationale perspektiv italesættes Københavns Kommune således som en vigtig aktør i det internationale 

politiske samarbejde. Foruden at publikationen indskriver sig i den globale diskurs, trækkes der ligesom i de 

forrige publikationer også på den lokale betydningsramme om København som cykelby. Denne er som tidligere 
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nævnt forankret i den københavnske identitet og italesættes i sætninger såsom: ”Already the world’s most bicycle-

friendly city” (Københavns Kommune, 2015: 40) og ”Copenhagen has already built on this by creating a strong brand and 

identity as the world’s leading bicycle city” (Københavns Kommune, 2015: 38). Der trækkes herved igen på en fælles 

referenceramme, som samtidig trækker tråde til de andre publikationer under Klimaplanen.  

Analyse på tekstniveau 
I det foregående analyserede vi konteksten samt præmisserne, som publikationerne trækker på, og i denne del 

fokuseres der på selve tekstniveauet, hvor formålet er at synliggøre publikationernes strukturer og værdier. I 

analysen fokuserer vi derfor på, hvilke retoriske virkemidler Københavns Kommune anvender for at etablere en 

overbevisende argumentation. I forbindelse hermed undersøges fremstillingsformen og den fortælling, der i 

publikationerne konstrueres omkring Københavns Kommune og klimaambitionen. Ligesom i det foregående 

afsnit analyseres de tre publikationer separat.  

 

KBH 2025 Klimaplanen 
Kaster man et blik på ordvalget i Klimaplanen, er det allerede i starten tydeligt, at det er en ambition, som er i 

fokus. På forsiden møder man første gang denne ambition med sætningerne: ”København - CO2-neutral i 2025” 

samt ”En grøn, smart og CO2-neutral by” (Københavns Kommune, 2012: 1). Klimaplanen indledes herved med en 

ambition, som præsenterer læseren for indholdet af rapporten. I henhold til Klimaplanen identificerede vi 

følgende fire gennemgående tekstlige temaer: den brede appel, den retoriske holdfølelse, relationen mellem borger og 

kommune samt fokusset på Klimaplanens output.  

 

Den brede appel 
Foruden at læseren i starten af Klimaplanen præsenteres for ambitionen, sættes der i starten også lighedstegn 

mellem dét at være CO2-neutral og dét at være smart. Smart refererer i Klimaplanen til Smart City, som er et 

buzzword for en intelligent by, der formår at bruge den teknologiske udvikling til sin fordel (Dansk Arkitektur 

Center, 2016). Derudover betyder ordet også det at være: ”Flot og moderigtig af udseende, og derfor vækker opsigt eller 

giver prestige” (Den Danske Ordbog, 2016d). Den almene dansker kender ikke nødvendigvis til Smart City-

begrebet, og de kan derfor tolke ordet ud fra den gængse betydningsramme. Begge betydninger er positive, men 

den dobbelte betydningsramme gør, at Klimaplanen rækker ud og har bredere appel til flere. Dette er en generel 

tendens i Klimaplanen, der anvender et sprogbrug, som har en bred appel. 

 

Den brede appel i Klimaplanen ses også i henvendelsen til flere målgrupper, hvor kommunen eksempelvis i 

separate afsnit henvender dig til henholdsvis københavnere, virksomheder, erhvervslivet samt staten 

(Københavns Kommune, 2012: 13). Disse afsnit taler sig ind i forskellige interesseområder, så hvad enten man 

interesserer sig for politik, økonomi eller en øget livskvalitet, så kan man finde noget om, hvordan planen 
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tilgodeser dette. Derudover er Klimaplanen holdt i en uformel tone, hvor forholdsvis tekniske ord gøres 

letlæselige: ”Prisen på fossile brændsler som kul, olie og gas er i dag høj” (Københavns Kommune, 2012: 12). Ved 

eksempelvis at udspecificere hvad fossile brændsler dækker over, sørges der for, at læseren hele tiden holdes i 

hånden og er med på, hvad der tales om. Denne strategi ses også i det anvendte layout, der yderligere er med til 

at nedbryde kompleksiteten ved hjælp af grafer, modeller samt fremhævning af udvalgte afsnit såsom: 

(Københavns Kommune, 2012: 9 & 10) 

 

Ved at indsætte grafer og modeller samt fremhæve tekst sørges der for, at planen bliver mere appetitlig at læse, 

og samtidig muliggør det, at væsentlige budskaber bliver fremhævet og sat i en kontekst, der er forståelig for de 

fleste borgere.  

 

Den retoriske holdfølelse 
Et andet retorisk virkemiddel består i, at publikationen løbende henvender og involverer københavnerne. Dette 

ses allerede i forordet af overborgmesteren og teknik- og miljøborgmesteren, hvor et afsnit, som er henvendt til 

københavnerne, fremhæves: ”Vigtigst af alt er københavnernes opbakning til planen og arbejdet med at føre den ud i livet. 

Uden københavnernes engagement og forståelse kan vi ikke indfri de mange ambitioner” (Københavns Kommune, 2012: 4). I 

den fremhævede tekst søges der aktivt at inddrage københavnerne gennem medejerskab og involvering, idet 

vigtigheden af borgernes engagement fremhæves. Københavnernes medejerskab bliver desuden yderligere 

fremhævet ved, at der henvises til, at vi (borgerne og kommunen) er sammen om det: ”Når vi skal gennem byen, skal 

vi [...] Og vi skal vise vilje [...] skal vi acceptere, at vores by i perioder vil være en byggeplads” (Københavns Kommune, 2012: 

4). Ved at inddrage københavneren og anvende en vi-er-alle-i-samme-båd-argumentation skabes der et 

medansvar for Klimaplanens opnåelse, og der forsøges skabt en situation, hvor kommune og borgere spiller på 

samme hold.   
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Holdfølelsen er noget, der appelleres til løbende igennem hele Klimaplanen med udsagn såsom: ”Og københavnerne 

vil gerne være med til at gøre en forskel for klimaet. De tager cyklen – ikke kun i solskin – sorterer affaldet, efterisolerer boligen og 

lærer at leve energivenligt” (Københavns Kommune, 2012: 9) samt ”København er parat til at tage udfordringerne op og parat 

til at stille byen til rådighed som et grønt laboratorium” (Københavns Kommune, 2012: 10). I disse to udsagn søges der 

skabt en fællesskabsfølelse, som sætter alle københavnere på samme side - som støttende til Klimaplanen. For at 

give københavnerne yderligere incitament til at identificere sig med den rolle, som bliver beskrevet, bliver 

København ligeledes italesat som et vinderhold. Her bliver der igen talt til holdfølelsen, og samtidig søges der 

skabt en form for lokalpatriotisme. Med sætninger som: ”København er unik” (Københavns Kommune, 2012: 9) 

”København er internationalt anerkendt og udpeget som en af verdens bedste byer at bo i [...] København skiller sig ud som en by, 

hvor livskvalitet er i højsædet” (Københavns Kommune, 2012: 11) samt ”København kendes verden over som en grøn og 

ambitiøs by” (Københavns Kommune, 2012: 11), tegnes der et billede af en by, som man kan være stolt af at bo i. 

Vi argumenterer for, at der her anvendes en patos-appel, idet der spilles på følelser og lokalpatriotisme med 

henblik på at skabe positive associationer i relationen til København.  

 

Med udgangspunkt i Christensens (2013) pointe om at vi igennem kommunikationen inspirerer os selv og sætter 

nye standarder, kan der argumenteres for, at kommunen via den retoriske holdfølelse prøver at italesætte en 

ønskværdig tilstand med henblik på at virkeliggøre denne. I realiteten antager vi ikke, at det er alle borgere, der 

tager cyklen, sorterer affald og efterisolerer boligen men ved at beskrive en bedre virkelighed, kan denne 

rodfæste sig og blive en realitet. Ved at indikere at indbyggerne i København agerer på en ønskværdig måde, tales 

der nemlig til selvfølelsen, og der kan argumenteres for, at Københavns Kommune herved søger at opsætte et 

ideal, som københavneren bør leve op til.  

 

Relationen mellem kommune og borger 
Foruden den retoriske holdfølelse søger kommunen desuden at give københavnerne en helt særlig rolle i 

Klimaplanen, hvilket blandt andet ses ved, at borgerne er placeret øverst på listen over centrale 

samarbejdspartnere (Københavns Kommune, 2012: 13). Herved indikeres det således, at kommunen værdsætter 

københavnerne, og at københavnerne er centrale i henhold til Klimaplanen. Ved flere steder at pointere at: 

”Københavnerne bliver involveret i indsatserne [...] Klimaindsatsen inddrager aktivt københavnerne gennem medejerskab og 

involvering” (Københavns Kommune, 2012: 13), kan det udledes, at der også her søges skabt en ønskværdig 

virkelighed ved at italesætte et ideal om fuldkommen borgerinddragelse som noget, der er en realitet. Vi 

argumenterer desuden for, at Klimaplanens fokus på borgerne kan have et camoufleret adfærdsregulerende 

formål, hvilket ses, når der beskrives, hvordan en københavner ønskværdigt skal agere. I disse udmeldinger 

tillægges der en forventning til borgeren, for eksempel når der skrives: ”Når københavnerne renoverer deres boliger [...] 

Når københavnerne laver grønne tage” (Københavns Kommune, 2012: 10). Dette giver et indtryk af, at alle 

københavnere agerer på en bestemt måde, og at denne måde er den rette, hvis man vil passe ind i fællesskabet. 

De høje standarder som kommunen kommunikerer ud, kan både lede til en dårlig samvittighed over ikke at leve 
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op til idealet, men kan samtidigt også lede til en stolthed over at være en del af et fællesskab, der handler således. 

Vi udleder her, at kommunen indirekte søger at være retningsvisende for en bestemt adfærd og påvirke 

københavnerne til at opføre sig på en bestemt måde.  

 

Fokus på Klimaplanens outputs 
Udover at give københavnerne medansvar og andel i Klimaplanen forsøges der også flere steder at sælge 

ejerskabet ved at fortælle, hvad læseren kan få ud af initiativerne. Ved blandt andet at skrive: ”Arbejdet for at blive 

verdens første CO2-neutrale storby er ikke blot en gevinst for klima og miljø. Indsatserne har også positive effekter for 

københavnernes liv og hverdag” (Københavns Kommune, 2012: 10) samt ”Det skyldes, at mange klimatiltag også bidrager 

til at øge københavnernes sundhed og livskvalitet ved at reducere trængsel, støj og partikelforurening” (Københavns Kommune, 

2012: 56) gøres klimaambitionen relevant og identificerbar for borgerne. I forlængelse heraf anvendes en logos-

appel i forsøget på at sælge budskabet. Denne appel ses i sætninger såsom: ”Ved at producere el og varme sammen 

bruges energien næsten dobbelt så effektivt, som når de produceres hver for sig [...] Således koster opvarmning med fjernvarme i 

København det halve af opvarmning med olie- og gasfyr” (Københavns Kommune, 2012: 11) samt ”Derfor er det en god 

investering at satse på energibesparelser og grøn energiproduktion” (Københavns Kommune, 2012: 12). I disse sætninger 

tales der til logikken, idet kommunen indikerer, at det er rationelt at bakke op om Klimaplanens initiativer.  

 

Et andet retorisk virkemiddel i Klimaplanen består i at sætte den positive situation i København i direkte relation 

til Klimaplanens mål og initiativer: ”København skiller sig ud som en by, hvor livskvalitet er i højsædet, blandt andet takket 

være de mange grønne løsninger, som både giver et godt miljø og en by som fungerer” (Københavns Kommune, 2012: 9). Ved 

at sætte rosende og anerkendende ord i forlængelse af Klimaplanens initiativer, forsøges der skabt en positiv 

diskurs omkring klimaarbejdet. Dette kan have potentiale til at fremkalde opbakning hos indbyggerne, da 

kommunen påpeger, at byens succes blandt andet er takket være initiativerne i Klimaplanen. Et yderligere 

virkemiddel for at skabe opbakning til kommunen er anvendelsen af etos-appellen, som blandt andet ses i 

sætningen: ”Dette har sammen med cykelkulturen i København været omtalt i en række internationale livsstilsmagasiner og har 

dermed profileret København som en attraktiv rejsedestination” (Københavns Kommune, 2012: 9). Ved at pointere at 

København er internationalt anerkendt, skiller sig ud og er unik for herefter at kæde det sammen med 

Klimaplanens aktiviteter, spilles der på kommunes troværdighed, og at klimaarbejdet er anerkendt og bakkes op 

udefra. Klimaplanens output bliver yderligere fremhævet i en form for retorisk kampråb, der gentagende gange 

udpensler de positive aspekter, der er forbundet med initiativerne: ”Men KBH 2025 Klimaplanen er mere end en plan 

for klimaindsatsen. Det er også en plan for, hvordan myndigheder, universiteter og virksomheder skal samarbejde. Det er en plan for, 

hvordan københavnerne kan bidrage til og engagere sig i klimaarbejdet. Det er en plan for, hvordan fremtidens forsyning skal fremme 

den ressourceeffektive storby. Det er en plan for, hvordan kommunen som en af landets største arbejdspladser selv skal agere. Og det 

er en plan for, at udnytte ambitionerne om CO2-neutralitet som løftestang for innovation, nye job og investeringer” (Københavns 

Kommune, 2012: 8). Gentagelser af de første ord i flere sætninger kaldes en anafor, og dette er et anvendt 

retorisk virkemiddel, der ofte ses i taler, og som kan bruges til at opildne en stemning hos modtagerne (Sørensen, 
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2015). Ved at gentage ”det er en plan for” over flere sætninger slås budskabet om Klimaplanens mange aspekter og 

positive output fast, og på samme tid bygges der en stemning op. Hvis kommunen havde valgt at skrive 

ovenstående sammen i én sætning, kan det formodes, at de forskellige positive outputs ikke havde haft samme 

gennemslagskraft, og at det samtidig ville give et indtryk af, at mængden af positive effekter ville være mindre. 

Valget af anaforer i dette afsnit er derfor anvendeligt til at opildne en stemning om, at Klimaplanen er en plan, 

der spænder bredt og indeholder mange positive outputs.  

 

Affald Kbh 
I Affald Kbh, bemærker man hurtigt, at retorikken lægger sig op af den, som bliver anvendt i Klimaplanen. I 

nyhedsbrevet er retorikken holdt i en klar, uformel tone, og med sætninger som: ”Måske har du lagt mærke til, at 

affaldet i København har fået farve. Vi har nemlig givet de forskellige affaldstyper hver deres farve” (Københavns Kommune, 

2016a: 4) forsøger kommunen at tale til borgerne i øjenhøjde. I henhold til Affald Kbh identificerede vi følgende 

tekstlige temaer: Nedbrydelsen af kompleksitet, københavnerens rolle, samt fokusset på børnene. 

 

Nedbrydelsen af kompleksitet 
Som det sås i Klimaplanen, er der også i Affald Kbh tale om en retorik, der tager læseren i hånden og forsøger at 

nedbryde kompleksiteten, der hvor der ellers kunne opstå forvirring. Dette ses i en artikel på side fire, hvor 

nyhedsbrevet søger at informere læseren om problematikken med kviksølv i det såkaldt farlige affald: ”Sparepære, 

A-pære, halogenpære, energisparepære, glødepære, neonrør og lysstofrør. Kært barn har mange navne [...] Dine elpærer skal afleveres 

som farligt affald. Op mod 90 % af materialerne fra pærer kan genavendes” (Københavns Kommune, 2016a). I denne 

passage eliminerer kommunen al forvirring om, hvad farligt affald dækker over, og der kan argumenteres for, at 

kompleksiteten yderligere nedbrydes og gøres familiær via det velkendte ordsprog ”Kært barn har mange navne”. 

Layoutet i Affald Kbh er ligeledes inspireret af samme teknik som i Klimaplanen, hvor bokse og grafer indgår 

som et kompleksitetsnedbrydende element. I de nyhedsbrevets layout fremhæves væsentlige budskaber, og 

teksten gøres mere letlæseligt. Selvom Affald Kbh lægger sig sprogligt og grafisk op ad Klimaplanen, er der dog i 

Affald Kbh skruet endnu mere op for den familiære tone og det grafiske udtryk. Dette skal sandsynligvis ses i 

lyset af nyhedsbrevets vanskelige kommunikationssituation, som vi skitserede i den diskursive praksis, hvorfor 

der er brug for mere markante retoriske virkemidler til at fange læserens opmærksomhed.    
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(Københavns Kommune, 2016a: 4 & 5) 

 

I forlængelse heraf fremstår det også som en strategi fra kommunen at sætte målbare tal på artiklerne for at gøre 

effekten af affaldssortering letforståelig for københavnerne. Dette ses i passager såsom: ”Nu genanvender vi 34% af 

husholdningsaffaldet” (Københavns Kommune, 2016a: 2) samt ”En dansker anskaffer i gennemsnit cirka 15 kilo nyt tøj om 

året. Heraf går kun 1/3 til direkte genbrug, mens 2/3 eller omkring 90.000 årlig ton ryger ud med det øvrige skrald. Op imod 80 

% af vores kasserede tøj kan bruges af andre” (Københavns Kommune, 2016a: 3).  

 

Fokus på københavnerens rolle 
Nyhedsbrevet er direkte henvendt til borgerne, som er blandt de vigtigste stakeholdere for Københavns 

Kommune, og idet nyhedsbrevet er husstandsomdelt, argumentere vi for, at det fungerer som et direkte talerør 

til borgerne. Allerede på forsiden af nyhedsbrevet sætter kommunen en hensigtsmæssig ramme for dialogen med 

borgerne. Dette ses i sætningen: ”GODT GÅET, KØBENHAVN!” (Københavns Kommune, 2016a: 2), som er 

markeret med fed og springer i øjnene som noget af det første. Der lægges således ud med at rose borgerne, 

hvilket kan have til hensigt at tale til københavnernes stolthed og skabe incitament til at læse publikationen. 

Foruden den indledende rosende appel er ordvalget i Affald Kbh desuden direkte henvendt til modtageren, og 

der søges etableret et personligt bånd imellem borgerne og kommunen. Dette ses i sætninger såsom: ”Spærrer din 

cykel for skraldemanden?” (Københavns Kommune, 2016a: 5), ”Du kan stadig nå at donere” (Københavns Kommune, 

2016a: 3) samt ”Hvad gør du med din elpære, når den ikke duer længere?” (Københavns Kommune, 2016a: 4).   

 

Ligesom borgerne udgør en vigtig gruppe af stakeholdere for kommunens målopfyldelse, udgør affaldssortering, 

ifølge Jørgen Abildgaard et meget vigtig element for at nå klimamålene: ”Det affald vi brænder af i dag, det er der 

masser af plastik i. Det er for det første fuldstændig åndsvagt, det er en ressource, det er olie, hvorfor ikke bare prøve at genbruge 

det?” (Bilag 1: 109). I nyhedsbrevet bliver affald og borger kædet sammen med henblik på at fremme en bestemt 

adfærd hos københavnerne. I publikationen bliver der brugt flere retoriske virkemidler for at hjælpe denne 



	

	 47 

adfærd på vej. Et fælles retorisk virkemiddel er, at artiklerne indledes med at rose københavnerne for deres 

nuværende indsats for efterfølgende at forklare, hvad kommunen gør for at bekæmpe affaldsproblematikken: 

”Flere og flere københavnere afleverer deres genanvendelige affald [...]Siden Københavns Kommune i 2012 begyndte at køre nye 

beholdere ud til hård plast, metal elektronik, er genanvendelsesprocenten for husholdningsaffaldet i byen steget fra 27,5% til 34 %” 

(Københavns Kommune, 2016a: 2). Efter de rosende ord og en præsentation af kommunens initiativer er det 

først i artiklernes sidste del, at adfærdsændringen og den egentlige hensigt med artiklen præsenteres: ”[...]som noget 

helt nyt skal alle københavnere også sortere det genanvendelige træ fra og stille det for sig selv, når de afleverer ting til storskrald” 

(Københavns Kommune, 2016a: 2). Fællestrækket for opbygning er således, at adfærdsreguleringen er 

camoufleret under rosende budskaber, hvilket sandsynligvis har til hensigt at virke mere behageligt for læseren, 

end hvis der blot blev udstukket en reprimande.  

 

Et andet retorisk virkemiddel i henhold til københavnernes rolle består i at inddrage et mængdeargument og 

fortælle om trenden, der siger, at: ”Flere og flere københavnere sorterer deres genanvendelige affald og afleverer det i beholdere til 

fx hård plast, metal og elektronik” (Københavns Kommune, 2016a: 2). Vi argumenterer her for, at kommunen 

forsøger at skabe ringe i vandet og at overbevise modtageren om, at hvis andre kan gøre det, så kan du også. 

Denne retoriske strategi lægger sig igen op af Klimaplanen, hvor vi så skrevet, at: ”Københavnerne gør…, 

københavnerne er gode til…” (Københavns Kommune, 2012: 9). I nyhedsbrevet adskiller retorikken sig dog en 

anelse, da der her skrives: ”Flere og flere Københavnere” i stedet for ”københavnerne”. Dét, at omfanget modereres en 

smule, kan ses som et yderligere adfærdsregulerende element, idet det indikeres, at ikke alle københavnere har 

den adfærd, som de burde. Her er vi tilbage ved eksistensgrundlaget for nyhedsbrevet, som består i at få flere 

københavnere til at affaldssortere. Havde man i nyhedsbrevet skrevet ”københavnerne” i stedet for ”flere og flere 

københavnere”, ville det ikke fremstå lige så tydeligt, at der var brug for mere opbakning blandt borgerne. I stedet 

ville det fremstå som om, at alle københavnere allerede sorterede affaldet tilstrækkeligt, hvorfor appellen muligvis 

ikke havde været lige så stærk. 

 

Fokus på børnene 
Et sidste, men ikke uvæsentligt element i Affald Kbh, skal findes i billedvalget. I publikationen ses tre billeder, 

som alle afbilleder børn. To af billederne fremstiller desuden børnene i en relativ humoristisk kontekst. 
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(Københavns Kommune, 2016a: 1 & 2) 

 

Dette billedvalg kan have flere årsager. Der kan først og fremmest argumenteres for, at kommunen ønsker at 

skabe en morsom diskurs omkring noget så konventionelt som affald og således gøre det mere appellerende og 

mindre irettesættende overfor borgerne. Derudover kan det også antages, at anvendelsen af børn skal fungere 

som en slags inspiration til forældrene om at inddrage deres børn i affaldssorteringen. Hvis sidstnævnte gør sig 

gældende, taler det i særlig grad i kommunens favør, idet børnene således får affaldssorteringen ind med 

modermælken, så de vil tage disse gode vaner med sig videre i livet – til gavn for både kommunen og klimaet. I 

tråd med sidstnævnte kan det også antages, at billederne af børnene er anvendt som et strategisk træk, der har til 

hensigt at minde forældrene om vigtigheden af at tage ansvar overfor klimaet. Som nævnt i den sociokulturelle 

praksis er klimaforandringerne noget, der fylder bredt i den globale diskurs. I denne diskurs bliver vigtigheden af 

at tage ansvar for klimaet for de kommende generationers skyld ofte italesat (Allen, 2015), og børnene kommer 

herved til at fungere som et slags symbol på fremtiden. Der kan argumenteres for, at kommunen her anvender 

en moralsk- og følelsesmæssig appel, som i særlig grad har potentiale til at vække følelser hos de af læserne, som 

er forældre.  

 

Copenhagen Climate Projects 
Copenhagen Climate Projects adskiller sig væsentligt fra de to tidligere publikationer, idet den er skrevet på 

engelsk og udarbejdet med henblik på årskonferencen for kommunens klimaarbejde. Publikationens formål 

præsenteres allerede på de indledende sider, hvor teknik- og miljøborgmesteren skriver i sit forord: ”When you set 

your mind on an ambitious goal, you need to stop every once in a while and reflect on the progress you have made [...] I hope that you 

may find some inspiration and encouragement in this report and the progress we have made so far” (Københavns Kommune, 

2015: 4). Fra starten bliver man således præsenteret for publikationens fokus og hensigten med at åbne et 



	

	 49 

udstillingsvindue for kommunens indsatser. I henhold til Copenhagen Climate Projects identificerede vi følgende 

tekstlige temaer: Et internationalt og professionelt perspektiv, et formelt udtryk samt anvendelsen af opinionsledere.  

 

Et internationalt og professionelt perspektiv 
At Copenhagen Climate Projects er henvendt i internationalt og professionelt regi blev slået fast af Jørgen 

Abildgaard, som under vores interview udtalte: ”Vi laver årskonference en gang om året, hvis formål er at få nogle af de 

projekter, vi har gennemført i løbet af året, fortalt, men også at få inddraget vores aktører. Men også for at få sat det ind i en 

international kontekst. Så det er vigtigt, at vi holder den (Copenhagen Climate Projects, red.) på engelsk, selvom det egentlig kun er 

10% af deltagerne, der er udlændinge” (Bilag 1: 111). I henhold til sprogbrugen i Copenhagen Climate Projects er der 

et helt praktisk element forbundet med valget af engelsk som sprog, idet publikationen anvendes i internationale 

sammenhænge. Dog mener vi også, at der eksisterer en klar signalværdi i, at publikationen er på engelsk. Ved at 

skrive rapporten udelukkende på engelsk, selvom der reelt set kun er et fåtal af modtagerne, som ikke forstår 

dansk, iscenesætter kommunen nemlig sig selv, som en international spiller og taler sig herved ind i en kontekst, 

der er bredere end blot den danske. At der er fokus på at tale sig ind i en international kontekst, ses også flere 

steder i rapporten, blandt andet ved, at København sætter sig selv i relation til andre fremtrædende storbyer: 

”Cities like Copenhagen and Vancouver” (Københavns Kommune, 2015: 20)”Together with Oslo, Stockholm, London, 

Vancouver and San Francisco, Copenhagen will examine ways” (Københavns Kommune, 2015: 7). Disse sætninger er 

med til at underbygge perceptionen af København som en international spiller på klimafronten. 

 

Et formelt udtryk 
Udover at Copenhagen Climate Projects er skrevet på engelsk, og derfor generelt virker mere kompliceret for 

danskere, er ordvalget ligeledes præget af et væsentligt mere formelt og teknisk sprog. I modsætning til de to 

foregående publikationer fylder de tekniske ord mere, og der er ikke tilknyttet en forklaringslinje til. Udtryk for 

det tekniske ordvalg er eksempelvis: ”GHG emissions” (Københavns Kommune, 2015: 4) samt ”[...] new biomass 

unit at the Amagerværket CHP plant will have less carbon reduction capacity than expected [...] to more than 40 MW of 

reductions” (Københavns Kommune, 2015: 6). Publikationen taler således i højere grad i øjenhøjde med 

klimainteresserede og eksperter, som må formodes at have en bedre forståelse for det tekniske sprog, end den 

brede offentlighed. Selvom sproget i Copenhagen Climate Projects adskiller sig fra de to forrige publikationer, er 

layoutet til en vis udstrækning bygget op på samme måde. Fællesnævnerne ses i særlig grad i anvendelsen af 

fremhævet tekst samt i anvendelsen af bokse, modeller og billeder, hvilket medvirker at teksten gøres mere 

interessant og at vigtige buskaber fremhæves. Et eksempel herpå ses på side ni, hvor det centrale budskab om, 

hvad Københavns Kommune har opnået på klimafronten, er udpenslet i to bokse, som står alene på en 

dobbeltside og derfor fremhæves uden forstyrrelse af anden tekst. 
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(Københavns Kommune, 2015: 9) 

   

Selvom der er flere layoutmæssige træk, som går igen i de tre publikationer, præges Copenhagen Climate Projects 

dog af et mere formelt udtryk. Der er ikke i samme grad gjort brug af stærke farver og humoristiske billeder, og 

anvendelsen af grafiske virkemidler er generelt mindre. Derudover er hvert afsnit i publikationen underlagt en 

fast struktur, og opbygningen holdes nogenlunde ensartet med relativt konsistente billedstørrelser og 

tekstmængder. Denne opbygning og det mere formelle layout er i fin tråd med det professionelle udtryk, der 

søges etableret og den intertekstualitet, der trækkes på fra årsrapporten. 

 

Anvendelsen af opinionsledere 
I de foregående publikationer så vi, hvordan der var gjort brug af en relativt bred appel-pallette. Dette gør sig 

ikke i samme grad gældende med Copenhagen Climate Projects, hvor kommunen primært anvender etos-

appellen for at skabe troværdighed. I de to foregående publikationer søgte kommunen at fremkalde en 

adfærdsregulering hos læseren og anvendte dertil både følelsesmæssig og rationel argumentation. Dette gør sig 

ikke gældende på samme måde i denne rapport, hvor formålet ifølge Jørgen Abildgaard er at præsentere cases og 

italesætte opinionsledere (Bilag 1: 112). Der er altså tale om en teknisk præsentation eller et slags 

udstillingsvindue af kommunens projekter, og i denne forbindelse er der i publikationen anvendt en etos-appel i 

form af eksterne eksperter. Etos-appellen findes blandt andet på side 13 og 38, hvor henholdsvis Michael 

Northrop, Programme Director i Rockerfeller Brothers Foundation4 og Ida Auken, folketingsmedlem, som 

begge er anerkendte stemmer i klimadebatten, kommer i tale. Brugen af opinionsledere er et populært 

																																																								
4 Rockerfeller Brothers Foundation arbejder for at skabe sociale forandringer, der skal bidrage til en mere bæredygtig og fredfyldt verden (RBF, 2016) 
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marketingtrick, da man ved at få opinionsledere til indirekte at tale i brandets sag oftest opnår en større og mere 

positiv effekt, end hvis brandet selv kom med de rosende ytringer (Kotler & Armstrong, 2010: 165). Med 

udtalelser såsom: ”Politicians at national level have a harder time. Thats’s why we are looking at cities like Copenhagen and 

New York” (Københavns Kommune, 2015: 12) samt ”[...] Copenhagen has already built on this by creating a strong brand 

and identity as the world’s leading bicycle city” (Københavns Kommune, 2015: 38) formår kommunen således via de to 

opinionsledere at opbygge et niveau af troværdighed omkring sig selv. For at eliminere al tvivl om 

opinionsledernes faglighed samt for at forstærke etos-appellen er opinionsledernes CV desuden indsat: 

 

 

                  

               

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Københavns Kommune, 2015: 13 & 39) 



	

	 52 

Delkonklusion: Virkelighedskonstruktionen i 
Københavns Kommunes Klimakommunikation 

 
Ovenstående udgør specialets anden del, som havde til hensigt at analysere hvilken virkelighedskonstruktion, der 

lægges op til i Københavns Kommunes klimakommunikation. Til dette formål blev der gjort brug af Faircloughs 

kritiske diskursanalyse, som blev anvendt på tre forskellige klimapublikationer henvendt til forskellige 

målgrupper. Den netop udførte diskursanalyse har bidraget til en forståelse for de samfundsmæssige og tekstlige 

forudsætninger, som publikationerne er underlagt. Med denne forståelse in mente er det i det efterfølgende 

muligt at kaste lys over hvilken virkelighedskonstruktion, der lægges op til i publikationerne. For at belyse dette 

introducerer vi indledningsvist kommunens anvendelse af ambitionssnak, idet ambitionssnak handler om 

italesættelsen af ønskværdige virkeligheder (Christensen et al., 2013: 2). Med udgangspunkt i dette udleder vi 

afslutningsvist, hvilken virkelighedskonstruktion publikationerne lægger op på baggrund af kommunens 

anvendelse af ambitionssnak. 

 

I Klimaplanen identificerede vi tre områder, hvor der anvendes ambitionssnak. Først og fremmest anvendes 

ambitionssnak i italesættelsen af den overordnede klimaambition om CO2-neutralitet. Her ses ambitionssnakken 

allerede på forsiden og kommer retorisk til udtryk ved at italesætte Klimaplanens mål som noget, der med 

sikkerhed indfries. Sproget indikerer nemlig, at København bliver CO2-neutral og ikke blot arbejder imod det. Et 

andet sted, hvor ambitionssnakken anvendes, er i relation til københavnernes rolle i Klimaplanen. Her italesættes 

københavnernes ønskværdige ageren ligesom med ambitionen som noget, der allerede er en realitet. I forlængelse 

af dette italesætter kommunen ligeledes, at de involverer alle borgere uden at moderere mængden, og her 

italesættes der en ønskværdig tilstand om borgerinddragelse som noget, der er en realitet.  

 

I analysen af Affald Kbh identificerede vi ikke samme mængde af ambitionssnak som i Klimaplanen. I stedet for 

eksplicit at italesætte ønskværdige fremtidsbilleder anvendes der nemlig en anden strategi. Med sætninger som: 

”[...]der skal altså skrues endnu mere op for sorteringen” (Københavns Kommune, 2016a: 2) pointerer kommunen, at 

der er behov for ændringer, og de italesætter ikke disse ændringer som noget, der med sikkerhed bliver en 

realitet. Helt grundlæggende ligger der altså en retorisk forskel mellem Klimaplanens ”København er CO2-neutral i 

2025” og Affald Kbhs ”vi skal gøre”. Den konkrete forskel består i ordene er og skal, hvor der i førstnævnte 

forsøges konstrueret en virkelighed om ambitionen som noget, der med sikkerhed vil finde sted, og hvor der i 

sidstnævnte indikeres, at der skal noget til, for at denne virkelighed bliver en realitet.  

 

I Copenhagen Climate Projects identificerede vi ligesom i nyhedsbrevet ikke samme mængde eksplicitte 

ambitionssnak som i Klimaplanen. I rapporten er sproget derimod anvendt som et retorisk værktøj til at 

dokumentere den allerede opnåede målopfyldelse i henhold til ambitionen for herved at skabe en seriøsitet 
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omkring kommunens klimaarbejde. Derudover bliver rapporten også brugt til at understrege Københavns plads i 

det internationale klimasamarbejde og til at positionere København i bestræbelserne på, at byen bliver og 

forbliver relevant internationalt. Selvom København allerede er en vigtig international spiller på klimascenen, har 

kommunen ifølge Jørgen Abildgaard ambitioner om at blive endnu mere dominerende (Bilag 1: 111). Denne 

ønskværdige virkelighed italesættes ved, at København i Copenhagen Climate Projects sættes på lige fod med 

andre centrale og internationale metropoler.  

 

I de tre analyserede publikationer eksisterer der en forskelligartet anvendelse af ambitionssnak, og der lægges 

herved op til forskellige konstruktioner af virkeligheden. Selvom publikationerne alle er rodfæstede i den 

overordnede klimaambition om CO2-neutralitet, er der forskel på, hvordan dette italesættes. Vi antager, at 

publikationerne i sammenspil skal vise vejen for, hvordan København når i mål med klimaambitionen, men 

retorisk udtrykkes dette forskelligt i publikationerne. I Klimaplanen anvendes en retorik, der italesætter høje 

ønskværdige standarder for borger og kommune som noget, der med sikkerhed bliver en realitet, og herved 

søges der konstrueret en virkelighed, hvor kommunen er bæredygtig, fremtrædende samt har opbakning fra 

stakeholderne. Sætter man dette i en teoretisk kontekst, giver denne retorik god mening, idet publikationen skal 

sætte standarden for klimaarbejdet. Retorikken kan nemlig relateres til pointen om, at hvis vi altid stræber efter at 

give en fuldkommen sandfærdig beskrivelse af virkeligheden, så forhindrer vi en bedre version af virkeligheden i 

at blive en realitet (Christensen et. al., 2013). Samme retorik gør sig ikke gældende i Affald Kbh samt i 

Copenhagen Climate Projects, der modsat Klimaplanen har en mere støttende end ledende rolle i bestræbelserne 

på at italesætte den ønskværdige virkelighed om CO2-neutralitet. Denne forskelligartede retorik kan forstås på 

baggrund af teksternes forskellige formål. Affald Kbh søger eksempelvis at ændre en adfærd indenfor et kort 

tidsperspektiv, hvorfor det kan være mere fordelagtigt at anvende en skal-retorik, idet denne i højere grad 

italesætter vigtigheden af en øjeblikkelig adfærdsændring. I Copenhagen Climate Projects er formålet at sætte 

Klimaplanen i en seriøs og international kontekst, og der konstrueret en virkelighed, hvor København bliver 

opfattet som en by af en vis seriøsitet og af en vis international kaliber. Ved at anvende denne forskelligartede 

kommunikation bryder Københavns Kommune deres kommunikation op, så den tilpasses til det komplekse 

stakeholdermiljø og de modstridende interesser, der eksisterer her. Denne måde at kommunikere på kan sættes i 

relation til Eisenberg (1984) og hans teori om strategisk tvetydighed og forenet forskellighed, hvor man ved hjælp af 

forskelligartet og ofte tvetydig kommunikation tillader forskellige tolkningsrammer og synsvinkler indenfor den 

samme overordnede ramme. Overordnet lægger Københavns Kommune med publikationerne op til en 

virkelighedskonstruktion, hvor København er CO2-neutral i 2025, og denne virkelighedskonstruktion fremstår 

som den generelle ramme for kommunikationen. I tråd med Eisenbergs (1984) strategiske tvetydighed tillader 

Københavns Kommune dog forskellige synsvinkler og tolkninger indenfor den overordnede ramme af 

klimaambitionen. 

 



	

	 54 

 

 

 

 

 
	
	
	
	
 

Analyse af interviews 

I det foregående kapitel anvendte vi den kritiske diskursanalyse til at åbne op for Københavns 

Kommunes klimakommunikation med henblik på at skabe forståelse for hvilken 

virkelighedskonstruktion, der blev lagt op til. I dette kapitel analyseres ambitionssnakken i Københavns 

Kommune med udgangspunkt i interviews. Analysens omdrejningspunkt er de implikationer, der blev 

udledt i kapitel 1, og kapitlet udgør derfor koblingen mellem teori og praksis. 

 

 

 

 

 

Kapitel 4 
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Analyse af interviews 
Med udgangspunkt i kvalitative interviews søges der i denne analyse at besvare følgende arbejdsspørgsmål: Hvilke 

praktiske muligheder og begrænsninger kan udledes for arbejdet med ambitionssnak gennem et casestudie af Københavns Kommunes 

2025 Klimaplan? Dette spørgsmål belyses på baggrund af en analyse af fire interviews, som er foretaget i 

Københavns Kommune samt i State of Green. Tolkningen i analysen er, som præsenteret i det metodiske afsnit 

baseret på Kvales (2005) teoretiske- og common-sense-tolkningsniveauer (Kvale, 2005: 8), idet vi kombinerer 

tolkning ud fra teori med tolkning af det, der siges mellem linjerne. Strukturen i analysen følger de teoretiske 

implikationer, der blev udledt i den første delkonklusion, og som i sammenspil dækker over temaerne 

omhandlende den eksterne og interne respons på ambitionssnak samt fænomenets forandringsskabende potentiale.  

Den eksterne respons på ambitionssnak 
Den eksterne respons på ambitionssnak er både teoretisk og samfundsmæssigt forankret og er baseret på den 

generelle holdning til forskellen mellem tale og handling, som blev beskrevet i kapitel 1. Denne forskel kan være 

svær at acceptere for den brede offentlighed, da inkonsistens oftest sidestilles med hykleri (Brunsson, 2003; 

Christensen et al., 2008). Intolerancen overfor inkonsistens betyder ifølge Christensen, at der skal være 

overensstemmelse mellem det, man siger og gør for at opnå en troværdig position i samfundet (Lønstrup, 2013). 

Københavns Kommunes Klimaplan er bygget op omkring en stor ambition, og der er altså i skrivende stund tale 

om et ideal, som nuværende praksisser endnu ikke kan leve op til. Der eksisterer således en forskel mellem, hvad 

kommunen kommunikerer (deres tale), og hvor de reelt befinder sig (deres handling). Med udgangspunkt i 

ovenstående ramme søger vi i dette afsnit at besvare følgende spørgsmål:  

 

v I hvilket omfang skal ambitionssnak følges op af handling for at blive opfattet legitimt?  

v I hvor høj grad tiltrækker ambitionssnak kritisk opmærksomhed? 

v Skal ambitionssnak fuldt ud efterleves for at undgå kritik? 

v Er der en relation mellem en leders rolle og en organisations anvendelse af ambitionssnak? 

v Skal man kommunikere konsistent for at imødekomme et fragmenteret stakeholdermiljø?  

 

I hvilket omfang skal ambitionssnak følges op af handling for at blive 
opfattet legitimt?  
Københavns Kommune arbejder i henhold til Klimaplanen strategisk med forskellen mellem tale og handling. 

Som beskrevet indledningsvist, hersker der ofte en intolerance overfor et sådan gab, og troværdighed sidestilles 

med konsistens mellem tale og handling (Lønstrup, 2013). Ifølge Marshak (1998) kan intolerancen overfor 

inkonsistens blandt andet forklares ved samfundets forherligelse af handling over tale. Ifølge Marshak (1998) er 

det i samfundet nemlig handling, der tæller mest, og talen anses som værende sekundært og af mindre værdi. Det 
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gab, der eksisterer mellem tale og handling i relation til Københavns Kommunes klimakommunikation, udgør 

derfor et interessant aspekt at undersøge nærmere.  

 

Under indsamlingen af empiri i Københavns Kommune blev det hurtigt klart at både handling og tale er noget, 

der fylder hos kommunen. Betydningen af handling identificerede vi, da vi spurgte Jørgen Abildgaard om 

kommunen oplevede kritik for deres klimakommunikation, hvortil han svarede: ”Nej det synes jeg ikke vi gør” (Bilag 

1: 101). Her er det interessant at se på, hvad der fulgte dette svar, idet Jørgen Abildgaard selv fortsatte med 

sætningen: ”[...] fordi det vi gør nu, det er, at vi laver et CO2-regnskab hvert år, som bliver offentligt” (Bilag 1: 101). Jørgen 

Abildgaard kobler altså selv undvigelsen af kritik med det at vise handling, og han fremhæver hermed, at i 

Københavns Kommune er kritik noget, der bliver holdt på afstand ved at vise resultater. Denne strategi 

understreges yderligere, da Jørgen Abildgaard fortsatte med at forklare, hvordan kommunen løbende fremviser 

roadmaps og opnåede CO2-regnskaber (Bilag 1: 101). I Københavns Kommune er der altså fokus på 

kontinuerligt at fremvise opnåede resultater, og Jørgen Abildgaard sammenkæder selv fremvisningen af handling 

med troværdighed (Bilag 1: 101). Troværdigheden omkring Klimaplanen skal ifølge Jørgen Abildgaard endvidere 

findes i kombinationen af viden og erfaring samt et godt og bredt netværk (Bilag 1: 99), og her er det vigtigt at 

pointere, at med ordet erfaring henviser Jørgen Abildgaard til de tidligere resultater, som kommunen har opnået i 

henhold til klimaambitionen (Bilag 1: 99). Jørgen Abildgaard indikerer altså gentagende gange vigtigheden af at 

kunne fremvise reel handling som en forudsætning for at skabe troværdighed omkring klimaambitionen. I 

forlængelse af dette tilføjer projektchefen desuden, at i bestræbelserne på at vinde opbakning og legitimitet, 

nytter det ikke noget at: ”[...] komme med tudekiks” (Bilag 1: 99). Det er nemlig ikke tilstrækkeligt blot at fortælle, 

hvad kommunen har brug for, kommunen skal derimod kunne vise, hvad de kan gøre og har gjort (Bilag 1: 99).  

 

Ét er naturligvis, hvad Københavns Kommune selv mener, der skal til for, at de opnår legitimitet. Noget andet 

er, hvad eksterne respondenter opfatter som værende vigtigt for at skabe legitimitet omkring klimaambitionen. 

Anette Brænder fra State of Green repræsenterer dette eksterne perspektiv og bakker op om Jørgen Abildgaards 

synspunkter om vigtigheden af handling i henhold til at opnå legitimitet. Til spørgsmålet om hvorvidt det er 

ambitionsniveauet eller konkrete eksempler, der virker bedst, lød svaret hos hende: ”Jeg tror helt sikkert, det er 

casene, som virkelig vinder” (Bilag 4: 120). Anette Brænder mener således, at det er de konkrete cases, der er centrale 

idet: ”De (internationale klimagæster, red.) vil gerne høre om, hvordan vi er nået frem til de der kompromisser. Men de hænger mere 

fast i løsningerne” (Bilag 4: 121). Både internt og eksternt hersker der altså en overbevisningen om, at handling og 

fremvisning af resultater er afgørende for troværdigheden. Man kan derfor på baggrund af Jørgen Abildgaard og 

Anette Brænders udmeldinger argumentere for, at empirien bakker op om Marshaks (1998) pointe om, at 

handling er af essentiel karakter i samfundet. 

 

Empirien adskiller sig derimod i henhold til Marshaks (1998) pointe om, at tale anses som værende værdiløst i 

samfundet. I denne sammenhæng indikerer Jørgen Abildgaard nemlig, at klimaambitionen har værdi for 
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Københavns Kommune, blandt andet til at skabe opmærksomhed (Bilag 1: 102). Til spørgsmålet om hvorvidt 

ambitionen betyder noget for Københavns brand udadtil, svarede Jørgen Abildgaard: ”Det betyder enormt meget [...] 

Det er jo ikke sådan, at hvis du spørger en turist i Nyhavn, så vil de jo sige, hvad for noget [...] Men jeg vil sige sådan i 

bysamarbejdet, der har vi en enormt stor stjerne” (Bilag 1: 102). Overborgmester Frank Jensen anser også den store 

klimaambition som værende værdifuld: ”[...] fordi det er med til at sikre København en placering som global rollemodel for 

andre storbyer” (Bilag 2: 113). Anette Brænder bakker ligeledes op om klimaambitions værdi og forklarer: ”Jeg tror 

helt sikkert det er vigtigt, for så får man ligesom folks opmærksomhed, ikke? Der er ingen tvivl om, at det er rigtig vigtigt at have 

målsætningen. Det er ikke nødvendigvis, det du sælger dig på. Men det er klart, at hvis man er mindre ambitiøs end femten svenske 

byer, altså hvorfor skulle de så komme til Danmark?” (Bilag 4: 121). Det kan altså udledes, at respondenterne ikke 

mener, at talen i Københavns kommune er værdiløs, da den indeholder en klar signalværdi, som er af stor 

betydning.  

 

I kapitel 1 præsenterede vi Marshaks (1998) pointe om, at tale og handling i samfundet anses som to adskilte 

enheder uden nogen form for overlap. Enten taler man, som er værdiløst, ellers handler man, hvilket virkelig 

betyder noget (Marshak, 1998). Empirien tegner et billede af, at denne overbevisning ikke gør sig gældende i 

Københavns Kommune, og ifølge respondenterne anses netop kombinationen af tale og handling som værende 

helt essentiel. Jørgen Abildgaard pointerer her, at kommunes legitimitet netop består af en kombination af 

kommunens kommunikation og deres evne til at vise resultater (Bilag 1: 99), og Lone Pedersen bakker op og 

pointerer, at: ”Stærkest er det selvfølgelig at kommunikere en kombination af opnåede resultater og at beslutningstagerne 

(politikerne) italesætter målene som deres” (Bilag 3: 116). I forbindelse med sammenhængen mellem tale og handling 

nævner Jørgen Abildgaard desuden vigtigheden af Copenhagen Climate Projects, hvor kommunens resultater og 

visioner præsenteres side om side i en årsrapport (Bilag 1: 112). Jørgen Abildgaard nævner netop denne 

publikation som særlig vigtig og forklarer, at Copenhagen Climate Projects bliver brugt som et visitkort for 

klimaarbejdet og til at skabe troværdighed omkring den overordnede ambition (Bilag 1: 112). 

 

Empirien indikerer således, at det er sammenspillet mellem tale og handling, der gør klimaambitionen legitim. I 

relation til Københavns Kommune virker det nemlig som om, at tale og handling hver især udgør et vigtigt ben i 

bestræbelserne på at opnå legitimitet. Handling bliver brugt til at øge troværdigheden og derved legitimere 

kommunens arbejde, og kommunikationen bliver brugt til at skabe opmærksomhed og til at legitimere 

kommunens fremtrædende position på klimaområdet. Med udgangspunkt i empirien vil svaret til dette 

underspørgsmål være, at tale er vigtig, men at der skal en vis form for handling bag ambitionssnakken, for at den 

bliver opfattet som legitim.   

 

I hvor høj grad tiltrækker ambitionssnak kritisk opmærksomhed?  
Foruden at Klimaplanen bygger på et gab mellem tale og handling, kan kommunikationen samtidig sidestilles 

med CSR-kommunikation, idet der i Københavns Kommune kommunikeres om sociale initiativer og mere 
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bæredygtige tilstande. Som nævnt i den samfundsmæssige diskussion ses der en tendens til, at jo mere 

organisationer kommunikerer om sociale indsatser, jo mere kritisk opmærksomhed tiltrækkes der (Morsing & 

Schultz, 2011: 87). Med udgangspunkt i denne tendens samt den samfundsmæssige intolerance overfor 

uoverensstemmelse mellem tale og handling er det interessant at undersøge, om Københavns Kommune er udsat 

for kritisk opmærksomhed på baggrund af deres ambitionssnak.  

 

Ifølge Jørgen Abildgaard er Klimaplanen noget, der tiltrækker meget opmærksomhed (Bilag 1: 97). Dog anser 

han ikke denne opmærksomhed som værende kritisk (Bilag 1: 103). For Jørgen Abildgaard er den eksterne 

opmærksomhed omkring Klimaplanen nemlig bundet op på en positiv international interesse, og han nævner 

hertil at: ”Noget af det vi oplever og har oplevet indenfor de sidste år til halvandet, det er et mere konkret ønske om, direkte at 

samarbejde med os” (Bilag 1: 103). Den positive internationale opmærksomhed i forbindelse med klimaambitionen 

er også noget, som Anette Brænder pointerer. Hertil mener hun, at klimaambitionen har haft betydning for 

Københavns mulighed for at deltage i vigtige netværk: ”At de (Københavns Kommune, red.) får lov at være med i det her 

C40, selv om vi jo helt sikkert ikke er en af verdens fyrre største byer, det må jo virkelig være en stjernestatus på en eller anden 

måde” (Bilag 4: 123). Ifølge Anette Brænder er det høje ambitionsniveau altså med til at øge opmærksomheden på 

Københavns Kommune internationalt samtidig med, at ambitionen fastholder kommunes position som 

frontfigur på klimaområdet.  

 

Respondenternes udmeldinger omhandlende den positive eksterne respons er interessant, da vi ud fra den 

samfundsmæssige diskussion identificerede, hvordan journalister går langt for at finde skandaler (Larsen, 2010) 

samtidig med, at der er et øget behov for konstant at tjekke hinanden (Power, 1997:2). Der var dog ikke nogle af 

vores respondenter, som indikerede, at der på nuværende tidspunkt er kritisk opmærksomhed fra ekstern side, og 

som beskrevet ovenfor blev omdrejningspunktet for interviewene den positive respons på klimaambitionen. At 

interviewene havde dette positive omdrejningspunkt kan muligvis skyldes, at vi ikke havde mulighed for at 

interviewe en presseansvarlig, der kunne have givet os et mere retvisende billede af i hvor høj grad, kommunen 

oplever kritisk opmærksomhed fra mediernes side. 

 

I relationen til Københavns Kommune bliver svaret på dette underspørgsmål, at ambitionssnak ikke 

nødvendigvis tiltrækker væsentligt kritisk opmærksomhed. På baggrund af vores interview med Jørgen 

Abildgaard tegnede der sig nemlig ikke et billede af, at en kritisk opmærksomhed fra mediernes side fylder i det 

daglige arbejde med klimaambitionen. Både Jørgen Abildgaard og Anette Brænder pointerede derimod, at der i 

højere grad er tale om en positiv opmærksomhed som følge af klimaambitionen.  

 

Skal ambitionssnak fuldt ud efterleves for at undgå kritik? 
Som netop forklaret hersker der endnu ikke væsentlig kritik af Klimaplanen. Da Klimaplanen bygger på en 

ambitiøs målsætning, som skal indfries i 2025, kan der dog argumenteres for, at udfaldet af kommunens 
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ambitionssnak først endeligt kan evalueres ni år ude i fremtiden. I den samfundsmæssige diskussion 

identificerede vi, at en organisation kan ende i en sårbar situation, hvis der ikke er overensstemmelse mellem det, 

man siger og gør (Lønstrup, 2013). Der hersker således en generel forventning til organisationer om, at de skal 

”practice what they preach”, og hvis ikke dette efterleves, anses det ofte som værende hyklerisk (Lønstrup, 2013). 

Netop fordi Københavns Kommune endnu ikke ved, om klimamålene bliver indfriet, er det interessant at kaste 

lys over hykleri-spørgsmålet i relation til kommunen. 

 

Idealet om, at man skal gøre, hvad man siger er først og fremmest interessant at sætte i relation til den 

klimaretorik, som vi belyste i diskursanalysen. Her identificerede vi, at Københavns Kommune i høj grad gjorde 

brug af et forpligtende sprog eksempelvis med passager som: ”I 2025 er København verdens første CO2-neutrale 

hovedstad, og byens virksomheder og universiteter er førende i udviklingen af grønne løsninger, der skaber øget beskæftigelse og grøn 

vækst” (Københavns Kommune, 2012: 8). Man kan altså argumentere for, at der er tale om en retorik, der 

efterlader en forpligtelse, idet ambitionen italesættes som noget, der med sikkerhed vil ske. Ifølge Jørgen 

Abildgaard betyder denne forpligtende kommunikation, at: ”Det er sværere at finde undskyldninger for hvorfor, hvis man 

ikke kommer i mål” (Bilag 1: 106). En pointe Lone Pedersen bifalder: ”Det ser da bestemt bedst ud, hvis KBH faktisk 

når sine mål” (Bilag 3: 116). Der er altså enighed om, at signalværdien for kommunen ikke er god, hvis de ikke når 

CO2-målet, hvilket Frank Jensen forklarer vil: ”[...] være et dårligt signal til omverdenen, hvis hovedstaden i et af verdens 

rigeste lande ikke bliver den første CO2-neutrale hovedstad på trods af den gode og ambitiøse plan” (Bilag 2: 114). 

Respondenterne i Københavns Kommune er således klar over, at der ligger en vis forpligtelse i at kommunikere, 

som de gør, hvorfor de bryder en form for løfte, hvis de ikke opnår CO2-neutralitet. 

 

På trods af at respondenterne mener, at det er vigtigt at komme i mål, handler det ifølge Jørgen Abildgaard dog 

også om, hvordan målet defineres (Bilag 1: 100). Selvom Jørgen Abildgaard mener, at det har en vis indflydelse 

på kommunens troværdighed, hvis København ikke bliver CO2-neutral (Bilag 1: 100), pointerer han nemlig 

samtidig, at: ”Det betyder jo ikke nødvendigvis, at vi absolut skal være i nul i 2025. Det kommer an på, hvordan vi er i 2025” 

(Bilag 1: 100). For Jørgen Abildgaard handler det således mere om processen og det, at København viser, at de: 

”[...] kan lave den her omstilling” (Bilag 1: 101). Projektchefens udmelding om, at målopfyldelse handler om, 

hvorledes målet defineres, ses også rent retorisk i Klimaplanen. Selvom kommunens mål om CO2-neutralitet i 

2025 eksplicit beskrives, blødgøres ambitionens målsætning ved, at kommunen italesætter flere måder, hvorpå 

denne målopfyldelse opnås. Et eksempel herpå er beskrivelsen af klimaambitionen som mere end blot en plan 

for CO2-neutralitet, men som: ”[...] en plan for hvordan myndigheder, universiteter og virksomheder skal samarbejde. Det er 

en plan for, hvordan københavnerne kan bidrage til og engagere sig i klimaarbejdet. Det er en plan for, hvordan fremtidens forsyning 

skal fremme den ressourceeffektive storby. Det er en plan for, hvordan kommunen som en af landets største arbejdspladser selv skal 

agere. Og det er en plan for at udnytte ambitionerne om CO2-neutralitet som løftestang for innovation, nye job og investeringer” 

(Københavns Kommune, 2012: 8). Ved at brede målopfyldelsen ud argumenterer vi for, at der anvendes en form 

for strategisk tvetydighed (Eisenberg, 1984), idet målopfyldelsen ikke entydigt defineres men formuleres som 
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noget, der indeholder mange aspekter. Med anvendelsen af strategisk tvetydighed indikerer kommunen, at 

målopfyldelsen kan indebære flere ting, hvorfor de i tråd med Eisenbergs pointe får et retorisk redskab til at 

modstå kritik. I forbindelse med målopfyldelsen af Klimaplanen pointerer Frank Jensen desuden, at han slet ikke 

arbejder med et scenarie, hvor kommunen ikke opnår CO2-neutralitet. Dog mener han alligevel, at: ”[...] hvis det 

skulle ske, at vi ikke når helt i mål, er det jo ikke noget, der vil give kommunen praktiske, juridiske eller økonomiske problemer” 

(Bilag 2: 114). Med udgangspunkt i Frank Jensens samt Jørgen Abildgaards udmeldinger er det vanskeligt at 

vurdere i hvor høj grad en manglende målopfyldelse vil påvirke kommunen negativt.  

 

Modsat respondenterne fra kommunen er Anette Brænder mere bekymret i henhold til kommunens 

troværdighed, hvis de ikke når målopfyldelse: ”Ja altså, man ødelægger jo lidt kommunikationen i det, hvis man ikke kan 

holde sine egne mål” (Bilag 4: 122). Dertil tror hun også: ”[...] at medierne vil gribe fast i det, hvis Københavns Kommune er 

nødt til at lave en rapport i 2025, hvor der står, vi er sgu lige 20% fra målet” (Bilag 4: 123). Hun pointerer desuden, at der 

selvfølgelig kan være flere grunde til, at kommunen ikke når målet, men at de vil være nødsaget til at have et 

kriseberedskab ved hånden, så det kan forklares, hvad der gik galt (Bilag 4: 123). Idet Anette Brænder bruger 

ordet kriseberedskab, indikerer hun, at der kan opstå potentiel kritik, hvis kommunen ikke når i mål. Dette 

synspunkt er interessant set i lyset af, at Anette Brænder er den eneste respondent, der ikke arbejder i 

kommunen, og derfor sandsynligvis er mere villig til at udtale sig om kommunens sårbarhed.  

 

I Københavns Kommune så vi modsat i State of Green en tendens til, at respondenterne ikke i samme grad ville 

tale om kommunens sårbarhed ved manglende målopfyldelse men derimod hellere ville tale om, hvad der i givet 

fald ville være årsagen hertil. I kommunen havde alle respondenter nemlig en begrundelse eller retfærdiggørelse 

for manglende målopfyldelse, hvilken primært drejede sig om eksterne faktorer. Denne tendens så vi i følgende 

svar fra Jørgen Abildgaard: ”Jeg vil sige, at hvis vi ikke når i mål, så er det på grund af nationale ting, så langt vil jeg gå” 

(Bilag 1: 101). Udmeldingen fra Jørgen Abildgaard går igen hos Frank Jensen, der pointerer: ”Det er vigtigt for mig, 

at vi når målet, men det kræver store beslutninger og investeringer” (Bilag 2: 114) samt hos Lone Pedersen, der stemmer i 

med: ”[...] mange faktorer som vi ikke har direkte indflydelse på, fx hvordan staten vælger at understøtte vores arbejde med 

gunstig/ugunstig regelværk” (Bilag 3: 115). Selvom staten uden tvivl har en indvirkning på, om Københavns 

Kommune vil nå i mål med deres klimaambition, er det interessant, at alle respondenterne italesætter statens rolle 

i forlængelse af spørgsmålet om potentiel kritik, hvis kommunen ikke når sine mål. Vi udleder på baggrund af 

dette, at disse udmeldinger kan tyde på, at selvom respondenterne ikke giver udtryk for behovet for et 

kriseberedskab ved manglende målopfyldelse, har de allerede svaret på, hvad årsagen er, hvis kommunen ikke 

formår at komme i mål i 2025.  

 

Ud fra vores empiri er det svært at udlede et entydigt svar på, om ambitionssnak fuldt ud skal efterleves for at 

undgå kritik. Ifølge respondenterne er det sandsynligt, at kommunen vil møde en vis form for kritik, hvis de ikke 

når i mål. Respondenterne er nemlig enige om, at der er en dårlig signalværdi i manglende målopfyldelse. Dog 
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mener respondenterne samtidigt, at det ikke vil få fatale konsekvenser for Københavns Kommune, hvis målet 

ikke nås. Skulle kommunen komme i en situation, hvor de ikke når i mål, tyder det på, at respondenterne selv 

mener, at dette kan imødekommes ved hjælp af en logisk forklaring herpå eller ved at vise tilstrækkeligt fremgang 

i processen frem imod målet.  

 

Er der en relation mellem en leders rolle og en organisations 
anvendelse af ambitionssnak? 
Når det drejer sig om den eksterne respons på en organisations anvendelse af ambitionssnak, er det ligeledes 

interessant at kigge på lederens rolle. Rationalet herfor blev introduceret i den samfundsmæssige diskussion, hvor 

det blev skitseret, at det i samfundet er svært at skelne mellem den rolle/funktion, en person har og selve 

individet (Lønstrup, 2013). I forlængelse heraf hersker der i stigende grad en udviskning af grænserne mellem det 

private og offentlige rum (Larsen, 2010), hvilket forårsager, at dét man som offentlig person kommunikerer ud i 

professionelle regi også forventes efterlevet i det private (Lønstrup, 2013). Ovenstående finder vi interessant at 

sætte i relation til Københavns Kommune, idet kommunen er under ledelse af overborgmester Frank Jensen, 

som er kendt af den brede offentlighed.  

 

For at undersøge hvorvidt Klimaplanens ambition påvirker Frank Jensens private virke, spurgte vi 

overborgmesterens direkte herom. Svaret vi fik retur lød: ”Jeg forsøger, som de fleste andre københavnere, at leve på en 

måde, så jeg belaster klimaet og naturen mindst muligt. For eksempel er min borgmesterbil en elbil, og jeg bruger næsten 

udelukkende min cykel, når jeg har fri og skal rundt i byen. Derudover køber jeg ofte fødevarer, der er økologiske og produceret i 

Danmark” (Bilag 2: 114). Ovenstående giver os ikke et eksplicit svar på, i hvor høj grad Frank Jensen ser det 

nødvendigt at efterleve Klimaplanens ambition i privat regi. Dog er det interessant, at overborgmesteren ser det 

nødvendigt at nævne, at han eksempelvis cykler i sin fritid og køber økologiske danske fødevare. Dette giver en 

indikation af, at ambitionen ikke kun er noget, der fylder i professionelt regi, men også påvirker 

overborgmesterens private ageren. På trods af at Frank Jensen ikke italesætter en reel forpligtelse til at leve op til 

Klimaplanen, kunne det tyde på, at han dog til en vis grad føler, at han skal efterleve den i sit private virke. Hertil 

bør det nævnes, at Frank Jensen ligeledes i svaret til et andet spørgsmål sætter sig selv identitetsmæssigt i relation 

til Klimaplanen: ”Som københavner er Klimaplanen også blevet en del af min identitet” (Bilag 2: 113). Ordet identitet 

dækker over både den private og professionelle sfære, og med dette svar indikerer overborgmesteren, at der for 

ham er et samspil mellem de to roller. Der synes altså at være et stort medejerskab fra overborgmesteren side, 

hvilken Jørgen Abildgaard også understreger i udmeldingen om: ”Vi har jo en overborgmester og en teknik- og 

miljøborgmester som sætter utrolig meget i, at det her skal vi nå. Så det betyder da noget” (Bilag 1: 100). Ifølge Jørgen 

Abildgaard er overborgmesterens involvering noget, der gavner kommunen dels af intern motiverende karakter, 

men også fordi det hjælper kommunen i eksternt regi: ”De er jo nogle enormt gode ambassadører på hver sin måde. Jeg vil 

sige, at når jeg er sammen med dem, og det er også det billede, jeg hører, når jeg ikke er sammen med dem, når de er ude i verden og 

fortælle om København, så fortæller de jo altid den her historie. Altid” (Bilag 1: 110).  
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At Frank Jensens rolle er central både internt og eksternt tyder på, at der er en relation mellem en organisations 

anvendelse af ambitionssnak og lederens rolle. På trods af at det ikke kom eksplicit til udtryk i Frank Jensens 

svar, tegner der sig et billede af, at den rolle, han som leder påtager sig i professionelt regi, smitter af på den rolle, 

han har i privat virke. Selvom det ikke er muligt at belyse præcist hvilken relation, der hersker mellem en leders 

rolle og en organisations anvendelse af ambitionssnak, argumenterer vi dog ud fra ovenstående for, at en sådan 

relation eksisterer, og at den er af betydning for organisationen.  

 

Skal man kommunikere konsistent for at imødekomme et fragmenteret 
stakeholdermiljø?  
Vi har tidligere i denne analyse skitseret, hvordan Københavns Kommune ikke har været udsat for 

bemærkelsesværdig kritik i relation til deres klimaambition. Dette er interessant at undersøge i henhold til 

ambitionen samt kommunens kompleksitet og størrelse. Med udgangspunkt i konsistensidealet fra den 

strategiske kommunikationsteori hersker der nemlig ifølge Argenti et al. (2005: 86), et øget behov for konsistent 

kommunikation jo mere en institution vokser i størrelse og kompleksitet. Tænker man dette ind i relation til den 

kompleksitet, der omgiver Københavns Kommune og klimaambitionen, udgør dette et interessant aspekt at 

undersøge.  

 

På baggrund af vores undersøgelse af Københavns Kommunes klimakommunikation samt vores interview med 

Jørgen Abildgaard tegnede der sig et billede af, at kommunen ikke anvender en kommunikation, der relaterer sig 

direkte til konsistensidealet. Derimod viste empirien, at der er tale om en mere forskelligartet kommunikation: 

”[...] så kører vi meget mere målrettet efter de målgrupper vi vil have fat på. Det er den kommunikation vi har behov for. Ikke så 

meget på det overordnede” (Bilag 1: 104). Når Københavns Kommune eksempelvis kommunikerer klimaambitionen 

til borgerne, er kommunikationen rettet mod områder, hvor der ønskes en konkret adfærdsændring (Bilag 1: 

104). Når der derimod kommunikeres i mere professionelt regi, er der ikke tale om en adfærdsregulerende 

kommunikationsstrategi, men som vi belyste i diskursanalysen, handler det her om at vise kommunens resultater. 

Der er altså tale om forskellige typer af kommunikation til forskellige målgrupper. 

 

Kommunes målrettede kommunikation er ikke i direkte kontrast til konsistensidealet, idet 

klimakommunikationen bygger på det samme overordnede budskab om CO2-neutralitet. Alligevel mener vi dog, 

at kommunens kommunikation adskiller sig en anelse fra konsistenstankegangen. Dette begrunder vi med, at 

kommunen benytter forskellige budskaber og vinklinger i deres publikationer således, at hvis man sætter 

klimapublikationerne op ved siden af hinanden, vil man ikke nødvendigvis koble dem som værende underlagt det 

samme overordnede budskab. På trods af at al kommunikationen er centreret omkring budskabet om CO2-

neutralitet, er det nemlig ikke nødvendigvis det budskab læseren sidder tilbage med efter at have læst 

publikationerne. I Affald Kbh er budskabet eksempelvis centreret omkring affaldssortering, og dette kobles ikke 

nødvendigvis med den overordnede ambition om CO2-neutralitet.  
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På baggrund af ovenstående underlægger Københavns Kommune altså ikke deres kommunikationsindsatser 

under en fuldkommen samordning af budskaber. Derimod er der anlagt en strategi, som adresser kommunens 

mange stakeholdere på forskellig vis. På baggrund af dette tillader empirien os at sætte kommunikationsstrategien 

i relation til Brunssons (2003) begreb, organiseret hykleri. Organiseret hykleri skal forstås som et positivt strategisk 

bidrag og den ideelle løsning i et samfund, der er præget af modstridende værdier og overbevisninger (Brunsson, 

2003). I Brunssons teori er omdrejningspunktet nemlig, at organisationer ikke kan undgå at producere 

inkonsistens i form af blandt andet forskellige budskaber, når de forsøger at tilfredsstille flere forskellige 

stakeholdere (March, 1998). Der kan argumenteres for, at der i Københavns Kommune er tale om denne strategi 

på baggrund af følgende udtalelse fra Jørgen Abildgaard: ”Vi kører jo ikke sådan brede kampagner på det her 

overhovedet. Og det er der jo mange, der undrer sig over [...] Hvis du tager en almindelig københavner, så er dét her (Klimaplanen, 

red.) relativt abstrakt, men klimatilpasningen kan de meget godt forstå” (Bilag 1: 104). Jørgen Abildgaard forklarer her, at 

selvom Københavns Kommunes klimakommunikation er forankret i det samme konsistente budskab om CO2-

neutralitet, anvendes der forskellige strategier, retoriske virkemidler og framinger til at adressere de mange 

forskellige stakeholdere.  

 

Med udgangspunkt i den indsamlede empiri kan der argumenteres for, at Københavns Kommune ikke direkte 

tilslutter sig konsistensidealet i bestræbelserne på at imødekomme det fragmenterede stakeholdermiljø. Derimod 

anvendes der forskellige budskaber og retoriske virkemidler til forskellige målgrupper, hvilket i højere grad kan 

relateres til perspektivet om, at det er hensigtsmæssigt at kommunikere med inkonsistens. Denne måde at 

kommunikere på lægger sig op af Brunssons organiserede hykleri, som netop har til hensigt at adressere et 

komplekst stakeholdermiljø, som det kommunen befinder sig i, ved hjælp af strategisk inkonsistens. I relation til 

Københavns Kommune er det svært at svare entydigt på underspørgsmålet om hvorvidt, man skal kommunikere 

konsistent for at imødekomme et fragmenteret stakeholdermiljø. Der tegner sig dog et billede af, at kommunen 

på den ene side ikke har været udsat for væsentlige mængder kritik og på den anden side kommunikerer med 

strategisk inkonsistens, hvorfor det tyder på, at man ikke nødvendigvis bør kommunikere konsistent for at 

imødekomme et fragmenteret stakeholdermiljø.   

Den interne respons på ambitionssnak 
Dette analysetema er baseret på ideen om, at anvendelsen af ambitionssnak indeholder et væsentlig internt 

potentiale. Dette potentiale kan, som introduceret i kapitel 1, fungere som et retorisk forpligtende værktøj, der 

potentielt kan korrigere den interne adfærd i organisationen og herved skabe forandringer (Christensen, 2013). 

Kommunikation, der vender sig indad, refereres også til som autokommunikation, og denne 

kommunikationstype kan anvendes strategisk til at skabe udvikling (Lotman, 1990). Den interne udvikling sker 

eksempelvis, når der i organisationen opstår en forpligtelse til at forfølge det ideal, der er kommunikeret ud 
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(Haack et al., 2012; Christensen & Cheney, 2000; Lotman, 1990). Med udgangspunkt i de teoretiske potentialer 

for ambitionssnak vil denne sektion søge at besvare følgende spørgsmål i relation til Københavns Kommune:  

 

v Påvirker ambitionssnak den interne selvfølelse? 

v Skabes der en følelse af moralsk forpligtelse på baggrund af ambitionssnak? 

v Kan ambitionssnak forårsage en intern udvikling? 

 

Påvirker ambitionssnak den interne selvfølelse? 
Som netop skitseret har ambitionssnak teoretisk potentiale til at stimulere en positiv intern selvfølelse i en 

organisation, hvilket blandt andet sker, når en organisations spejling i omverdenen er overvejende positiv 

(Christensen, 2013). Den interne selvfølelse i en organisation kan give medarbejderne incitament og 

medejerskab, hvilket er et væsentligt potentialet ved ambitionssnak og derfor relevant at undersøge i praksis. 

 

Under vores interviews i Københavns Kommunes Klimasekretariat blev det hurtigt klart, at der blandt 

medarbejderne hersker stor stolthed over at arbejde med klimaambitionen om CO2-neutralitet. Dette ses 

eksempelvis i følgende udmelding fra Jørgen Abildgaard: ”Ja for fanden, mand. Det er da et fedt job altså! Det er skide 

skægt. Der er selvfølgelig også perioder, hvor man bander og svovler. Men altså helt overordnet er det enormt meningsfuldt og enormt 

sjovt” (Bilag 1: 111). Hos Lone Pedersen var svaret samstemmende: ”Ja! Det har været spændende, sjovt og udfordrende at 

arbejde med opgaven. Det er fedt at arbejde i en kommune, hvor man tør være ambitiøs på miljø- og klimaområdet!” (Bilag 3: 

116). Empirien tegner således et billede af, at ambitionssnakken i Københavns Kommune vækker stolthed blandt 

de medarbejdere, der til dagligt beskæftiger sig med Klimaplanen. Medarbejderne i Klimasekretariatet har 

sandsynligvis ikke i sinde at tale dårligt om deres job i en åben interviewsituation, hvorfor der da heller ikke må 

overfortolkes på de positive udmeldinger. Vi finder dog supplerende argumentation for vores tolkning ved at se 

nærmere på, hvordan der blev svaret på spørgsmålene. Her var der i interviewet med Jørgen Abildgaard tale om 

et kropssprog samt en tone, der underbyggede hans stolthed ved jobbet. Jørgen Abildgaard udtrykte stor 

begejstring, når samtalen faldt på hans personlige relation til Klimaplanen, og i forbindelse med spørgsmålene 

omhandlende projektchefens engagement ændrede sproget sig fra det mere formelle til en væsentlig mere 

afslappet tone eksempelvis med vendinger såsom: ”Ja for fanden, mand” og ”Skide skægt” (Bilag 1: 111). På 

baggrund af dette udleder vi, at Jørgen Abildgaard besidder en begejstring ved jobbet, der går ud over hans 

professionelle og formelle rolle. I forlængelse heraf pointerede projektchefen endda, at Klimaplanen ”[...] var det, 

der tiltrak mig, da jeg blev spurgt, om det var interessant og komme ind og stå for det her” (Bilag 1: 97). Hos Lone Pedersen, 

hvor interviewet blev foretaget via skriftlig korrespondance, hæfter vi os ved, at der i passagen om engagementet 

gøres brug af en markant anderledes tegnsætning end i det foregående. Til spørgsmålet omhandlende hendes 

engagement indleder og afslutter Lone Pedersen med et udråbstegn, hvilket er første og eneste gang i 

korrespondancen, at dette anvendes (Bilag 3: 116). Igen udleder vi dette som et udtryk for, at der er stolthed 

omkring arbejdet i Klimasekretariatet.   
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Vores observationer i Klimasekretariatet er interessante at sætte i relation til teorien om, hvordan vi som 

mennesker blandt andet skaber vores identitet som en spejling af det billede, vi møder i omverdenen (Dutton & 

Dukerick, 1991). I denne sammenhæng er det værd at se på Klimasekretariatets omverden, hvor vi, som belyst i 

det foregående, ikke har været i stand til at identificere en væsentlig kritik af Klimaplanen. Den positive 

omverden understreges yderligere af Jørgen Abildgaard, idet han oplever at: ”Noget af det vi oplever og har oplevet 

indenfor det sidste år til halvandet, det er et mere konkret ønske om direkte at samarbejde med os” (Bilag 1: 103). Denne 

positive opfattelse findes også hos Anette Brænder, idet hun italesætter København som en frontløber: ”[...] der er 

nået rigtigt langt i de meget ambitiøse planer” (Bilag 4: 119). I diskursanalysen så vi desuden, hvordan den sociale 

praksis, som omkranser Københavns klimakommunikation, er præget af en positiv opfattelse af København som 

en grøn og bæredygtig by. Empirien indikerer, at roserne til København i skrivende stund er mere 

bemærkelsesværdige end den kritik, som kommunen oplever. Teoretisk kan dette sidestilles med Christensens 

(2013) pointe om, at der kan blive stimuleret en positiv intern selvfølelse i en organisation, når spejlingen i 

omverdenen er overvejende positiv. De positive reaktioner fra omverdenen er ifølge Jørgen Abildgaard også 

noget, der påvirker det daglige arbejde i Klimasekretariatet da: ”[...] det er med til at give en enorm gejst” (Bilag 1: 103). 

 

I henhold til at svare på spørgsmålet om, hvorledes ambitionssnak påvirker en intern selvfølelse i organisationen, 

indikerer empirien, at dette er tilfældet. I Københavns Kommune er der tale om en positiv intern selvfølelse, 

hvilket blandt andet kan være forårsaget af den store eksterne opbakning og beundring. Der er naturligvis mange 

faktorer, som her kunne have spillet ind, men vi hæfter os dog særligt ved, at respondenterne taler yderst rosende 

om selve klimaambitionens motiverende effekt.  

 

Skaber ambitionssnak intern moralsk forpligtelse? 
I forlængelse af ambitionssnakkens påvirkning af den interne selvfølelse er det interessant at dvæle ved 

spørgsmålet om, hvorledes ambitionssnak har potentiale til at forpligte og disciplinere medarbejdere og herved 

skabe moralsk forpligtelse (Haack et al., 2012). Det teoretiske fundament, der ligger til grund for 

ambitionssnakkens potentiale for at skabe moralsk forpligtigelse er, at ambitionssnak indeholder et væsentligt 

autokommunikativt element og derfor besidder et indadrettet potentiale. Til dette forklarer Christensen (2013), at 

den moralske forpligtelse sker fordi: ”Autokommunikationen i lighed med en megafon eller et ekkorum forstærker 

virksomhedens selvbillede og forlener det med en aura af seriøsitet, der forpligter afsender, fordi billedet nu eksisterer i en offentlig og 

anerkendt form”.  

 

For at undersøge om der på baggrund af klimaambitionen eksisterer moralsk forpligtelse i Københavns 

Kommune, fandt vi det først og fremmest relevant at se på forpligtelsen i den anvendte retorik i Klimaplanen. I 

diskursanalysen skitserede vi, hvordan ambitionen om CO2-neutralitet i Klimaplanen er italesat som noget, der 

med sikkerhed kommer til at ske og ikke blot noget, man arbejder hen imod. Dette fandt vi relevant at tale med 

respondenterne om, hvilket vi gjorde ved at vise dem følgende citatet:  
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(Københavns Kommune, 2012: 8) 

 

Efter at have vist respondenterne citatet spurgte vi, om det havde gjort en forskel for arbejdet med 

klimaambitionen, hvis kommunen ikke havde italesat CO2-neutralitet som noget, der med sikkerhed kom til at 

ske. Til dette svarede Jørgen Abildgaard: ”Det ville være mindre motiverende. Ja. Helt klart [...] Det er klart, det der 

forpligter noget mere. Det er sværere at finde undskyldninger for hvorfor, hvis man ikke når i mål” (Bilag 1: 106). Ifølge Lone 

Pedersen har kommunens kommunikation også en motiverende karakter: ”Jeg tror min indstilling til vores arbejde 

havde været anderledes, hvis det ikke var lykkedes med vores kommunikationsindsats. Så havde vores arbejde ikke givet helt samme 

mening” (Bilag 3: 115). Ud fra Lone Pedersens besvarelse kan det ikke udledes, om hun oplever en decideret øget 

forpligtelse på baggrund af retorikken. Udmeldingen om, at hendes indstilling havde været anderledes, hvis det 

ikke var lykkedes med kommunikationsindsatsen, og at hendes arbejdet ikke havde givet samme mening uden en 

forpligtende retorik, tolker vi dog i retning af, at hun oplever en vis forpligtelse ved kommunikationen.  

 

Tendensen i respondenternes svar kan sættes i relation til Livesey og Graham (2007) og casen med Shell, som vi 

præsenterede i kapitel 1. I denne case så vi, at da Shell annoncerede deres CSR-idealer til en lyttende offentlighed, 

kom de ønskværdige fremtidsbilleder til at agere som en slags intern moralsk forpligtelse om at leve op til disse 

idealer (Livesey & Graham, 2007). På samme måde som med Shell kan der på baggrund af empirien 

argumenteres for, at Københavns Kommune med ambitionssnakken har talt sig ind i en slags moralsk 

forpligtelse, hvor medarbejderne føler sig motiverede og delvis forpligtigede til at nå de kommunikerede mål. 

Dette understreger Jørgen Abildgaard desuden i slutningen af interviewet, hvor han forklarer, at den eksterne 

kommunikation gør, at: ”[...] de er comitted. Jo mere de fortæller den her historie, så er det også svære at gå væk fra den [...] der 

er ikke noget med at stå af i Roskilde her” (Bilag 1: 110).  

 

I henhold til at svare på hvorledes ambitionssnakken skaber moralsk forpligtelse, tegner empirien et billede af, at 

dette er tilfældet i Københavns Kommune. For som Jørgen Abildgaard forklarer, forpligter idealerne, når de er 

kommunikeret ud, hvilket i tråd med Christensens (2013) pointe om, at når budskaber eksisterer i offentlig form, 

tilegner de sig en aura af seriøsitet, der forpligter afsenderen. 
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Kan ambitionssnak forårsage en intern udvikling? 
Vi har i det foregående illustreret, hvordan ambitionssnak har potentiale til at påvirke den interne selvfølelse 

samt til at skabe en moralsk forpligtelse, og tilsammen danner disse rammerne for dette spørgsmål om, hvorvidt 

ambitionssnak kan forårsage intern udvikling. I forbindelse hermed er det væsentligt at inddrage Lotmans (1990) 

åbne autokommunikation, som indeholder en skabende kraft. Essensen er her, at der internt i en organisation kan 

opstå opdagelse, inspiration og forandring, når organisationen forholder sig til sine budskabet i en ny kontekst. 

Teoretisk eksisterer der altså et organisatorisk udviklingspotentiale i ambitionssnak, hvorfor det er interessant at 

sætte dette i relation til casen om Københavns Kommune.  

 

For at undersøge det autokommunikative udviklingspotentiale i Københavns Kommunes klimaambition spurgte 

vi respondenterne, om det havde gjort en forskel for deres daglige arbejde, hvis kommunen havde arbejdet med 

ambitionen i det stille i stedet for at kommunikere ud omkring den. Frank Jensen svarede til dette: ”Kun ved at 

sætte dagsordenen, får vi andre aktører og organisationer med i arbejdet om at skabe et grønt og bæredygtigt København” (Bilag, 2: 

113), og overborgmesteren fokuserede herved på et eksternt udviklingspotentiale. Selvom Frank Jensen i sit svar 

har et udadrettet perspektiv, tegner empirien dog ligeledes et billede af, at kommunikationen har en indadrettet 

påvirkning. Dette kom til udtryk, da vi ligeledes spurgte Jørgen Abildgaard, om det havde gjort en forskel for 

hans arbejde, hvis kommunen ikke havde meldt bredt ud om ambitionen, hvortil han svarede: ”Ja. Er du sindssyg” 

(Bilag, 1: 104). Denne holdning underbyggede projektchefen yderligere med udtalelsen om, at der blandt de 

ansatte generelt hersker: ”[...] en tro på, at det her kan lade sig gøre” (Bilag 1: 98) og at ”[...] folk knokler røven ud af 

bukserne. Det er lang ud over hvad man kan forlange egentlig. Og det gør de. De fleste stadigvæk med et smil. Fordi det er sjovt jo. 

Altså det er jo skide sjovt” (Bilag 1: 103). Selvom vi ud fra Jørgen Abildgaards besvarelse ikke kan slå fast, hvorvidt 

ambitionssnakken har skabt en intern udvikling, tyder det på, at medarbejderne er inspireret af ambitionen, og at 

der bliver arbejdet hårdt for at efterleve den.  

 

På trods af at empirien indikerer, at der bliver arbejdet hårdt på baggrund af kommunens klimaambition, bør der 

medregnes en vis kausalitet heri, da flere faktorer kan have haft indflydelse på det interne engagement. 

Eksempelvis kan det antages, at det også kan have haft en positiv effekt på de ansatte i Klimasekretariatet, at 

Jørgen Abildgaard ifølge egne udtalelser har en ledelsesstil der er: ”[...] understøttende procesmæssigt” (Bilag, 1: 106), 

hvor fokus er på, at: ”[...] udvikle folk i teamet, (og, red) deres kompetencer, så de også hele tiden bliver bedre og bedre” (Bilag 

1: 106). I forhold til arbejdet med klimaambitionen giver Jørgen Abildgaard altså medarbejderne medansvar og 

involverer dem, hvilket også kan være med til at højne niveauet af tilfredsstillelse og engagement. Vi hæfter os 

dog samtidig ved Jørgen Abildgaards egen udmelding om, at det store engagement og hårde arbejde i høj grad 

skyldes størrelsen på ambitionen (Bilag 1: 108). 

 

I henhold til at svare på spørgsmålet om hvorledes der er et organisatorisk udviklingspotentiale i ambitionssnak, 

kan vi ikke ud fra empirien udlede om dette er tilfældet i Københavns Kommune. Jørgen Abildgaard udtaler dog, 
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at størrelsen på ambitionen har været med til at påvirke de ansatte og skabt stort engagement. Fordi 

ambitionssnakken i Københavns Kommune har skabt et så stort internt engagement, argumenterer vi for, at 

ambitionssnakken også besidder potentiale til at skabe organisatorisk udvikling. Jørgen Abildgaard pointerer selv, 

at:”[...] folk knokler røven ud af bukserne” (Bilag 1: 103), hvilket kan formodes på sigt at skabe udvikling. 

Den potentielle forandringskraft i ambitionssnak 
I det foregående afsnit analyserede vi ambitionssnakkens interne forandringspotentiale, hvorimod vi i dette afsnit 

beskæftiger os med det eksterne forandringspotentiale. Det eksterne forandringspotentiale opstår blandt andet 

som følge af ambitionssnakken potentiale til at vende sig indad og forårsage intern udvikling, hvilket på sigt kan 

skabe eksterne forandringer. Derudover er præmissen for det eksterne forandringspotentiale desuden, at sproget 

indeholder performative egenskaber og herved har potentiale til at skabe en ny virkelighed. Fortalerne for 

ambitionssnak argumenterer således for, at det netop er kommunikationen, der inspirerer organisationer til at 

sætte nye standarder for sig selv og samfundet, hvilket på sigt medfører positive forandringer (Christensen, 

2013). Med udgangspunkt i det eksterne forandringspotentiale vil denne sektion søge at besvare følgende 

spørgsmål i relation til Københavns Kommune: 

 

v Kan ambitionssnak bruges som en bevidst performativ strategi? 

v Kan ambitionssnak skabe en ny virkelighed? 

v Kan ambitionssnak sætte nye standarder? 

 

Kan ambitionssnak bruges som en bevidst performativ strategi? 
Specialet bygger på overbevisningen om, at sproget indeholder en performativ karakter, hvorfor der ikke 

eksisterer neutral kommunikation. Sprogets performative karakter er et af de væsentligste argumenter for 

ambitionssnakkens potentiale, og hvorledes denne kan anvendes strategisk. Vi anså det derfor som værende 

interessant at undersøge, hvorvidt sprogets performative karakter var noget, man bevidst arbejdede med i 

Københavns Kommune. 

 

I interviewet med overborgmester Frank Jensen blev det gjort klart, at klimakommunikationen i Københavns 

Kommune ikke er af neutral karakter. Til spørgsmålet om hvorfor Klimaplanen er bygget op omkring 

ønskværdige fremtidsbilleder, svarede Frank Jensen nemlig: ”Jeg ser visionen som en vigtig hjørnesten i udviklingen af 

København til en grøn by med høj livskvalitet. Samtidig styrker Klimaplanen vores mulighed for at skabe grøn vækst i virksomheder 

både i København og i resten af Danmark” (Bilag 2: 113). Ud fra dette udleder vi, at overborgmesteren anser 

kommunens kommunikation som værende performativ, idet visionen og den dertilhørende kommunikation 

italesættes som et bidrag til at skubbe til en positiv udvikling. Visionen udgør ifølge Frank Jensen derved en 

central rolle for selve udviklingen af København og resten af Danmark. Ud over Klimaplanens potentiale til at 
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skabe udvikling indikerer Frank Jensen desuden, at: ”Klimaplanen er med til at vise omverdenen, at det kan lade sig gøre at 

nå et ambitiøst mål” (Bilag 2: 113). På baggrund af overborgmesterens udmeldinger eksisterer der altså ligeledes en 

performativ signalværdi i, at kommunen anvender en kommunikation, som indeholder væsentlige mængder af 

ambitionssnak.  

 

Frank Jensens udmeldinger om den positive signalværdi i klimaambitionen er i modstrid med den tendens, som 

vi udledte i kapitel 1, hvor tale blev beskrevet som værende mindre værdifuldt end handling: ”Talk is 

worthless”,”Talk is cheap”,”it is just empty words”,”Silence is golden”,”Talk is a waste of time” (Grant et al., 1998: 5). 

Overborgmesterens udmelding er derimod i tråd med pointen om, at samfundet har brug for politikere, 

erhvervsledere og organisationer, der formår at opstille attraktive fremtidsbilleder, som kan inspirere og gøre 

aspirationer virkelige og bindende (Lønstrup, 2013). I forbindelse med dette pointerer overborgmesteren nemlig, 

at: ”Som kommune ønsker vi netop at sætte en dagsorden. Kun ved at sætte dagsordenen, får vi alle de andre aktører og 

organisationer med i arbejdet om at skabe et grønt og bæredygtigt København” (Bilag 2: 113). I denne kobling hæfter vi os 

især ved vendingen: ”Kun ved at sætte dagsordenen, får vi andre aktører og organisationer med i arbejdet” (Bilag, 2: 113). I 

overborgmesterens udmelding indikeres det, at kommunens kommunikation er et centralt element i at skabe en 

positiv udvikling for København og kommunens interessenter. Kommunikationens potentiale til at skabe 

udvikling er ligeledes eksplicit beskrevet i selve Klimaplanen, hvor der skrives, at der er tale om mere end blot en 

plan for klimaet. Ambitionen har nemlig til hensigt at skabe en ny og bedre virkelighed for København ved at: 

”[...]udnytte ambitionerne om C02-neutralitet som løftestang for innovation, nye jobs og investeringer” (Københavns Kommune, 

2012). Overborgmesterens udmelding og retorikken i Klimaplanen er altså i tråd med grundtanken bag det 

performative sprog samt overbevisningen om, at udtalelser omkring værdier og mål ikke blot er tomme 

beskrivelser af virkeligheden men derimod har potentiale til at ændre og forme virkeligheden (Cassirer, 1953). 

Endvidere kan overborgmesterens udmelding om vigtigheden af den brede klimakommunikation relateres til 

Schutz (1967), der med sin action teori understreger, hvordan vi er afhængige af sproglige projektioner for at få 

ting til at ske i virkeligheden. Schutz (1967) pointerer i relation til dette, at det først er, når vi projicerer tanker ud 

via sproget, at disse bliver synlige og herved mulige at forfølge og realisere. Denne tankegang synes at være i 

overensstemmelse med Frank Jensens udmelding om, at det er nødvendigt at kommunikere bredt ud omkring 

ambitionen, da ambitionen herved kan bruges som en performativ strategi til at sætte en dagsorden.  

 

I henhold til at besvare undersøgelsesspørgsmålet om, hvorvidt ambitionssnak kan bruges som en bevidst 

performativ strategi, tegner empirien et billede af, at ambitionssnak netop bruges bevidst og strategisk i 

Københavns Kommune. Dette udleder vi med udgangspunkt i Frank Jensens udmelding om, at den brede 

kommunikation omkring Klimaplanen har stor betydning for udviklingen af København såvel som hele 

Danmark. Derudover forklarer overborgmesteren, at det er en helt bevidst strategi fra kommunen at anvende 

sproget til at skabe udvikling, idet han pointerer, at det kun er ved at kommunikere ud omkring ambitionerne, at 

kommunen kan sætte en dagsorden, som inspirerer andre.  
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Kan ambitionssnak skabe en ny virkelighed?  
I teoriafsnittet introducerede vi, hvordan ambitionssnak bliver sammenlignet med en ”magisk tryllestav”, der 

besidder potentiale til at fremtrylle en positiv social forandring (Lundheim, 2005). Teorien, der ligger til grund 

herfor, hviler på det samme fundament som ovenstående afsnit om det performative sprog samt elementer fra 

Weicks enactment-teori (1979). Enactment kan sidestilles med udadrettet betydningsdannelse (Weick, 1979: 147), 

og Weick argumenterer for, at organisationer aktivt sætter sin egen scene på baggrund af kommunikation og 

handling. Tillægger man sig denne overbevisning, skulle ambitionssnak have potentiale til at enacte en ny 

virkelighed, hvilket er interessant at kaste lys over i relation til Københavns Kommune. 

 

I det foregående belyste vi, hvordan ambitionen i Klimaplanen er mere end blot en ambition om CO2-

neutralitet, men at den derimod også har til hensigt at skabe en ny og bedre virkelighed for København 

(Københavns Kommune, 2012). Kommunikativt og strategisk anvendes ambitionen om CO2-neutralitet altså 

som en katalysator til at skabe en ny og bedre virkelighed, der rækker ud over kommunens klimaindsats. Dette 

understøtter Jørgen Abildgaard med udmeldingen om, at: ”[...] vi gør det jo ikke kun bare på grund af CO2, vi gør det 

også for at skabe en bedre by, og vi gør det også for at understøtte dansk erhvervsliv i deres eksport” (Bilag 1: 97). Sættes dette i 

relation til Weick og tankegangen om, at organisationer skaber sig selv via den måde, de kommunikerer på, kan 

der argumenteres for, at der i Københavns Kommune er tale om at anvende sproget til at sætte sin egen scene. 

Hos den adspurgte medarbejderstab i kommunen hersker der ligeledes en tro på, at ambitionerne på sigt vil 

skabe nye og bedre tilstande. Da vi spurgte Lone Pedersen om, hvad hun anså som de største potentialer i 

Klimaplanen, svarede hun følgende: ”De største potentialer er vel også, hvis planen kan inspirere borgerne/virksomhederne i 

KBH og andre byer til at være ambitiøse og sætte mål og implementere indsatser for et bedre klima” (Bilag 3: 116). Lone 

Pedersens udmelding tolker vi som om, at hun har en tro på udviklingspotentialet i klimaambitionen - en tro, 

som Jørgen Abildgaard påpeger er karakteristisk for hele medarbejderstaben (Bilag 1: 98). Der kan altså 

argumenteres for, at der hersker en intern overbevisning om, at klimaambitionen kan medvirke til at skabe en ny 

virkelighed. I denne henseende er det centralt at inddrage den teoretiske pointe om, at fordelen ved anvendelsen 

af ambitionssnak er, at der internt skabes en opbakning og en moralsk forpligtelse, hvilket på sigt kan skabe en 

ny virkelighed for organisationen (Christensen et al., 2008; Haack et al., 2012). Med udgangspunkt i den 

forpligtelse og det engagement, som vi allerede tidligere har identificeret i medarbejderstaben, kan man således 

forestille sig, at ambitionssnakken i Københavns Kommune har potentiale til at skabe ændringer i det eksterne 

miljø, ligesom teorien foreskriver. 

 

Foruden at skabe ændringer i et fremadrettet regi tyder empirien ligeledes på, at ambitionssnakken allerede har 

forårsaget visse nye virkeligheder for Københavns Kommune. Dette nævnte overborgmesteren med udtalelsen 

om, at: ”Den brede kommunikation omkring Klimaplanen er meget vigtig. Både fordi vi alle har et ansvar for at bekæmpe den 

globale opvarmning, men også fordi det er med til at sikre København en placering som global rollemodel for andre storbyer. Det er 

blandt andet derfor, jeg sidder i styregruppen for C40, der samler verdens største byer i kampen mod klimaændringerne” (Bilag, 2: 
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113). Her indikerer Frank Jensen, at klimakommunikationen har medført reelle ændringer for København, da 

byen bliver opfattet som rollemodel og derudover er kommet med i C40 samarbejdet. Det indikeres altså, at den 

klimakommunikation, der bliver anvendt, har ændret virkeligheden for Københavns Kommune, da kommunen i 

dag bliver opfattet på anderledes vis samt har andre privilegier and tidligere. Jørgen Abildgaard er enig i, at det 

positive fokus på København er noget, der er blevet skabt på baggrund af ambitionerne, hvilket vi eksplicit 

spurgte ham om, hvortil han svarede ”[...] helt klart” (Bilag 1: 103). Vigtigheden af kommunens høje 

ambitionsniveau bliver desuden yderligere understreget af Lone Pedersen, idet hun udtaler, at: ”[...] det styrker 

sandsynligheden for målopfyldelsen, at vi jævnligt kommunikerer om vores mål og ønsker for fremtiden” (Bilag 3: 116).  

 

Selvom der tegner sig et billede af, at der er sket en enactment af en ny virkelig i Københavns Kommune, er det 

værd at bemærke, at andre faktorer ud over kommunikationen også kan have haft en indflydelse herpå. Hos State 

of Green erklærede Anette Brænder sig enig i overborgmesterens udmelding om, at Københavns Kommune i 

dag bliver opfattet som en rollemodel på baggrund af klimaambitionerne (Bilag 4: 119). Anette Brænder 

indskyder dog også, at: ”De (Københavns Kommune, red.) går helt sikkert foran, fordi de er hovedstad, og fordi de har nogle 

muligheder, som de mindre byer ikke har. Altså for eksempel sådan noget, som C40 samarbejdet. Det er helt sikkert sådan noget, 

som man har mulighed for når man er København, men som man ikke har mulighed for, når man er Sønderborg for eksempel” 

(Bilag 4: 119). Selvom ambitionssnakken i kommunen sandsynligvis har haft en effekt på det eksterne image og 

opfattelsen af København som rollemodel, tilføjer Anette Brænder dog, at Københavns status som hovedstad 

spiller en rolle for byens succes. Selvom andre danske kommuner også har store ambitioner på klimaområdet, er 

det nemlig København, der inviteres med i diverse klimasamarbejder, hvilket til dels skyldes byens størrelse og 

rolle.  

 

I relation til at svare på spørgsmålet omhandlende om ambitionssnak kan skabe en ny virkelighed, tegner der sig 

et billede af, at der reelt er blevet skabt en ny virkelighed i København på baggrund af klimaambitionen. I hvor 

høj grad det er ambitionssnakken, andre faktorer eller kombinationen af disse, som har forårsaget 

forandringerne, kan vi dog ikke med sikkerhed udlede ud fra empirien. Vi hæfter os dog ved respondenternes tro 

på, at ambitionen vil føre en ny virkelighed med sig. Desuden indikerer både Frank Jensen og Jørgen Abildgaard, 

at kommunens image har ændret sig i omverdenen på baggrund af klimakommunikationen, hvilket kan sidestilles 

med den teoretiske pointe om, at: ”Organizations emerge in communication” (Taylor & Van Every, 2000). Den måde, 

hvorpå Københavns Kommune har talt og taler om sig selv, har påvirket organisationen, og verden omkring 

dem har således formet sig anderledes. Med udgangspunkt i Københavns Kommune kan vi derfor udlede, at 

ambitionssnak har potentiale til at fungere som Lundheims (2005) såkaldte ”magiske tryllestav”, da reelle 

ændringer i kommunen kan blive og allerede er blevet skabt på baggrund af kommunens ambitionssnak.  
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Kan ambitionssnak sætte nye standarder? 
I forlængelse af ovenstående fokus på ambitionssnakkens potentiale til at skabe en ny virkelighed vil dette sidste 

analyseafsnit handle om ambitionssnakkens potentiale til at sætte nye standarder og inspirere udadtil. Det 

teoretiske fundament herfor beror sig igen på det performative sprog og pointen om, at der er værdi i at 

kommunikere med inkonsistens mellem tale og handling, da vi som samfund herved kan udvikle os imod bedre 

standarder (Christensen et al., 2008; Haack et al., 2012). 

 

Ifølge respondenterne i Københavns Kommune hersker der generel enighed om, at klimaambitionen sætter nye 

standarder. Dette så vi eksempelvis i interviewet med Frank Jensen, der italesatte København som en rollemodel 

i en global og national sammenhæng (Bilag 2: 113). Ordet rollemodel refererer til en person, der tjener et formål 

som efterlignes af andre (Den Danske Ordbog, 2016c). Idet Frank Jensen sætter klimaambitionen i relation til 

dette, argumenterer vi for, at kommunen med det høje ambitionsniveau ønsker at opstille en global standard, der 

kan skabe ringe i vandet og inspirere. Dette pointeres også af Lone Pedersen, der har samme overbevisning som 

overborgmesteren, idet hun udtaler, at: ”Hele styrken i at sætte ambitiøse mål, og at kommunikere det bredt ud, må være, at 

kunne inspirere andre byer til ligeledes at være ambitiøs på området” (Bilag 3: 115). I forlængelse af dette udtaler Lone 

Pedersen desuden, at Københavns Kommunens klimakommunikation: ”[...] direkte eller indirekte, (var med til, red) at 

sætte andre byer i gang med deres klimaarbejde. Vi kunne dermed være med til at sætte ringe i vandet og få skabt større fokus på 

vores og andres indsatser på klimaområdet” (Bilag 3: 115).  

 

Teorien omkring ambitionssnak foreskriver, at kommunikation af attraktive narrativer som eksempelvis en 

klimaambition kan være med til at inspirere (Hack et. al, 2012), og empirien tegner et billede af, at dette netop er, 

hvad der er på spil med ambitionssnakken i Københavns Kommune. Ifølge Frank Jensen er et væsentligt 

element i klimambitionen nemlig at inspirere, og til dette udtaler han: ”Kun ved at sætte dagsordenen, får vi alle de andre 

aktører og organisationer med i arbejdet om at skabe et grønt og bæredygtigt København” (Bilag 2: 113). Frank Jensens 

holdning lægger sig op ad den teoretiske pointe om, at samfundet har brug for politikere, erhvervsledere og 

organisationer, der formår at opstille attraktive fremtidsbilleder, som kan inspirere og gøre aspirationer virkelige 

og bindende (Lønstrup, 2013). Frank Jensen italesætter København som en af de organisationer, der har formået 

at opsætte et sådant attraktivt fremtidsbillede, og overborgmesteren synes således at være bevidst om, at 

kommunes opstillede standarder kan inspirere eksterne aktører. I kommunens klimakommunikation er det 

desuden tydeligt, at de opstillede standarder bliver brugt som en inspiration til at få diverse aktører til at ændre 

adfærd. Både i Affald Kbh og i Klimaplanen opstilles der standarder for, hvordan borgerne optimalt skal agere, 

og det er igennem disse, at kommunen forsøger at påvirke sine stakeholdere og skabe inspiration. I international 

sammenhæng er det i højere grad selve fortællingen om kommunens klimaarbejde, der anvendes til at inspirere 

og påvirke en ekstern adfærd, hvilket understreges af Jørgen Abildgaard, der udtaler, at: ”[...] der (i internationalt 

regi, red.) kan vi bruge vores historie, til at gå ud i verden og sige, at det kan lade sig gøre” (Bilag 1: 108).  
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Selve Klimaplanens potentiale til at inspirere viste sig i vores interviews at have en helt central rolle for 

Københavns Kommune. Forinden påbegyndelsen af empiriindsamlingen havde vi en formodning om, at for at 

Klimaplanen kunne blive anset som værende succesfuld, skulle København være C02-neutral i 2025. Ifølge 

Jørgen Abildgaard handler det dog ikke om: ”[...] at København skal være CO2-neutral, det er jo bedøvende ligegyldigt, set i 

en global sammenhæng” (Bilag 1: 108). Derimod er det centrale i stedet at: ”[...] vise at sådan en lille storby, kan lave den 

her omstilling” (Bilag 1: 108). Jørgen Abildgaard anser altså ikke selve målopfyldelsen som afgørende, men 

fremhæver derimod den omstilling, som København gennemgår som følge af Klimaplanen. Faktisk blev det flere 

gange pointeret, at det ikke nødvendigvis handler om målopfyldelse af Klimaplanen, men at det derimod handler 

om processen samt den udvikling og inspiration, som ambitionen kan skabe. CO2-neutralitet blev af Jørgen 

Abildgaard italesat som det helt overordnede mål: ”Vi skal komme i mål, det skal vi” (Bilag 1: 100). Hvad der var 

bemærkelsesværdigt var dog, at denne sætning blev fulgt op af indskydelser såsom: ”Men det er klart altså, jeg mener 

stadig, at vi kommer i mål, selvom vi mangler lidt - hvilket vi sagtens kan risikere” (Bilag 1: 100). Som Lone Pedersen 

nævnte, handler ambitionen nemlig om at: ”Inspirere borgerne/virksomhederne i KBH og andre byer til at være ambitiøse og 

sætte mål og implementere indsatser for et bedre klima” (Bilag 3: 116). Det virker således som om, at kommunens 

medarbejdere er klar over den inspiration, de projicerer ud i verden på baggrund af deres ambitioner. Ved at 

bruge ambitionssnakken og talen om endnu uopfyldte idealer til at inspirere borgere, virksomheder og 

internationale instanser kan Københavns Kommune påvirke disse stakeholdere og herved være med til at skabe 

samt påvirke en ny og bedre version af virkeligheden. Dette er i tråd med den teoretiske pointe om, at der er 

værdi i at kommunikere med inkonsistens mellem tale og handling via endnu uopfyldte idealer, da vi som 

samfund herved kan udvikle os imod bedre standarder (Christensen et al., 2008; Haack et al., 2012). 

 

I henhold til spørgsmålet om hvorvidt ambitionssnak kan sætte nye standarder, tegner empirien et billede af, at 

kommunen på baggrund af Klimaplanen opsætter flere globale og nationale standarder. Udgangspunktet for 

dette speciale er, at kommunikation er performativ og indeholder et potentiale til at inspirere, hvilket virker som 

noget, man er bevidst om i Københavns Kommune. Især overborgmesterens udmelding om, at København 

figurerer som international rollemodel, samt Jørgen Abildgaards og Lone Pedersens udtalelser om Københavns 

førende rolle i internationalt regi, tyder på, at kommunen har formået at sætte nye standarder på baggrund af 

deres kommunikation. I empiriindsamlingen bemærkede vi desuden, at et helt centralt element i Klimaplanen 

netop er at kunne inspirere og sætte nye standarder. Respondenterne mente nemlig ikke, at det nødvendigvis 

handler om målopfyldelse i henhold til CO2-neutralitet i 2025 men derimod mere om, at kommunen kan opstille 

standarder samt vise den omstilling, de har gennemgået på klimafronten. I denne proces er de høje standarder 

væsentlige, da det er igennem disse, at både kommuner, virksomheder, borgere og andre byer bliver inspireret til 

en ændret adfærd.  
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Delkonklusion: De praktiske muligheder og 
begrænsninger for ambitionssnak 

 

Ovenstående udgør sidste analysedel, der havde til hensigt at koble de teoretiske implikationer for ambitionssnak 

med et casestudie af Københavns Kommune. Til dette formål blev der analyseret fire interviews foretaget i 

henholdsvis Københavns Kommune og i State of Green. Den netop udførte analyse har bidraget til en indsigt i 

arbejdet med ambitionssnak i Københavns Kommune, og analysen har herved åbnet op for en forståelse for de 

praktiske implikationer, der er forbundet hermed. Med denne forståelse in mente er det muligt at besvare det 

tredje arbejdsspørgsmål og herved belyse, hvilke praktiske muligheder og begrænsninger der kan udledes for 

arbejdet med ambitionssnak. For at besvare underspørgsmålet sættes de praktiske muligheder og begrænsninger i 

relation til de tre overordnede teoretiske temaer for ambitionssnak.  

 

Den eksterne respons på ambitionssnak 
I den samfundsmæssige diskussion i kapitel 1 identificerede vi overvejende begrænsninger for ambitionssnak i 

det eksterne miljø, hvilket blandt andet kom til udtryk i form af kritik, beskyldninger om hykleri samt tjek og 

kontrol af konsistens mellem tale og handling. I casestudiet af Københavns Kommune identificerede vi dog ikke 

samme begrænsninger for det praktiske arbejde med ambitionssnak. Ifølge respondenterne er Klimaplanen 

nemlig i høj grad genstand for positiv respons, og det var svært at udlede områder, hvor ambitionssnakken var 

udsat for generel kritik. Et sted, hvor vi dog kunne identificere potentiel fremtidig kritik, var i respondenternes 

udmeldinger om den dårlige signalværdi, der kunne opstå ved manglende målopfyldelse. Hos respondenterne 

kunne vi desuden ikke udlede en decideret frygt for at blive stemplet som hykleriske på baggrund af inkonsistens 

mellem tale og handling. Alle respondenterne var dog enige om, at kommunens tale skal følges op af handling og 

fremvisning af resultater for, at klimaambitionen opnår legitimitet. De udledte begrænsninger for det praktiske 

arbejde med ambitionssnak var derfor ikke så dominerende, som man ellers kunne formode med udgangspunkt i 

den samfundsmæssige diskussion fra kapitel 1. Derimod blev ambitionen italesat som værende en vigtig og 

værdifuld strategi for at tiltrække opmærksomhed og positiv interesse til København. Selvom handling og de 

konkrete resultater ifølge respondenterne er vigtige, så vi nemlig, at talen er mindst lige så værdifuld for 

Københavns Kommune. Noget andet der er af værdi for kommunen, er overborgmesterens rolle, der til en vis 

grad er påvirket af ambitionssnakken. Klimaambitionen blev nemlig forklaret som værende en del af Frank 

Jensen identitet, og hans involvering blev italesat som værende positivt og som noget, der bliver anvendt 

strategisk i Københavns Kommune. Som et sidste element identificerede vi, at inkonsistent kommunikation, 

forstået som forskellige budskaber til forskellige målgrupper, giver værdi i kommunen og udgør en mulighed for 

at kommunikere klimaambitionen til et komplekst stakeholdermiljø.  
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Den interne respons på ambitionssnak 
Som identificeret i den teoretiske diskussion hersker der overvejende teoretiske muligheder for ambitionssnak i 

et internt regi. Dette skyldes, at ambitionssnak kan fungere som et retorisk forpligtende værktøj, der potentielt 

kan korrigere den interne adfærd i en organisation og herved skabe forandringer (Christensen, 2013). Ligesom vi 

identificerede i teorien, så vi også i praksis overvejende muligheder knyttet til ambitionssnak i en intern kontekst. 

Først og fremmest identificerede vi, hvordan der i Klimasekretariatet hersker en stor stolthed, en glæde og et 

engagement ved at arbejde med ambitionen om CO2-neutralitet. I denne forbindelse gjorde projektchefen det 

endvidere klart, at medarbejderne arbejder langt mere og hårdere, end hvad der kan forventes, hvilket han 

pointerer skyldes den motiverende retorik, som er anvendt i kommunens kommunikationsindsats. I forlængelse 

heraf var medarbejderne ligeledes enige om, at deres arbejde ikke havde givet samme mening, hvis kommunen 

havde meldt ud af, at de blot arbejdede hen imod CO2-neutralitet. Ifølge vores respondenter udspringer der 

desuden som følge af den forpligtende retorik og interne opbakning en følelse af forpligtelse til at leve op til de 

kommunikerede idealer. Denne følelse var ifølge respondenterne ikke forbundet med noget negativt eller en 

udbredt frygt for at møde kritik men i højere grad en stor lyst til at arbejde med ambitionerne og en tro på, at 

Klimaplanen kan lade sig gøre. Ambitionssnakken i Københavns Kommune synes derfor at fungere som et 

retorisk forpligtende værktøj i den forstand, at den samler medarbejderne, opildner en stemning og skubber 

kommunen i en retning, der er hensigtsmæssig for at leve op til de idealer, som er kommunikeret ud.  

 

Den potentielle forandringskraft i ambitionssnak 
Som skitseret i kapitel 1 bygger ambitionssnak på teorien om det performative sprog og tankegangen om, at ord 

er ”organs of reality” (Cassirer,  1953). Teoretisk kan sproget således ses som en katalysator for forandring, hvorfor 

organisationer aktivt kan skabe sin egen virkelighed på baggrund af deres kommunikation. I Københavns 

Kommune udledte vi, at sprogets performative egenskab blev anvendt som en bevidst kommunikativ strategi. 

Dette kom til udtryk i overborgmesterens udmelding om, at det kun er ved at kommunikere ambitionerne, at 

Københavns Kommune kan skubbe til en udvikling nationalt såvel som internationalt. Desuden identificerede vi, 

hvordan sprogets performative egenskab eksplicit kommer til udtryk i Klimaplanen, hvor der skrives, at 

ambitionen skal fungere som en løftestang til at skabe et bedre København. I forhold til den potentielle 

fordringskraft er der altså muligheder forbundet med ambitionssnakken i Københavns Kommune, da det netop 

er på baggrund af ambitionen, at inspirationen udadtil skabes. Dernæst identificerede vi ligeledes, hvordan 

ambitionssnakken i Københavns Kommune indeholdt muligheder i forbindelse med at skabe reelle nye 

virkeligheder. Her blev det nemlig udledt, at kommunen på baggrund af deres ambitionssnak i dag bliver opfattet 

på anden vis end tidligere samt har andre privilegier. Der kan altså argumenteres for, at der er et potentielt 

forandringspotentiale forbundet med klimaambitionen, og at kommunens kommunikation af attraktive narrativer 

søger at inspirere. Klimaambitionens potentiale til at inspirere identificerede vi i casestudiet som værende det helt 

centrale omdrejningspunkt. Hos respondenterne i kommunen var opfattelsen nemlig, at målopfyldelsen på sin 
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vis var sekundær i forhold til den inspiration og den udviklingsproces, der blev generet af arbejdet med 

ambitionen.             

 

Overordnet set kunne vi ud fra vores casestudie af Københavns Kommune identificere flere muligheder end 

begrænsninger for det praktiske arbejde med ambitionssnak. Den eneste reelle begrænsning, vi kunne udlede fra 

empirien, var, at en manglende målopfyldelse kunne medføre en dårlig signalværdi for Københavns Kommune. 

Ud fra casestudiet var mulighederne ved ambitionssnak derimod flere. De væsentligste muligheder forbundet 

med den praktiske anvendelse af ambitionssnak fandt vi i den positive interne påvirkning og ambitionens 

potentiale til at konstruere en ny virkelighed for kommunen. Endvidere udledte vi, at en væsentlig mulighed 

bestod i ambitionens potentiale til at opsætte nye standarder, der kan anvendes til at inspirere både internt og 

eksternt.  
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Konklusion 

De foregående fire kapitler har haft til hensigt at udbrede forståelsen for ambitionssnak som 

forandringsredskab. På baggrund af analyserne og diskussionerne i de foregående kapitler bliver der i 

dette kapitel samlet op på pointerne og endeligt svaret på problemformuleringen. 
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Konklusion 
Dette speciale udsprang af en nysgerrighed overfor fænomenet ambitionssnak og havde til formål at besvare 

hvilke muligheder og begrænsninger, der teoretisk og praktisk er forbundet med anvendelsen af fænomenet som 

forandringsredskab. Med henblik på at undersøge begrebet inddrog vi et casestudie af Københavns Kommunes 

2025 Klimaplan og kommunes ambition om at gøre København til verdens første CO2-neutrale hovedstad i 

2025. Ambitionssnak er en kommunikation, der taler om hensigter og idealer, som eksisterende praksisser endnu 

ikke kan leve op til, og Københavns Kommune blev inddraget, fordi der i skrivende stund er forskel på dét, der 

kommunikeres ud, og hvad eksisterende praksisser kan leve op til. Casestudiet udgør således et nutidigt eksempel 

på ambitionssnak i praksis, og med udgangspunkt i casen blev besvarelsen af problemstillingen struktureret ved 

hjælp af tre arbejdsspørgsmål.  

 

I første arbejdsspørgsmål var formålet at udlede teoretiske implikationer for ambitionssnak på baggrund af en 

samfundsmæssig og teoretisk diskussion. For at besvare første arbejdsspørgsmål blev den samfundsmæssige 

kontekst og konsistensidealet i den strategiske kommunikationsteori sat overfor den aspirerende tilgang til 

kommunikation, og herved blev det spændingsfelt, som ambitionssnak udspiller sig i, skitseret. Med 

udgangspunkt i samspillet og modsætningerne mellem disse tre afsnit, identificerede vi tre temaer for den videre 

undersøgelse af ambitionssnak. De tre temaer var henholdsvis den eksterne respons og den interne respons på 

ambitionssnak samt den potentielle forandringskraft i ambitionssnak. Under den eksterne respons udledte vi fem 

implikationer, som alle udsprang af det dominerende samfundsmæssige og teoretiske ideal om overensstemmelse 

mellem tale og handling, hvilket har medført, at kommunikation omkring ønskværdige fremtidsbilleder har 

tendens til at tiltrække kritisk opmærksomhed. Ud fra den interne respons udledte vi tre implikationer, der 

udsprang af det kommunikationsteoretiske udgangspunkt for ambitionssnak. Her blev det skitseret, at 

ambitionssnak indeholder en væsentlig autokommunikativ dimension, som har potentiale til at påvirke og 

forpligte organisationen internt og herved skabe forandringer. I det tredje tema udledte vi ligeledes tre 

implikationer. De tre implikationer var baseret på teorien om det performative sprog og tankegangen om, at 

sproget kan bruges strategisk til at skabe virkelighed. Besvarelsen på første underspørgsmål blev 11 udledte 

implikationer, som tilsammen udgjorde det teoretiske ben af problemformuleringen, og som fremadrettet 

dannede rammen for analysen af ambitionssnak i praksis.  

 

I bestræbelserne på at analysere ambitionssnak i praksis undersøgte vi sproget i Københavns Kommune igennem 

skriftlige publikationer og interviews. Første analysedel bestod i en kritisk diskursanalyse af tre udvalgte 

klimapublikationer og havde til hensigt at besvare andet arbejdsspørgsmål, for herved at belyse hvilken 

virkelighedskonstruktion, der lægges op til i Københavns Kommunes klimakommunikation. I diskursanalysen 

identificerede vi, hvordan Københavns Kommune ved hjælp af deres kommunikation lægger op til en 

virkelighedskonstruktion, hvori København bliver CO2-neutral i 2025. Dette kom retorisk til udtryk ved, at CO2-
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neutraliteten italesættes som noget, der med sikkerhed bliver en realitet. Denne form for forpligtende retorik 

kommer mest eksplicit til udtryk i Klimaplanen, hvor Københavns Kommune ved at italesætte høje standarder 

for både kommunen og stakeholderne lægger op til en virkelighedskonstruktion, hvor København fremtræder 

som en bæredygtig og iøjnefaldende by, der har opbakning fra sine stakeholdere. Desuden identificerede vi i 

diskursanalysen, hvordan Klimaplanen indtager en ledende rolle og har til hensigt at vise vejen i bestræbelserne 

på at konstruere den ønskværdige virkelighed om CO2-neutralitet. De to andre klimapublikationer har derimod 

en mere støttende funktion, hvor sproget ikke i samme grad er præget af ambitionssnak og en retorisk 

forpligtelse. Fællestrækket for de tre publikationer er, at de alle er rodfæstede i samme overordnede 

virkelighedskonstruktion, men med forskellige udtryk og retoriske virkemidler er de tilpasset til kommunens 

komplekse stakeholdermiljø. Med udgangspunkt i diskursanalysen konkluderede vi, at kommunen på baggrund 

af sproget søger at konstruere en ny og bedre virkelighed, og at de igennem formuleringen af høje standarder 

søger at påvirke og inspirere både internt og eksternt.    

 

I anden analysedel var omdrejningspunktet interviews, og rammen var de 11 implikationer, der blev udledt i den 

samfundsmæssige og  teoretiske diskussion. Hensigten med tredje arbejdsspørgsmål var at koble teori med 

praksis og herved besvare, hvilke praktiske muligheder og begrænsninger der kunne udledes for arbejdet med 

ambitionssnak. På baggrund af den samfundsmæssige og teoretiske diskussion havde vi en forventning om, at 

der ville være nogenlunde ligevægt af udfordringer og muligheder knyttet til anvendelsen af ambitionssnak. På 

baggrund af vores analyse konkluderede vi dog, at der var flere muligheder end begrænsninger for det praktiske 

arbejde med ambitionssnak. De begrænsninger vi havde forventet eksempelvis i henhold til en kritisk 

opmærksomhed og en frygt for et hykleri-stempel, kunne vi ikke udlede fra vores interviews. Den eneste 

praktiske begrænsning vi kunne udlede for ambitionssnak, bestod i den negative signalværdi, som kommunen 

kunne opleve ved manglende målopfyldelse, og at ambitionssnak ikke har samme værdi uden fremvisning af 

handling. I henhold til de praktiske muligheder forbundet med ambitionssnak konkluderede vi, at der var 

sammenfald mellem teori og praksis. De praktiske muligheder fandt vi i høj grad i medarbejdernes engagement, 

deres forpligtelse til at forfølge ambitionen samt i deres tro på og bevidsthed om, at ambitionen har potentiale til 

at skabe reelle forandringer. Endvidere konkluderede vi, at en væsentlig praktisk mulighed ligeledes bestod i, at 

ambitionssnakken havde forårsaget reelle forandringer for Københavns Kommune, idet de blandt andet på 

baggrund af deres ambitionssnak havde andre privilegier og blev opfattet anderledes end tidligere.  

 

De tre underspørgsmål har i sammenspil givet os en indsigt i de muligheder og begrænsninger, der er forbundet 

med ambitionssnak som forandringsredskab. Vi indledte dette speciale med et citat, som skitserede, hvordan 

sproget er performativt, og hvordan det ifølge Christensen (2013) er: ”[...] gennem kommunikationen, at vi inspirerer os 

selv, sætter standarder og formulerer ambitioner. Kun ved at artikulere sådanne aspirationer højt og tydeligt så signifikante andre 

kan høre det, bliver de virkelige og bindende for os selv”. Efter at have foretaget analyser i et casestudie af Københavns 

Kommune kan det konkluderes, at citatet er sigende for situationen i kommunen, hvor kommunikationen er af 
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væsentlig karakter. Netop fordi København Kommune taler højt og tydeligt om deres klimaambitioner, bliver 

målene virkelige og bindende for kommunen, og ud fra vores undersøgelse synes vi at kunne udlede, at 

kommunen inspirer sig selv og sin omverden på baggrund af deres ambitionssnak. Med udgangspunkt i vores 

undersøgelse kan vi desuden konkludere, at der i henhold til vores casestudie er et sammenfald mellem de 

teoretiske og praktiske muligheder ved ambitionssnak, men at der samtidig ikke er sammenfald mellem mængden 

af teoretiske og praktiske begrænsninger. I henhold til anvendelsen af ambitionssnak som forandringsredskab kan 

det på baggrund af vores undersøgelse konkluderes, at der er bemærkelsesværdige muligheder forbundet med 

ambitionssnak, og at man som organisation derfor kan agere visionært uden at blive mødt af væsentlig kritik.  
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Perspektivering 

Den foregående undersøgelse har åbnet op for en dybere forståelse af ambitionssnak, og formålet med 

dette kapitel er at samle op og diskutere udfaldene i specialet for herved at kunne perspektivere 

anvendelsen af ambitionssnak til en bredere kontekst. Endvidere berør vi afslutningsvist, hvad der 

fremadrettet kan undersøges for at højne forståelsen for mulighederne og begrænsningerne ved 

ambitionssnak. 
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Perspektivering 
I henhold til at diskutere og perspektivere udfaldene i specialet indledes der i dette kapitel med en kort 

opridsning af de forventninger, som vi havde til analysen. Dette følges op af en diskussion af de potentielle 

årsager til, hvorfor udfaldene blev, som de gjorde. Herefter perspektiveres de erfaringer, vi i undersøgelsen har 

gjort os til en mere generel kontekst. Afslutningsvist diskuterer vi, hvad der i et fremadrettet perspektiv kunne 

være interessant at undersøge i henhold til at belyse muligheder og begrænsninger ved ambitionssnak.  

 

Diskussion af udfaldene 
Forud for analysen og empiriindsamlingen havde vi en række forventninger til hvilke muligheder og 

begrænsninger, der var forbundet med anvendelsen af ambitionssnak. Først og fremmest havde vi en 

forventning om, at tale ville indtage en mere eller mindre sekundær placering i forhold til handling, og at 

Københavns Kommune ville være i mediernes søgelys på baggrund af deres visionære udmeldinger. Endvidere 

forventede vi også, at ambitionssnak ville kunne skabe værdi for organisationen internt. Vores forventninger 

stemte overens med udfald i henhold til den interne respons på ambitionssnakken. Et af de centrale områder, 

hvor vores forventninger adskilte sig fra empirien, var dog i henhold til den kritiske opmærksomhed fra 

offentligheden, som vi ikke var i stand til at identificere.   

 

Der kan være flere årsager til, at vores udfald blev, som de gjorde. At vi ikke kunne identificere væsentlige 

mængder af ekstern kritik, skal givetvis ses i lyset af respondenternes roller, samt det at Jørgen Abildgaard 

afholdte os fra at foretage flere interviews i Klimasekretariatet. Netop fordi vi ikke havde mulighed for at 

interviewe eksempelvis en presseansvarlig, kunne vi ikke komme yderligere i dybden med opmærksomheden fra 

mediernes side, som ellers havde været hensigtsmæssig at belyse. Endvidere havde vi i empiriindsamlingen ikke 

et udbredt fokus på en kritisk offentlighed i form af flere eksterne eller kritiske perspektiver, hvorfor det kan 

have været svært at identificere en eventuel kritik. En supplerende omstændighed, som bør medregnes i relation 

til specialets udfald, skal findes i, at det først vil være om ni år, at kommunen endeligt skal stå til ansvar for 

målopfyldelsen af deres visionære udmeldinger. Københavns Kommune spejler sig på nuværende tidspunkt i en 

omverden, der anser kommunen som forholdsvis fremtrædende og ambitiøs på klimaområdet. Om kommunen 

vil blive ved med at spejle sig i en positiv omverden og således undgå et potentielt hykleri-stempel, vil dog først 

for alvor vise sig, når  Københavns Kommune skal stå til ansvar for et potentielt gab mellem tale og handling i 

2025. For endeligt at kunne evaluere på om Københavns Kommune får kritik for deres ambitionssnak, vil det 

derfor være nødvendigt at samle op på interviews og analyser efter klimaambitionens endelige målopfyldelse. 

 

Generelle erfaringer på baggrund af undersøgelsen 
På trods af at ovenstående omstændigheder bør medregnes i udfaldene for dette speciale, mener vi, at andre 

faktorer kan have medvirket til, at vi hovedsageligt identificerede positive implikationer for ambitionssnak i 
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Københavns Kommune. Disse faktorer anser vi som værende gavnlige for at belyse anvendelsen af 

ambitionssnak i et bredere perspektiv. 

 

Et væsentligt element i henhold til ambitionssnakkens generelle anvendelighed skal først og fremmest findes i, at 

det synes hensigtsmæssigt at fokusere ambitionssnakken omkring noget, der allerede er forankret i en 

organisations identitet. I Københavns Kommune så vi, hvordan ambitionssnakken i Klimaplanen i høj grad 

udspringer af byens grønne identitet, hvorfor ambitionssnakken er forankret i noget, der allerede er forbundet 

med kommunen. Ved at holde fokus på noget genkendeligt for både medarbejdere og andre stakeholdergrupper 

vil ambitionssnakken sandsynligvis have en bedre effekt, end hvis man i stedet byggede ambitionerne op 

omkring noget, der er afkoblet fra organisationens nuværende image og aktiviteter.  

 

I undersøgelsen af Københavns Kommune så vi desuden, at ambitionerne blev yderligere forankret i kommunen 

ved at byens borgmesterteam kontinuerligt fortalte historien om klimaambitionen i eksternt regi. Det kan 

formodes, at hvis ledelsen løbende fortæller om en organisations ambitioner, så vil disse i højere grad blive en 

integreret del af identiteten og organisationens overordnede fortælling. At ledelsen er særligt involveret i en 

organisations ambitioner, kan endvidere have potentiale til at øge troværdigheden i det eksterne miljø, da det 

giver et billede af en organisation, der brænder for deres visioner. Eftersom vi i specialet udledte, at der er en 

relation mellem en leders rolle og en organisations anvendelse af ambitionssnak, kan der endvidere argumenteres 

for, at en leders troværdighed hos den brede offentlighed har potentiale til at smitte af på ambitionssnakken. Den 

anden side af dette er dog, at hvis en leder modsat fremstår uden troværdighed og involvering i ambitionen, kan 

dette potentielt have en negativ effekt på en organisations anvendelse af ambitionssnak. Involvering i 

ambitionssnakken bør dog ikke udelukkende dreje sig om ledelsen, men bør ligeledes ske i medarbejderregi. Det 

kan nemlig være værdifuldt at involvere medarbejderne fra starten, ligesom vi så det i Københavns Kommune. 

Når medarbejderne føler, at de har haft indflydelse på formuleringen af ambitionen og været deltagende i 

strategiarbejdet, kan det formodes, at medarbejderne i højere grad tager ambitionen til sig, og at der herved 

opstår et øget internt medejerskab af ambitionen.   

 

En anden væsentlig faktor, der kan have været medvirkende til, at vi i Københavns Kommune så overvejende 

muligheder ved ambitionssnak, kan være, at kommunen i deres klimakommunikation balancerer mellem det 

abstrakte og det genkendelige. Abstraktionsniveauet i kommunes ambitionssnak er højt, idet klimaambitionens 

målopfyldelse er langt ude i fremtiden. Dette kan have den fordel, at ambitionen fremstår så kompleks, at det 

ikke er en udmelding, som medierne umiddelbart griber fat i. Det kan derfor formodes, at abstrakt 

ambitionssnak kan anvendes til at give organisationer en ”arbejdsro” til at arbejde hen imod de visioner, de har 

kommunikeret ud. For ligeledes at gøre det abstrakte relaterbart, så ambitionssnakken ikke flyver over hovederne 

på stakeholderne, så vi desuden, hvordan Københavns Kommune strategisk supplerede deres abstrakte 

kommunikation med noget mere konkret. Dette blev gjort ved at skrive kommunikationen ind i velkendte 
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diskurser og ved løbende at vise konkrete cases samt resultater for arbejdet med ambitionen. Selvom der generelt 

er mest fokus på vigtigheden af handling i eksternt regi, kan det også formodes, at det er motiverende for 

medarbejderne med løbende fremvisning af handling, da ambitionssnakken således vil afspejle en virkelighed, 

medarbejderne bedre kan genkende. Et andet centralt element, der kan gøre ambitionen relaterbar for 

medarbejdere såvel som andre stakeholdere, er anvendelsen af strategisk tvetydighed, som vi så i Københavns 

Kommunes klimakommunikation. Ved at gøre selve målopfyldelsen tvetydig samt ved at henvende sig forskelligt 

til stakeholdere kan en organisation tillade mange forskellige sideløbende tolkninger af kommunikationen. Dette 

kan fungere som en slags ‘retorisk sikkerhedsnet’, idet det giver en organisation mulighed for at afvise konkrete 

aflæsninger af teksten, hvorfor kritik herved kan imødekommes.  

 

En anden interessant erfaring vi har gjort os i arbejdet med ambitionssnak er, at der for organisationer eksisterer 

en væsentlig signalværdi i anvendelsen af ambitionsnak. Ved at have et højt ambitionsniveau kan organisationer 

gøre sig interessante, og signalværdien i ambitionssnak kan derfor anvendes som en bevidst strategi til at skabe 

opmærksomhed. Vi så i Københavns Kommune, hvordan anvendelsen af ambitionssnak var med til at 

positionere København som en global rollemodel. I en generel kontekst kan der således argumenteres for, at 

ambitionssnak kan anvendes som et virkemiddel til at positionere sig i omverdenen og skabe positive 

associationer til en organisation. Denne signalværdi kan anvendes strategisk i mange henseender, og i 

Københavns Kommune så vi eksempelvis, hvordan ambitionsniveauet var en væsentlig faktor for, at projektchef 

Jørgen Abildgaard valgte at takke ja til jobbet i Klimasekretariatet. Det er derfor hensigtsmæssigt for 

organisationer at gøre sig bevidste om, at deres ambitioner kan anvendes strategisk til at gøre organisationen 

attraktiv overfor forskellige stakeholdergrupper. 

 

Undersøgelser af ambitionssnak i et fremadrettet perspektiv 
Vores undersøgelser i specialet har givet os en indsigt i ambitionssnakkens anvendelighed, men samtidigt har 

undersøgelserne også ledt til mange nye spørgsmål, som i et fremadrettet perspektiv kunne være interessante at 

undersøge yderligere. Det kunne eksempelvis være interessant at undersøge ambitionssnakkens implikationer i 

komparative studier for således at kunne sammenligne og kontrastere anvendelsesmuligheder og begrænsninger. 

Et komparativt studie kunne eksempelvis bestå i at sammenligne brugen af ambitionssnak i en offentlig og en 

privat organisation for herved at belyse, om der var nævneværdig forskel herpå. Derudover kunne det være 

interessant at lave bredere komparative studier af ambitionssnak, hvor faktorer såsom: En organisations leder, en 

organisations troværdighed samt i hvor høj grad ambitionen er rodfæstet i organisationens identitet, 

sammenlignes på tværs af organisationer. Hertil kunne det endvidere være interessant at undersøge, om der er 

visse brancher, forretningsområder, brands eller kulturer, som er bedre egnet til ambitionssnak end andre. Ved at 

undersøge og sammenligne flere scenarier og omstændigheder ved ambitionssnak vil det på sigt være muligt at 

etablere en endnu større indsigt i mulighederne og begrænsningerne for fænomenet og således supplere 

resultaterne fra dette speciale yderligere.   
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Bilag 

Bilag 1: Interview med Jørgen Abildgaard 

Projektchef i Københavns Kommunes Klimasekretariat 

 

Interviewguide 

Forskerspørgsmål:    
 

Interviewspørgsmål  

Om respondenten: Vi vil gerne have respondenten 
til at præsentere sig selv og sit arbejde.  

• Hvor lang tid har du været ansat i 
Klimasekretariatet?  

 
• Hvad er dine primære ansvarsområder i henhold 

til Klimaplanen? 
 

At arbejde med Klimaplanen: Vi vil gerne vide 
noget om, hvordan det er at arbejde med 
Klimaplanen (ambitionen i Klimaplanen). 
 

• Hvordan er det at arbejde med 2025 
Klimaplanen?  

• CO2-neutralitet er en stor ambition at arbejde 
hen imod. Har du gjort dig nogle tanker omkring 
størrelsen på den her ambition? 

Det retoriske i Klimaplanen: vi vil gerne vide noget 
om, hvordan retorikken i Klimaplanen påvirker 
respondenten.   
 

• På side 8 i Klimaplanen skriver I følgende:  
 

”I 2025 er København verdens første CO2-neutrale hovedstad, 
og byens virksomheder og universiteter er førende i udviklingen 
af grønne løsninger, der skaber øget beskæftigelse og grøn 
vækst”  
 
• Ambitionen er altså retorisk formuleret som 

noget der med sikkerhed kommer til at ske, føler 
du at det er mere forpligtende i dit daglige 
arbejde? 

 
• Tror du dit daglige arbejde med Klimaplanen 

havde været lettere, hvis Københavns Kommune 
ikke havde kommunikeret klimaambitionen ud, 
men i stedet arbejdet med den i det stille? 

 
Den autokommunikative element i Klimaplanen: 
Vi vil gerne vide noget om, hvorledes Klimplanen har 
haft en autokommunikativ effekt på respondenten.  
 
 

• Tror du så din indstilling til dit arbejde havde 
været anderledes, hvis Københavns Kommune 
ikke havde kommunikeret klimaambitionen ud, 
men i stedet arbejdet med det i det stille? 

• Hvordan har dine medarbejdere og kollegaer 
reageret på udmeldingen af Klimaplanen? (har du 
oplevet øget engagement, stolthed, modstand, 
skepsis, undren eller lignende?) 
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• Er du stolt af at arbejde med det her projekt? 

Potentialet i Klimaplanen: Vi vil gerne vide noget 
om, hvordan respondenter anser potentialet for at 
Klimaplanen kan sætte nye standarder i København.    
 

• Hvor realistisk tror du det er, at København 
bliver CO2-neutral i 2025? 
 

• Tror du der er større sandsynlighed for at 
København bliver C02-neutral i 2025, fordi I har 
kommunikeret det ud? 

 
Udfordringerne ved Klimaplanen (ambitions 
snak): vi vil gerne vide noget om hvilke kritiske sider 
respondenten oplever ved sit arbejde med 
Klimaplanen. 
 
 

• Der er en sandsynlighed for, at København ikke 
bliver CO2-neutral i 2025, er det noget der 
påvirker dit daglige arbejde? 
 

• Anser du det som en risiko at Københavns 
Kommune bliver stemplet som hyklerisk/uærlig 
hvis Klimplanen ikke lykkedes? (hvorfor/hvorfor 
ikke?) 
 

• Oplever du kritik i dit arbejde fra medierne, 
offentligheden m.m.? (Hvis ja, hvordan påvirker 
det dig?) 

Muligheder og udfordringer i arbejdet med 
Klimaplanen (ambitionssnak): Vi vil gerne vide 
noget om hvilke muligheder og udfordringer 
respondenten oplever i henhold til at arbejde med 
ambitionssnak. 
 
 

• Afslutningsvis, hvad oplever du som de største 
muligheder i arbejdet med Klimaplanen? 
 

• Hvad oplever du modsatrettet som de største 
udfordringer i arbejdet med Klimaplanen? 

 
• Er der noget du afslutningsvis har lyst til at 

fortælle os/bidrage med? 
	
 

Interview 

Vi har jo sat os lidt ind dig men kan du ikke lige forklare, hvad dine primære arbejdsopgaver er i forhold til klimaambitionen, bare 

så vi er helt sikre på, hvad de er? 

 

Jeg har været i Københavns Kommune i fem et halvt år og blev ansat til at lave implementeringen altså at lave 

selve Klimaplanen. Målet var jo blevet vedtaget i 2009, hvor der også lå en plan med en række af initiativer. Men 

det var ikke en implementeringsplan, så man ligesom kunne sige hvad er det præcis, vi skal gøre og hvornår.  

 

Så Klimaplanen blev vedtaget i 2012, og den har så også et roadmap for de første fire år. Vi har bygget den op 

med tre-fire års, eller fire år, fire år, fem år, hvor vi justerer, og vi er lige præcis nu ved at evaluere. Eller vi har 

evalueret de første fire år, selvom der kun er gået tre og et halvt, og vi sidder lige disse timer og er ved at gøre det 

næste roadmap klar til at aflevere til vores borgmester. Så vi er i den overgangsfase ved at lave, hvordan vi skal 

implementere de næste fire år fra 2017 til 2020.  
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Så det er min rolle at være projektchef på det. Og så kan man så sige, hvad er det så? Det er, at vi har et 

klimateam som er Klimaplanens. Så har vi sådan set også et klimatilpasningsteam som er hele tilpasningsplanens, 

som jo også er enorm vigtig, men det er jo alt det, der som kommer fra oven. Og apropos kommunikation så 

kan vi komme tilbage til det. Men jeg har den her (peger på 2025 Klimaplanen) som projektchef. I teamet er vi ti, 

og det vi gør, det er, at vi først og fremmest har styr på nogle af de projekter, der er. Der er nogen og 60 

projekter, der kører rundt omkring i kommunen men også udenfor. Vi har projekter i HOFOR, som er vores 

forsyningsselskab. Vi har projekter i, altså vi har dem ikke direkte hos Movia, men indirekte har vi, fordi vi 

selvfølgelig går ind og prøver at styre dem. Så har vi Amagerforbrændingen osv. Men alt i alt så har vi nogle få 

projekter i teamet.  

 

Ej, måske skulle jeg lige gå lidt tilbage.  

 

Vi har fire spor i Klimaplanen, og der er én tovholder på hver, som har overordnet ansvar for projekterne, at 

følge op osv. osv. Indtil for nylig har de tre tovholdere, der reelt er, de har siddet i teamet, nu har vi så flyttet en 

over i vores mobilitetsenhed, for at være tættere knyttet til den. To af tovholderne, den omkring energiforbrug 

og produktion, sidder i teamet, og så har vi nogle andre projekter, især på energiforbrug, fordi de ikke ligger 

andre steder i kommunen, bortset fra dem der ligger i Københavns ejendomme, altså vores egen ejendomme.  

 

Okay.. 

 

Så det er den helt overordnede struktur. Så har vi også nogle kompetencer på økonomi og jura. Vi har 

partnerskaber for det arbejde vi nu har, som også ligger i teamet. Så det er sådan strukturen.  

 

Okay, det er et stort setup.. 

 

Ja, og så er der selvfølgelig en masse kommunikation og internationalt, og alt muligt andet, og sådan nogle som 

jer også. 

 

Der er meget interesserede.. 

 

Ja som også er vigtige at pleje. I morgen har vi en delegation fra Quebec, i næste uge en masse journalister, som 

er her i forbindelse med 3GF. Vi har hver uge tre, fire besøg. 

 

Så det er noget der tiltrækker stor opmærksomhed? 
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Ja, masser.  

 

Okay. Det vender vi lige lidt tilbage til, hvis det er i orden.  

 

I forhold til det med at blive CO2-neutral, det er jo en virkelig stor ambition, er det noget du gør dig tanker omkring? Altså 

størrelsen på den her ambition, og hvor stort et projekt det egentlig er. Er det noget du tænker over idet du arbejder med det, eller er 

det bare en naturlig ting? 

 

Altså det er jo ikke sådan at jeg ligger søvnløs om natten på grund af det. Men det er da, altså, det var det, der 

tiltrak mig, da jeg blev spurgt om det var interessant og komme ind og stå for det her. Det var lige præcis det. 

Altså, jeg har arbejdet med det i FN-regi, i EU-regi, nationale handlingsplaner og jeg har været konsulent i ti år 

på det her. Men lige præcist det at komme helt ned i implementeringen, samtidig med at komme et sted hvor, 

altså, ambitionen var jo sat. Så det med at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad, det er da noget der 

pirrer mig.   

 

Så ambitionen tiltrak dig? 

 

Helt klart. Og også det, at der var et setup og en forståelse i kommunen på, at der skulle nogle ressourcer til for 

at drive det her, så det var ikke noget, jeg alene mand skulle bære. Og at der også var en forståelse for, at man 

måtte bruge nogle kommunale midler på at få det her til at spille, samtidig med at de penge skal gøre gavn. Altså 

vi gør det jo ikke kun bare pga. CO2, vi gør det også for at skabe en bedre by, og vi gør det også for at 

understøtte dansk erhvervsliv i deres eksport.  

 

Selvfølgelig..  

 

Men bare lige for at vende tilbage til din indstilling, for det ret relevant. Har du så indtrykket af, at dine kollegaer har samme 

opfattelse? Altså, oplever du det samme hos dine kollegaer? Det der med, at vi har det her mål, og det er noget der..  

 

Ja. Der er et stort engagement, ja.  

 

Okay. Tror du det skyldes, at der er så stor en ambition? 

 

Ja. Det er der ingen tvivl om.  

 

Okay. Fedt.  
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Og det vil jeg sige generelt altså. Hvis du spørger en masse medarbejdere her i Teknik- og Miljøforvaltningen, så 

er de her også fordi de brænder for København. Om de så sidder med, om der skal flere træer, cykelstier, eller 

om der skal mere rent vand i havnen. Altså, you name it. Der er virkelig mange, som syntes at det er en fed 

opgave.  

 

Ja. Fedt.  

 

Nu sagde du selv, at du kom ind her i 2009, og at du kom ind lidt senere end det. Altså hvordan har det været, hvordan har folk 

reageret på det, udmeldingen. I dit team, altså medarbejdere. Er de.. 

 

Begejstring, engagement eller hvad? 

 

Ja. Lige præcis. Lige præcis. Er der nogen der sådan er skepiske? 

 

Nej, der er ikke nogen der er skeptiske. Der er en tro på, at det her kan lade sig gøre.  

 

Det kan det godt.. 

 

Men selvfølgelig også, at vi er afhængige af forsat bred politisk opbakning i Københavns Kommune. Og vi er 

også afhængige af, at der sker noget nationalt. På den måde er København og byer i Danmark ikke så frit stillede 

som mange andre steder i verden. Hvis du tager til USA for eksempel eller bare på den anden side af sundet, så 

har kommuner faktisk på mange områder mere selvstyre for at kunne sætter rammer om sådan noget som det 

her. I Sverige der kan byerne sætte deres egne bygningsreglementer. Det mener jeg så af andre grunde er 

problematisk, men det siger bare noget om at, og de kan også mere transport, bymæssigt, og det kan vi ikke.  

 

Der er mange ting, der skal gå op..  

 

Ja, så det gør jo så at vi har en interessant dimension, det er jo også, hvordan påvirker vi den siddende regering.  

 

Lige præcis.. Kan du forklare lidt om, hvordan i arbejde med det? Med at påvirke dem? 

 

Det gør vi jo ved. Altså der er jo forskellige planer i det her. Vi gør det meget løbende. Ved at være med i 

forskellige arbejdsgrupper, og stille os til rådighed hvis der er undersøgelser, analyser, tage til møder med 

relevante personer. Og så er der også en politisk dimension, via KL, som nok ikke er, dem føler jeg ikke er 

enorm vigtige, men den er vigtig at holde fast i. Og så bruger vi selvfølgelig også vores politikere.  
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Ja, som I nu kan.. 

 

Og det er jo også lidt med, hvad man nu lige kan. Det betyder meget om, hvad er det for et netværk de politikere 

har på Christiansborg. Hvad er det for en regering, der sidder på Christiansborg. Er det en socialdemokratisk 

regering eller ikke en socialdemokratisk regering, der sidder på Christiansborg. Det betyder noget for, hvordan vi 

kan bruge Frank.  

 

Selvfølgelig. Men..  

 

Ja, sådan er politik ikke. Men det betyder ikke, at hvis der ikke er en socialdemokratisk regering, så kan han ikke 

bruges. Det kan han sagtens. Det er bare på en anden måde.  

  

Okay. Men når I nu så lobbyer for det her, og skal skabe den rette opbakning. Har du så opfattelse af, at det virker bedst, når I 

viser resulter, såsom vi har sådan set nået det her i den her plan. Eller når I kommer med nogle nye ambitioner, eller melder nogle 

mål ud. Oplever du, at det ene er bedre end det andet? 

 

Man skal ikke komme med tudekiks altså.  

 

Nej.. 

 

Det virker ikke. Det er jo, det er en dårlig strategi. Man skal gøre det fordi, man er troværdig, vi har en viden, og 

vi har en erfaring med en række ting på en relativt stor skala. Det er sådan at når man snakker med embedsmænd 

på det niveau, så er det vores erfaring, at vores troværdighed, det er det, der betyder noget.  

 

Som også kommer af de priser kommunen har vundet, og sådan nogle ting? 

 

Joh. Altså jeg har været i det her med energi og også siddet i ministeriet igennem de seneste tredive år. Jeg har et 

enormt netværk og en række andre, og det er også en vigtig del af min strategi. At folkene i mit team sørger for 

at få opbygget et netværk. De kan sku ikke bare sidde bag skrivebordet. Det er den mest elendige strategi. Ud og 

arbejd, ikke. Vær med i netværk, sæt vores præg, kom med vores synspunkter.  

 

Så de menneskelige ressourcer betyder sindssygt meget i det her? 

 

Ja.  

 

Okay.. 
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Og til det kan du sige, det er jo ikke sådan en bevist lobbystrategi, jeg har. Men det er en måde at arbejde på, som 

understøtter det vi gør.  

 

Ja, det er meget interessant. Nu sagde du noget med troværdighed. I forbindelse med det har vi snakket om det her med, hvis nu 

Københavns Kommune ikke bliver CO2-neutral i 2025, tror du så det vil have nogen indflydelse, på den her troværdighed? Der jo 

er ret vigtig.  

 

Det mener jeg det vil. Jeg tror det kommer meget an på. Ja undskyld.  

 

(Jørgen Abildgaard modtager og svarer på en e-mail på sin telefon) 

 

Det er helt i orden.. 

 

KORT PAUSE 

 

Nå, det var troværdigheden.  

 

Ja.. Yes.  

 

Jamen det mener jeg, da vi har altså. Vi har jo en overborgmester og en teknik- og miljøborgmester som sætter 

utrolig meget i, at det her skal vi nå. Så det betyder da noget. Det betyder da også noget med hvordan. Det 

betyder jo ikke nødvendigvis, at vi absolut skal være i nul i 2025. Det kommer an på, hvordan vi er i 2025, hvor 

vi er. Og det kan da godt være, at der er nogle småting, det er der helt sikkert, det er jo ikke det, der er afgørende. 

Det vigtige er, at du har fået lavet den der væsentlige transformation. Og det kan også godt være, at vi er bedre 

end nul. Det er også derfor, vi har lavet den der trefasede strategi, for at vi kan justere, ikke. Det er et 

udviklingsforløb, og vi skal lære og tilpasse undervejs. Så det er jo vigtigt. Og så er der jo også økonomi i det, og 

politikerne skiftes ud undervejs, men det er da enorm vigtigt, også internationalt, at vi kommer i mål. Det er et 

spørgsmål om definitionen på at komme i mål. Altså, er det, at den absolut står skarpt.  

 

Men det er det ikke..  

 

Jooh. Vi skal komme i mål, det skal vi. Men det klart altså, jeg mener stadig at vi kommer i mål, selvom vi 

mangler lidt – hvilket vi sagtens kan risikere.  

 

Fordi det er udviklingen i det?  
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Ja.  

 

Og det at have skabt noget..  

 

Ja, det er ikke det, der er afgørende.  

 

Nej.  

 

Og det er måske også det, vi så har, ja, i hvert fald vores teori og vores undersøgelser af samfundet siger, at nogle gange kan medierne 

jo godt være en lille smule kritiske, hvis man har meldt en ting ud, og det så ikke lige præcis er det, og de så måske ikke får kigget 

ordentligt på den her udvikling, og alle de ting man har nået.  Ja det er meget sort på hvidt engang imellem. Hvordan er din oplevelse 

af det? Altså oplever du meget kritik? 

 

Nej det synes jeg ikke vi gør, fordi det vi gør nu, det er at vi laver et CO2-regnskab hvert år, som bliver 

offentligt. Og det er lige på vej nu fra 2015, og der kan vi jo sådan. Altså den måde vi evaluerer på er jo meget de 

initiativer, vi har i vores roadmap, som vi så følger år for år, der bliver lavet arbejdsprogrammer, projektlederne 

laver arbejdsprogrammer. Vi følger det overordnet, om man når det man skal, og på den måde afrapportere 

højere oppe i systemet, så på den måde følger vi det. Så vi følger det jo ikke på CO2, det gør vi via det 

overordnede regnskab, og ser på hvordan var det, at det var. Og nu har vi i forbindelse med det nye roadmap 

lavet et nyt værktøj, så vi kan følge op meget tættere også på økonomien, men altså, det er også med til at hjælpe 

på vores troværdig, vil jeg så sige, at vi har bedre overblik over præcis hvad vi vil med vores initiativer, og hvor vi 

er henne. Men det helt afgørende er, for processen som sådan, der er det helt afgørende, at vi viser, at man kan 

lave den her omstilling, og hvad det er for nogle virkemidler og erfaringer og bringer dem ud i verden.  

 

Så ligesom processen i det. Så du frygter ikke, at I ligesom vil blive stemplet for at være utroværdige eller hykleriske eller et eller 

andet, hvis i ikke når præcis…  

 

Jo altså det er klart, at hvis vi er langt fra målet, så kan man diskutere det, og så vi vil da. Jeg vil sige, at hvis vi 

ikke når i mål, så er det på grund af nationale ting, så langt vil jeg gå. Hvis vi kan køre på det, vi har lagt her, så 

kommer vi i mål. Men der kan være nogle nationale reguleringer, der gør at det bliver umuligt.  

 

Fedt. Nå men så springer vi lige lidt, fordi jeg vil egentlig gerne snakke lidt om den internationale symbolværdi. Kan du fortælle noget 

om det? Hvad betyder, altså hvad har i oplevet, at det betyder udadtil? Nu sagde du, at I fik mange besøg, men hvad betyder det for 

København som brand udadtil, at den her ambition er der? 
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Det betyder enormt meget. Altså der er jo mange niveauer i den her, ikke. Det er jo ikke sådan, at hvis du 

spørger en turist i Nyhavn, så vil de jo sige, hvad for noget. Altså det er jo ikke det. Men jeg vil sige sådan i by 

samarbejdet, der har vi en enormt stor stjerne. Fordi der er mange, der snakker om klima, der er også rigtigt 

mange, men færre, der er i gang. Og så der kun nogle ganske få, som virkelig er nede med ploven i jorden. Og 

med det vi gør, synes jeg, at vi har vist, at vi har en plan, som er grundigt gennemtænkt, velstruktureret, så vi 

sådan har styr på de enkelte elemeter. Vi har styr på vores aktører, og det er der meget respekt for rundt omkring 

i verden. Og derfor er der også utroligt mange, der gerne vil have os ud, fortælle om det, samarbejde med os om 

det. Vi er med i forskellige bynetværk, hvor vi også bruger den viden, men hvor vi jo også har behov for at lære. 

Det er jo ikke for alt i verden, for alle, at vi er de bedste i verden. Der er mange, hvor vi også kan lære fra. Stjæle 

ideer og det er meget vigtigt kan man sige i den fase. Lige et halvt år det er sgu ikke særlig langt når man ser på 

hvad der skal ske, så der er det jo enormt vigtigt, at vi også har godt styr på, hvor er det der sker noget henne i 

verden. Lad os tage et eksempel. Sådan noget som cykler, det er måske ikke lige der, hvor vi bruger de fleste 

kræfter på at se, hvad der sker rundt omkring i verden. På nogle få ting gør man. Hvis nogen har lavet noget 

cykelparkering eller noget andet, vi har nogle problemer med. Men så er der andre ting, altså på omstilling til el-

biler, der er vi jo ikke gode, også qua at vores nationalregulering ikke er specielt god og de muligheder, vi kan 

gøre som by er elendige, men hvad kan vi alligevel lære og så fremdeles. Så det er noget med at have øjnene 

åbne, ørerne åbne og være med i netværk. Vi bruger jo noget C40, det kan vi gøre bedre endnu. C40 er sådan et 

international byrumsrotation, jeg ved ikke hvor meget i kender til den? Men som er nogen af 80 byer, 88 byer 

tror jeg vi er oppe på nu. Men hvor de er meget forskellige steder i implementeringen. Fordi der er også byer i 

udviklingslande, hvor de har bare et mål og ikke en skid andet.  

 

Så partnerskaber er virkelig en fordel…  

 

Men vi kan jo lære noget. Og der er jo forskellige netværk, faglige netværk, hvor man kan lære noget, hvor man 

har sådan nogle seminarer en gang om året. Og så er vi med i et netværk der hedder Carbon Neutral Cities 

Alliance, som er 17 byer, vi bliver snart 20, som er byer som har politisk vedtaget nogle mål, mindst 80% 

reduktion i 50, og også har en politisk vedtaget plan, en implementeringsplan. Ikke bare en plan men også en 

implementeringsplan. Så man kan sige, det er byer, de sidder med implementeringsarbejdet og knokler. 

Selvfølgelig er der meget forskel på at have et mål i 2025 og et i 50, der er fandens til stor forskel, men så er der 

også nogen midt imellem, der er også nogen der har noget i 30 og 35 og sådan noget. Men det er jo, der kan vi 

bruge hinanden rigtigt meget. 

 

Så jeg høre dig sige, det er jo egentlig ikke kun København som by, der gavner af eller benefitter af den her ambition, det er jo som 

sådan også alle de andre byer, der kigger til København, og som I er ude og holde oplæg for. Altså det har potentiale til at sprede sig 

osv. osv. ? 
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Ja. Noget af det vi oplever og har oplevet indenfor det sidste år til halvandet, det er et mere konkret ønske om 

direkte at samarbejde med os. Vi lavede en samarbejdsaftale i New York i efteråret, som er først og fremmest på 

klimatilpasningen her indtil videre. Det er jo fordi, de har haft kæmpe problemer med Sandy, og er i gang med at 

finde ud af, hvordan fanden gør de det. Og de kan se, der er nogle metoder som København har brugt, som de 

kan bruge. Og det er på en metode hvor det ikke bare er nogle embedsmænd der mødes, men der har været 

workshop i marts i New York omkring et konkret kvarter i Queens. Og der har været danske virksomheder med 

på workshopperne sammen med amerikanske virksomheder og prøver at arbejde helt konkret med, hvad man 

kunne gøre med det her område. Og man skal nu i september have workshop her i København. Vi er ved at lave 

en samarbejdsaftale i Washington, også omkring klimatilpasningen, men også med energi og fjernvarme og affald 

og sådan noget. Om et par uger får vi besøg af Boston, der skal vi snakke om New Orleans, men det er først og 

fremmest klimatilpasningen. 

 

Så der er interesse for det? 

  

Og det her er altså ligesom nyt, og det er vi sådan ved nu at prøve organisatorisk at fremprøve, hvordan vi skal 

gøre sådan noget.  

 

Og tror du det er den her (peger på Klimaplanen), der har faciliteret alt den opmærksomhed?    

 

Ja, og Klimatilpasningsplanen helt klart. Det er de to ja.  

 

Og gør det noget for jeres arbejde som team. Det her med at der er så mange, der kigge på jer og tænker, at I virkelig har noget at 

byde ind med. En eller anden form for stolthed eller? 

 

Det gør det da. Altså vi er egentlig for dårlige til at få den begejstring ind fordi vi altid 117 ting, vi er bagud med. 

Men det er da med til at give en enorm gejst i sådan et team, og folk knokler røven ud af bukserne. Det er lang 

ud over, hvad man kan forlange egentlig.  

 

Imponerende 

 

Og det gør de. De fleste stadigvæk med et smil. Fordi det er sjovt jo. Altså det er jo skide sjovt.  

 

Og det er et godt formål.. 

 

Ja 
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For lige at vende tilbage, for vi er jo kommunikationsstuderende. Så vi vil egentlig gerne lige, på side 8 i Klimaplanen, der har i 

skrevet det her. Det vil vi gerne lige vise dig. Og altså rent retorisk er den her jo bygget op som om, den her ambition kommer til at 

ske. Og det er jo også det, alt det vi har snakket om. Tror du, at det havde gjort nogen forskel for dit arbejde, hvis Københavns 

Kommune og jer ikke havde meldt bredt ud om det, men det var bare noget man arbejdede hen i mod i det stille?  

 

Ja er du sindssyg. Men nu skal vi jo sige, at når du siger bredt ud og når vi snakker kommunikation så altså, hvis i 

har set på os. Vi kører jo ikke sådan brede kampagner på det her overhovedet. Og det er der jo mange der undrer 

sig over, hvorfor vi ikke gør. Og det mener jeg jo sådan set, at der er masse af grunde til. For det her det er 

alligevel. Hvis du tager en almindelig københavner så er det her relativt abstrakt men klimatilpasningen kan de 

meget godt forstå, fordi er der vand i kælderen eller sådan noget, det til hvem, mig selv. Så det er en hel andet 

kommunikation og også en anden måde at arbejde på. Det her er jo en del af. Vi har mange udlændinge som 

spørger, hvordan kan det, I laver lade sig gøre? Og en enorm vigtig del af det er, at det er jo ikke bare noget som 

vi gør. Jeg mener sådan set at det er ganske meget en del af københavnernes DNA. Altså der har været.. Egentlig 

kan man gå meget meget langt tilbage og se det har egentlig været på dagsorden de sidste 100 år i mere eller 

mindre udstrækning. Vi har cyklet i 100 år ikke, og det har været en måde København har fungeret på, men i 

hvert fald indenfor de sidste, altså de sidste.. Siden slut 80’erne, der har det været sådan meget bevidst strategi, at 

miljø og det grønne, eller hvad kan man sige. Det miljø vi skulle have, blev holdt strategisk i København. Og 

derfor er det jo ikke sådan, at hvis I snakker med jeres venner, så er det ikke der her, der står helt klart. Men de 

fleste har nok en opfattelse af, at København, der sker noget. Der er nogen, der tager sig af og har fokus på at 

miljøet skal være i orden samtidig med at byen skal være fed at være i, ikke? Vi skal lave nogle havnebade, og vi 

skal sørge for nogle pladser, der skal være gode vilkår for cykler og vi skal finde ud af hvordan vi håndterer vores 

affald osv. Og der er det her en del af det.  

 

For lige at vende tilbage til det der med, at du sagde der er mange grunde til at I ikke har meldt bredt ud og lavet kampagner 

omkring det. Hvad mener du med det? Altså.. 

 

Hele den måde at. Hvis vi skulle gøre det, så tror jeg mere det ville havne i det almindelige… Altså vores strategi 

er meget mere at tage på enkelte initiativer. Nu her er det mere cykel ting, cykel ordentligt og sådan videre og i 

søndags åbnede man den nye havnering, og så kører man nogle kampagner, noget kommunikation også på de 

sociale medier på de enkelte initiativer, gentagene gange på affald, genbrug er guld osv. Så kører man noget, når 

man skal have noget til at ske, så kører vi meget mere målrettet efter de målgrupper, vi vil have fat på. Det er den 

kommunikation vi har behov for. Ikke så meget på det overordnede. Altså hvis du virkelig skal det. Det er pisse 

dyrt, hvis ikke man er top genial og opfinder et eller andet smart, der ingen penge koster og som bare fænger, og 

det har vi ikke brugt tid på, lad mig sige det på den måde. Så det er meget den der almindelige historie om 

København. 
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Tror du, at der havde været en større risiko forbundet med, hvis man havde valgt at slå store kampagner op omkring det her? Altså 

så var alle pludseligt også bevidste om det, i forhold til at nå målet.  

 

Vi skulle i hvert fald være meget opmærksomme på, hvad vi ville med det, ikke. Det er jo en af de andre dele af 

det, at altså hvis man ser på den her plan, så er der jo også grænser for hvor meget der er til københavnerne i 

den. Og det er jo en af de forskelle, hvor vi også er forskellig fra mange andre byer. Den er meget infrastrukturel 

den her plan. Der er rigtigt meget, der ligger i infrastrukturen, også fordi vi har fælles systemer, vi har fjernvarme, 

der er fjernvarme ude alle steder i København. Alt. Altså mod 90% af alt varme i København er fjernvarme. 

Hvis du tager til en by i USA så er det, fjernvarme - hvad er det for noget. Det er individuelle bygninger. Så det 

strukturelle er forskelligt. Og det er jo svært, hvor er det, København kan gøre noget. Vi kan gøre noget ved folk 

og deres transport, der kan vi prøve at gøre det, men der må vi jo igen prøve at lave nogle strukturer, som gør, at 

der underbygger, det vi gerne vil. Flere 100.000 flere københavnere plus dem, der bor på Frederiksberg og rundt 

omkring, 50-60-65% af dem vil cykle i det daglige, og der kommer endnu flere cykelister. Hvad gør vi med det. 

Altså hvis I har prøvet at cykle om morgenen og eftermiddagen, der er kø, og der er trængsel. Somme tider er det 

sgu ikke, altså det er ikke altid, det er lige behageligt, synes jeg faktisk. Man skal være vågen, ikke. Der skal gøres 

noget, for at kunne tage dette og flere cykelister. Og det er sådan et meget konkret pitch. Metroen åbner nu, det 

er en måde at få flere til at bruge metroen og kollektiv trafik. Busserne hængt bedre op på metrostationerne og 

sådan noget. Delebiler, det var derfor jeg flyttede mødet. 

 

Du var på ambassaden… 

 

Lige nu blev jeg faktisk i dag præsenteret for en ny delebil-ordning. El-delebil-ordning, med 450.000 nye el-

delebiler, som kommer til september, ikke. 

 

Det er godt for os, der ikke har bil.  

 

Ja ja, men det betyder jo bare, at der er endnu et produkt på markedet, som gør det nemmer for dem, som 

egentlig ikke har brug for en bil, men har behovet engang imellem. Og delebiler, de går ind og erstatter. Vi ved 

det ikke præcis i København, men vi ved at for andre byer, ligger det et sted mellem 4-7 biler, det betyder da 

meget i parkering, ikke. Altså det vil sige at de erstatter alligevel sådan ca. 4 parkeringspladser. 

 

Og meget for CO2.. 

 

Og det er jo også noget med hele trængslen i byen med bilerne. Kunne vi få folk til at køre meget mere i 

delebiler, så ville der ikke være så meget trængsel inde i byen. 
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Så det er sådan lidt det jeres kommunikation også er målrettet imod? Hvordan motiverer… 

 

Ja ind på de konkrete problemstillinger, og hvad er det, der i gang af initiativer og understøtte det.  

  

For at vende lidt tilbage til det her citat. Så er det jo meget bindende det her med at I skriver, ”I 2025 er Københavns Kommune 

verdens første CO2-neutrale hovedstad”. Tænker du at det ville være mindre motiverende for jer som team, hvis der nu bare havde 

stået, noget med at i arbejdede hen imod det – altså at det ikke var så bindende?  

  

Det ville være mindre motiverende. Ja. Helt klart.   

  

Okay..  

  

Det klart, det der forpligter noget mere. Det er sværere at finde undskyldninger for hvorfor, hvis man ikke 

kommer i mål.   

  

For lige at dvæle lidt ved det. I forhold til teamet, har du så opfattelsen af, at I virkelig efterlever det her? Er I sådan lidt efter 

hinanden, hvis man ikke lige får sorteret skraldet eller?  

  

Nej, det er det ikke. Min ledelsesstil er mere understøttende procesmæssigt. Understøtte de projekter når vi er i 

gang med. Når vi har problemer med at understøtte noget, så finde ud af hvad vi gør. Hvem skal vi snakke med 

eksternt. Hvad kan vi gøre for at få det til at ske. Udvikle folk i teamet, deres kompetencer, så de også hele tiden 

bliver bedre og bedre. Og det skal ikke være nogen hemmelighed, at da jeg kom, der syntes jeg det var et stort 

skift. Jeg kom fra ti år i det private erhvervsliv i konsulentbranchen, til, der var også noget management og 

hvordan man ligesom fik engageret folk i det her.   

  

Kan du fortælle lidt om, hvordan du gør det?  

  

Jo men, det er ikke ment som en kritik, men det er mere en konstatering af, at der sad nogle, som havde siddet 

med en meget specifik opgave i mange år. Og forvaltningen var under omstilling på det tidspunkt, og det betyder 

også noget. Da jeg kom ind og sagde at vi skulle havde den her, jeg kunne jo se hvad vi havde af budget, så var 

min konklusion, at vi havde sku ikke råd til at begynde at hyre konsulenter til det her. Og egentlig så var jeg ikke 

interesseret i det, for jeg mente at meget af den basisviden, der var vigtig, den havde jeg selv – og også nogle i 

teamet. Så i stedet tog vi og så på, hvad var det egentlig for nogle hovedinitiativer, vi skulle se på. Så tog vi dem 

ud, der var 22, og så placerede vi en projektleder på hver. Og så bad jeg dem om at lave en forretningsplan, og så 

stod de bare, af hvad for noget. Ej come on for fanden, I er alle sammen akademikere. Det kan da ikke være 

fuldstændig svært for jer at. Altså et eller andet sted, en forretningsplan er jo ligeså meget at lave en overordnet 
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projektbeskrivelse, og sørge for at få skrevet, hvad er det vi vil, hvordan kommer vi derhen, hvad koster det, 

hvem skal vi inddrage og sådan noget. Det var det niveau i første omgang. Og det må jeg indrømme, det var 

sådan lidt et chok for mig, at der var folk ved at falde ned af stolene over, det kunne man da ikke.   

  

Men det må da også betyde noget for engagementet i teamet, at folk selv har haft så stor påvirkning på ambitionen? Jeg ved godt den 

overordnede ambition kom fra politisk side, men det der med, at de løbende..   

  

Ja det er da enormt vigtigt, og det skaber engagement. Og det lykkedes vi jo med, for så inviterede vi. Vi havde 

150 ca. fra erhvervslivet og universiteter inde, altså såmænd the best brains. Det var ikke et spørgsmål om 

stjerner på skulderne, men hvem var kendt for i Danmark at vide noget om solceller, og var anerkendt for deres 

viden. Noget med elbiler, affald, you name it. Og så samlede vi dem til et stort endagsarrangement. Så sad de en 

hel dag i grupper, og lavede sådan set arbejdsplanen for, hvordan vi skulle få lavet sådan en businesscase. Det 

kørte over en tre måneder. Det var lidt forskelligt, hvordan vi gjorde det, der var nogle af projektlederne, der var 

meget aktive med at skrive, og så kommenterede de. Andre mødtes en to-tre gange i nogle små workshops. Og 

så havde vi egentlig et billede af, hvor kunne man være i 25. Hvor var markedet henne, hvor var teknologien 

henne, hvor var priserne, hvor var risikoen, hvor var aktørerne henne. Det havde vi et enormt godt billede af, og 

så skrev vi planen. Og så inviterede vi dem en gang til.   

  

Og så rullede det derud af lige siden.   

  

Ja, og så kommenterede de på det. Så tog vi naturligvis også lokalrådet, og NGO’er ind i anden omgang, og så fik 

vi klaret hele høringen på den måde. Altså selve hovedarbejdet, det blev lavet på et år.   

  

Okay..  

  

Og på den måde fik vi også. Jeg fik det ud af det, at de her projektledere, de fik knyttet nogle kontakter udadtil, 

som de ikke havde før. De eksterne de fik også et meget godt billede af, hvor vi skulle hen, og det har vi kunne 

bruge rigtig meget, bygge videre på i partnerskaber.   

  

(Modtager yderligere en e-mail, mindre pause)  

  

Super, vi er også ved at være færdige. Det har jo simpelthen været så godt det her. Afslutningsvis så vil vi bare gerne vide lidt om, 

hvad du oplever som de allerstørste muligheder i arbejdet med Klimaplanen. Altså en ambition, der er så stor. Hvad 

er potentialerne?  
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Det er jo min ynglings ting. Altså historien. Hvad er grundfortællingen bag det her. Det er jo ikke, at København 

skal være CO2-neutral, det er jo bedøvende ligegyldigt, set i en global sammenhæng. Men hvorfor er det 

ekstremt vigtigt, det er det fordi, vi vil gerne vise at sådan en lille storby, kan lave den her omstilling. Og hvorfor 

er det vigtigt? Det er det fordi, hvis du ser globalt, så bor flere og  flere i byerne, det er først og fremmest i 

Sydøst Asien, Afrika og Syd Amerika. Det er den ene dimension. Den anden er, at middelklassen den vokser til 

det tredobbelte indenfor de næste tyve år. Dvs. det er et helt andet ressourceforbrug, og altså der er en hel anden 

afsætning, en hel anden status på halvdelen af jordens befolkning om tyve år. Hvis du skal løse 

klimaproblemerne, så er du nødsaget til at, altså de der middelklassen, de vil bo i byerne. Hvis du skal løse 

klimaproblemerne, så er du nødsaget til at få den udvikling der sker i byerne de næste tyve, tredive år til at være 

klimavenlig. Hvis ikke den er det, så kan du glemme alt om det.   

  

Så ambitionerne skal være store?  

  

Ja. Og så kan du så sige, der kan vi bruge vores historie, til at gå ud i verden og sige, at det kan lade sig gøre. Det 

kan skaleres, selvfølgelig kan det her ikke bare overføres til Melaka i Malaysia, som vi også snakker med i 

øjeblikket. Eller for den sags skyld til Boston. Men man kan ligesom tage hvad er det for nogle elementer vi 

bruger, hvordan gør vi det. Og så kan vi tage danske virksomheder i hånden, og det er vores erfaring, at det 

virker ekstremt godt. Fordi det at vi kommer en offentlig myndighed sammen med en virksomhed, og fortæller 

historien – og så går vi sådan set. For når historien er fortalt, altså i overført betydning, når vi har leveret vores 

budskab, eller vores del af processen, så er det jo op til den enkelte virksomhed, at sælge. Det må de sku klare, og 

så skal vi ud. Det er op til dem.   

  

Ja okay, men signalværdien er der…  

 

Men men men, forhåbentlig så har det allerede givet dem en enorm platform. Vi kan i hvert fald ikke lave en 

bedre startrampe for dem end at, få dem ind i nogle processer, og at vi sammen med dem fortæller hvad vi har 

lavet, og så må de fyre den af derfra.   

  

Okay..   

  

Og det skulle så også være med til at give noget eksport til Danmark, og selvfølgelig også grøn vækst i 

Københavns området og i regionen. Så det er et klart ønske.   

  

Super. Og så vil vi lige slutte af med at høre også, om der er nogle udfordringer. Hvad du mener de største udfordringer forbundet med 

det her arbejde med ambitioner? Hvis der altså er nogle.   
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Helt klart, der er da masser udfordringer.   

  

Masser..   

  

Ja, der er også problemstillinger. Vi kan tage en af de der overordnede nationale. Jeg ved ikke hvor meget I følger 

med i, hvad der foregår på Christiansborg. Men lige nu er der diskussionerne om PSO afgiften, hvor regeringen 

har kørt en klar, altså de har kørt en storytelling om, at det er forfærdeligt og det skal på Finansloven. Derfor vil 

de nok aflyse nogle af vindmølleprojekterne, og det vil få konsekvenser for os, fordi det er der, hvor vi skal ind 

og klare nogle af tingene, ved at bygge vindmøller rundt omkring i Danmark. Så vi byder på nogle af de her 

projekter. Og hvis ikke vi får dem hjem, så har vi problemer. Så det er jo en udfordring, og det prøver vi så at 

finde ud af, hvordan vi håndterer. Samtidig skal vi passe på i øjeblikket at der ikke er for meget tudekiks, for så er 

det bare Københavneri. Det er også en del af regerings grundfortælling om, at arbejdspladserne skal ud, det er 

udkants Danmark, der skal sikres. Så hvis det er, København klager, så er det bare Københavneri. Så det vi 

prøver, er at være sådan lidt under radaren. Derfor har jeg enormt meget kontakt til politikerne på 

Christiansborg, først og fremmest finanspolitikerne, for ligesom at finde ud af hvad der sker. Og derudover så 

også prøve at lade HOFOR køre noget, og så ellers venstreborgmestrene i Jylland. Og så må vi jo se, om Frank 

eller Morten Kabell skal i spil. Så det er ét eksempel.   

   

Affald er et andet eksempel. Hvordan kommer vi længere med affald. Det affald vi brænder af i dag, det er der 

masser af plastik i. Det er for det første fuldstændig åndsvagt, det er en ressource, det er olie, hvorfor ikke bare 

prøve at genbruge det? Udsortere det, få det ud, genbruge det. Organisk affald. Masser af byer tager organisk 

affald ud og laver biogas på det, det gør vi ikke. Så det ville give en meget større genanvendelse hvis vi gjorde, så 

det ville være enormt godt, og det er den del af planen at vi gør det. Og der skal vi have politikerne ind. Og der 

er de ikke rigtigt endnu, fordi de er ikke enige og det er noget af det vi udfordrer dem på lige nu.   

  

Transport. Jeg har måske fortalt mere sådan cykel kollektiv historien, men selvfølgelig er der biler i byen, og 

ligesom der kommer flere indbyggere, så vil der også komme flere biler. Det kommer vi ikke udenom. Men 

hvordan får vi det gjort på en måde, så det kun er dem der har et ærinde i byen der kun bruger byen. Vi har 

masser transport i København, som ikke har en dyt at gøre med at skulle noget i København. Det er bare fordi 

det er den måde det er nemmest lige i øjeblikket. Dem skal vi jo have til at bruge nogle andre veje. Det ved vi 

virker. Så det er i hvert fald ikke øges mere væsentlig. De analyser der er lavet fra trængselskommissionen og 

Region Hovedstaden, de siger at trængselstiden om ti år den er dobbelt op. Jeg har også et billede af, at det har vi 

jo ikke temperament til her i Nordeuropa. Altså i Italien der dytter du og ruller vinduet ned og råber og skriger, 

og går ud og slår lidt på dækket, og ryger en smøg. Her, det er vi jo ikke gode til. Det mener jeg er et kæmpe 

problem, og det vil politikerne ikke adressere. Det skal vi have gjort noget ved. Så der er nogen… Vi har jo også i 
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forhold til vores eksisterende bygninger, ikke bare Københavns, men hvordan får vi reduceret energiforbruget i 

byggeri. 

  

Så politikerne er især en udfordring?  

  

Ja det er de, fordi det er svært for dem og forstå hvorfor det er vigtigt. Også fordi, og det er sådan lidt mere 

teknisk, når det nu er at vi allerede har CO2-neutral varme, så er det jo ikke CO2 vi sparer, men vi sparer nogle 

penge, og vi kan lade være med at bygge et nyt kraftværk i 2030 hvis vi får sparet. Og så er det billigere.   

  

Har du tid til lige et spørgsmål mere?   

  

Ja  

   

Når I så møder de her udfordringer fra politikere og sådan noget. Har du så opfattelsen af, at det så virker, nu sagde det selv at 

enten Morten eller Frank skulle i spil. Hjælper det så at have nogle roller, som man så kan bruge. Nogle fortalere for det her?  

  

Ja det gør det da. De er jo nogle enormt gode ambassadører på hver sin måde. Jeg vil sige, at når jeg er sammen 

med dem, og det er også det billede, jeg hører, når jeg ikke er sammen med dem, når de er ude i verden og 

fortælle om København, så fortæller de jo altid den her historie. Altid.   

  

Ja..  

  

Og ofte fortæller de også klimatilpasningshistorien, men jeg vil sige den her (klapper på Klimaplanen), den har de 

altid på sig.   

  

Okay..  

  

Men det gør jo også, at de er comitted. Jo mere de fortæller den her historie, så er det også svære at gå væk fra 

den. Og det er jo derfor, vi ligger et roadmap for 17-20 frem, og siger, at I er jo nødsaget til at gøre det og det og 

det, hvis vi skal i mål, så er det jo svært for dem at stå af.   

  

De hænger også på den?  

  

Ja, der er ikke noget med at stå af i Roskilde her.   
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Nej.. Det var egentlig en meget god en at slutte på. Så bare lige her til slut, der er mange udfordringer forbundet med det her 

ambitionssnak. Men du virker alligevel som om, at du er stolt med at arbejde med det her projekt?  

  

Ja for fanden mand. Det er da et fedt job altså! Det er skide skægt. Der er selvfølgelig også perioder, hvor man 

bander og svovler. Men altså helt overordnet er det enormt meningsfuldt og enormt sjovt. Det er enormt 

spændende at få erhvervsliv og investorer og universiteter involveret i det her. Det er enormt interessant at få de 

her samarbejder med andre lander og byer, og prøve og udvikle det. Der er mange dimensioner i det. Og 

selvfølgelig er det også enormt sjovt i hverdagen, når det nu lykkedes. Når sådan et firma nu i dag introducerer 

450 nye elbiler, det er jo ikke noget hvor vi er involveret. Det gør de fordi der tror at der er et marked for det i 

København, og det er bare i København det skal være. Det er jo noget af det vi snakkede om i starten. Det er en 

respons på at, der faktisk er nogen der bruger København som platform for de her slags initiativer. Og det er jo 

sådan set der hvor vores succes først bliver målt efter min mening. Altså jo, vores CO2 regnskaber, men vi skal 

have flere virksomheder til at placere sig i København, fordi det er København.   

  

Det er det det handler om..   

  

Og den grønne dagsorden, der ligger i bogpenge. Du har drive now og emotions som er to eksempler på 

transport, men det ville jo også være fedt, hvis en mere normal virksomhed sagde, nu ligger vi vores 

udviklingsafdeling i København. Det har vi få eksempler men det skal være nogle lidt større nogen. Vi er også 

inde i finanskrisen, og det har ikke været sådan en tid til, at virksomheder etablerer nye centre, men det kommer 

formodentligt.  

  

Tak. Er der noget du afsluttende vil sige?  

  

Jeg ved ikke om I lige vil have planen med. Det er jo rent kommunikationsmæssigt, så jeg ved ikke om vi lige 

skulle bruge to minutter på det.   

  

Jo..  

  

Vi laver årskonference en gang om året. Hvis formål er at få nogen af de projekter vi har gennemført i løbet af 

året fortalt, men også at få inddraget vores aktører. Og også få sat det ind i en international kontekst. Så det er 

vigtigt at vi holder den på engelsk, selvom det egentlig kun er 10 % af deltagerne der er udlændinge. Men for at 

få et forum hvor Klimaplanen er i centrum, og hvor folk kan møde hinanden. Sidste år der var der 300 deltagere. 

Vi laver det sammen med Dansk Industri. For to år siden var der nogle flere, men der lavede vi det også som en 

del af Sharing Copenhagen, så det kan ikke helt sammenlignes. Men vi satser på en 300-400 deltagere, det er en 

udmærket størrelse, men også med en række parallelstationer. Og til efteråret laver vi det, hvor vi inviterer nogle 
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af de byer vi er ved at lave samarbejdsaftaler med: New York, Washington, Boston, New Orleans, Vancouver. 

Dem vil vi have til at være med, til at deltage. Og så tager vi nok også Oslo og måske Amsterdam.   

 

Det er til efteråret siger du..  

  

Ja. Den 3-4 oktober.   

  

Okay. Så det er egentlig en kombination mellem og vise noget handling som er sket, og så samtidig snakke om, hvad gør vi så nu?   

 

  

Ja, og få folk til at mødes. Så der også er plads til at få noget inspiration udefra. Og der laver vi så en årsrapport i 

den forbindelse. Tager vi den fra sidste år, så er der en række projekter deri. Og så er der et overblik over de 

enkelte spor, hvad er der af tendens i det. Og så har vi haft nogle interviews. Her har vi eksempelvis en 

fra Rockerfeller Brothers Foundation og vi havde et med Ida Auken, og vi havde en professor fra Vancouver, 

som faktisk er ganske meget tilknyttet CBS. Som nu faktisk er blevet gæsteprofessor på CBS, for at være med til 

at udvikle hele det nye sustainable område på CBS. Jeg vil tro at det vi laver igen, er at vi laver nogle interviews 

med nogle af de her byer, og at det så er det vi supplerer med.   

  

Ja. For at få nogle statements?  

  

Ja, så får du både projekterne men du får også nogle features ind, ikke.   

  

Hvem får den her (årsrapporten)?  

  

Dem der vil. Vi sender den ud. Vi har den med på konferencen. Vi bruger den enormt meget som visitkort. Altså 

når der i morgen kommer ti fra Quebec, så får de sådan en her. Det er næsten bedre end den her (peger på 

Klimaplanen). Det er enormt godt for os, fordi vi får beskrevet nogle cases, og så har vi naturligvis også nogle 

slides hvis vi får brug for det.   

  

Er det en der også ligger på hjemmesiden?  

  

Ja det gør den.   

 

 



	 	

	 113 

Bilag 2: Interview med Frank Jensen 

Overborgmester i Københavns Kommune 
 

Kære Carina og Katrine, 

  

Tak for jeres mail med interessante spørgsmål. Jeg har forsøgt at svare på jeres spørgsmål nedenfor. 

  

Organisationer er omgivet af adskillige kritiske interessenter, hvorfor kommunikation oftest bygges op omkring mål, der allerede er 

indfriet. Klimaplanen for 2025 er derimod visionær, og planen er bygget op omkring ønskværdige fremtidsbilleder. Hvad er 

rationalerne herfor? 

  

Jeg ser visionen som en vigtig hjørnesten i udviklingen af København til en grøn by med høj livskvalitet. 

Samtidig styrker Klimaplanen vores mulighed for at skabe grøn vækst i virksomhederne både i København og i 

resten af Danmark. Som københavner er Klimaplanen også blevet en del af min identitet, og jeg tror, at mange 

andre Københavnere har det på samme måde. Klimaplanen er med til at vise omverdenen, at det kan lade sig 

gøre at nå et ambitiøst mål, hvis vi arbejder sammen om det. 

  

Ambitionen omkring CO2-neutralitet kunne Københavns Kommune havde arbejdet med i det stille. I stedet har I valgt at 

kommunikere bredt ud omkring ambitionen. Hvad ligger til grund herfor? 

  

Som kommune ønsker vi netop at sætte en dagsorden. Kun ved at sætte dagsordenen, får vi alle de andre aktører 

og organisationer med i arbejdet om at skabe et grønt og bæredygtigt København. Den brede kommunikation 

omkring Klimaplanen er meget vigtig. Både fordi vi alle har et ansvar for at bekæmpe den globale opvarmning, 

men også fordi det er med til at sikre København en placering som global rollemodel for andre storbyer. Det er 

bl.a. derfor, jeg sidder i styregruppen for C40, der samler verdens største byer i kampen mod klimaændringerne. 

  

Vores nutidige debatklima har en tilbøjelighed til, at der ledes efter forskelle imellem de visioner, som organisationer kommunikerer 

ud og den handlen, der udvises. Københavns Kommune har præsenteret adskillige vellykkede initiativer på klimafronten, men det er 

dog stadig ikke givet, at CO2-neutralitet bliver en realitet i 2025. Anser du det som en mulighed, at kommunen kan løbe ind i 

problemer, hvis København ikke er CO2-neutral i 2025? 

  

Klimaplanen er både en politisk vision og en ambitiøs, praktisk vision, der kan føres ud i livet. Det, at I skriver 

om Klimaplanen, er jo et tydeligt bevis på, at den har en effekt og ikke bare er et stykke papir. Herudover har vi i 

2014 konkret reduceret CO2-udledningen med 31% siden 2005 og med 50 % siden 1995. 
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Det er vigtigt for mig, at vi når målet, men det kræver store beslutninger og investeringer. Jeg arbejder ikke med 

et scenarie, hvor vi ikke når målet, men hvis det skulle ske, at vi ikke når helt i mål, er det jo ikke noget, der vil 

give kommunen praktiske, juridiske eller økonomiske problemer. På den anden side vil det være et dårligt signal 

til omverdenen, hvis hovedstaden i et af verdens rigeste lande ikke bliver den første CO2-neutrale hovedstad på 

trods af den gode og ambitiøse plan. 

  

Forvaltningerne er pt. i gang med at udarbejde et forslag til et roadmap for Klimaplanen 2017-2021. En af 

udfordringerne er de statslige rammebetingelser, som for fx elbiler og kystnære møller er blevet forværret, siden 

Klimaplanen blev vedtaget.  

  

I debatklimaet skelnes der desuden sjældent imellem dét at være privatperson og dét at være repræsentanten for en organisation. Som 

følge heraf hersker der en tendens til, at privat ageren holdes op imod de visioner, man i sit professionelle virke har kommunikeret ud. 

Påvirker ambitionen i Klimaplanen din private ageren? 

  

Jeg forsøger som de fleste andre københavnere at leve på en måde, så jeg belaster klimaet og naturen mindst 

muligt. For eksempel er min borgmesterbil en elbil, og jeg bruger næsten udelukkende min cykel, når jeg har fri 

og skal rundt i byen. Derudover køber jeg ofte fødevarer, der er økologiske og produceret i Danmark. 

  

Hvad anser du som værende de største udfordringer ved 2025 Klimaplanen? 

  

Det er klart, at en så ambitiøs og banebrydende plan også giver os en række udfordringer. Men det er alt sammen 

udfordringer, som vi forsøger at løse i fællesskab. Blandt udfordringerne kan nævnes rammebetingelserne fra 

staten. København er jo underlagt den nationale lovgivning. Hvis staten vælger at indfase vedvarende energi 

langsommere i energisystemet end tidligere aftalt, eller påføre afgifter til grønne teknologier, så er det selvfølgelig 

en udfordring for Klimaplanen. Et andet vanskeligt område er trafikområdet, hvor vi skal finde en balance 

mellem københavnernes behov i dagligdagen og hensynet til klimaet. 

  

Hvad anser du som værende de største potentialer ved 2025 Klimaplanen? 

  

Potentialerne ved Klimaplanen vedrører både klima, livskvalitet og vækst. Se mine svar på spørgsmål 1 og 2 

  

Med venlig hilsen 

  

Frank Jensen 
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Bilag 3: Interview med Lone Pedersen  

Tidligere	projektleder	i	Københavns	Kommunes	Klimasekretariat	
	
	
Københavns Kommunes ambition om CO2-neutralitet i 2025 udgør en særlig stor ambition. Gjorde du dig nogle særlige tanker om 

størrelsen på denne ambition, da du arbejdede i Klimasekretariatet? 

 

Det gjorde jeg naturligvis. Det var et ambitiøst mål, og vi vidste at det krævede et vedholdende fokus og en 

masse benarbejde for at kunne lykkedes. (for ikke at sige, at det også krævede en ret så stor pulje penge for at vi 

kunne gennemføre vores egne forslag til aktiviteter). Særligt var vi afhængige af at vores borgere og 

virksomheder kunne motiveres til at bidrage til opfyldelse af målsætningen.  

I stedet for at arbejde med Klimaplanen i det stille, har Københavns Kommune valgt at kommunikere bredt ud omkring ambition. 

Tror du, at din indstilling til dit arbejde i Klimasekretariatet havde været anderledes, hvis ambitionen om et CO2-neutralt 

København i 2025 ikke var blevet kommunikeret ud? 

Hele styrken i at sætte ambitiøse mål og at kommunikere det bredt ud, må være at kunne inspirere andre byer til 

ligeledes at være ambitiøs på området. Klimadagsordenen er en global udfordring, som kræver global handlen, og 

derfor nytter det ikke meget, hvis det kun er København der er ambitiøs på området. 

Målsætningerne blev kommunikeret ud, og dermed var København med til, direkte eller indirekte, at sætte andre 

byer i gang med deres klimaarbejde. Vi kunne dermed være med til at sætte ringe i vandet og få skabt større 

fokus på vores og andre indsatser på klimaområdet.  

Jeg tror min indstilling til vores arbejde havde været anderledes, hvis det ikke var lykkedes med vores 

kommunikationsindsats. Så havde vores arbejde ikke givet helt samme mening, da Københavnerfokusset, i min 

optik, havde været for småt i et globalt perspektiv. 

Tror du, at der er større sandsynlighed for, at København bliver C02 neutral i 2025, fordi det er blevet kommunikeret ud til 

offentligheden? 

Der er utrolig mange faktorer, der påvirker om KBH bliver CO2-neutral i 2025. Bl.a. også mange faktorer som vi 

ikke har direkte indflydelse på, fx hvordan Staten vælger at understøtte vores arbejde med gunstig/ugunstig 

regelværk. 
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MEN jeg tror, at det styrker sandsynligheden for målopfyldelsen, at vi jævnligt kommunikerer om vores mål og 

ønsker for fremtiden. Stærkest er det selvfølgelig at kommunikere en kombination af opnåede resultater og at 

beslutningstagerne (politikerne) italesætter målene som ”deres”.  

Vores nutidige debatklima har en tilbøjelighed til, at der ledes efter forskelle mellem de visioner, som organisationer kommunikerer 

ud, og den handlen, der udvises. Københavns Kommune har præsenteret adskillige vellykkede initiativer på klimafronten, men det er 

dog stadig ikke givet, at CO2-neutralitet bliver en realitet i 2025. Anser du det som muligt, at kommunen kan løbe ind i 

problemer, hvis København ikke opnår CO2-neutralitet i 2025? 

Det spørgsmål synes jeg er for ukonkret. Hvilke problemer tænker du på? Jeg forsøger at svare på det, jeg tror du 

mener…. Umiddelbart kan vi ikke løbe ind i problemer. Politikerne har vedtaget målsætningen, men har ikke 

vedtaget en fuld finansieret plan. Vi er (mig bekendt) ikke underlagt internationale konventioner på området, og 

kan derfor heller ikke komme i problemer (som du skriver), hvis vi ikke opfylder vores mål. 

MEN det ser da bestemt bedst ud, hvis KBH faktisk når sine mål – og det er også det som forvaltningen 

arbejder benhårdt for – og som politikerne har en forventning om sker. 

 

Føler du dig stolt over at have arbejdet med klimaprojektet? 

 

Ja! Det har været spændende, sjovt og udfordrende at arbejde med opgaven. Det er fedt at arbejde i en 

kommune, hvor man godt tør at være ambitiøs på miljø- og klimaområdet. 

Hvad oplever du som værende de største udfordringer ved 2025 Klimaplanen? 

At fastholde interessen for Klimaplanen i målimplementeringen. Kommunens planer og mål er til alle tider i 

konkurrence med hinanden og kæmper for at få politikernes opmærksomhed. Nogle år er stor fokus på det ene 

område, mens der er mindre fokus på andre. Klimaplanen opnåede vel et højdepunkt i forbindelse med COP15 i 

KBH. – hvor alle naturligt talte om Klima.   

Hvad anser du som værende de største potentialer ved 2025 Klimaplanen? 

Måske, at dette er en plan der samler flere aktiviteter på tværs af faglige områder. De største potentialer er vel 

også, hvis planen kan inspirere borgerne/virksomhederne i KBH og andre byer til at være ambitiøse og sætte mål 

og implementere indsatser for et bedre klima. 

Venlig Hilsen 

Lone Pedersen 
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Bilag 4: Interview med Anette Brænder 

Senior projektleder i State of Green 
 

Interviewguide 

Hvordan oplever du, at Københavns Kommunes Klimaambitioner bliver modtaget ude i verden? 

Mener du, at Københavns Kommune sætter en grøn dagsorden ude i verden? 

Letter det dit arbejde med at proklamere Danmark som en ”Grøn Stat”, at København har store ambitioner på 
klimaområdet? 

Gør du dig nogle bekymringer om konsekvenserne, hvis København ikke når CO2-neutralitet i 2025? 

Styrker klimaambitionen i Københavns Kommune jeres mulighed for at hjælpe danske virksomheder uden for 
Danmark? 

Når I skal promoverer Danmark som en grøn stat, har du så opfattelsen af, at det har mest gennemslagskræft, at I kan 
fremvise konkrete bæredygtige resultater/handlinger? Eller virker det omvendt bedre at fortælle om de store visioner 
på klimaområdet? 

State of Green arbejder generelt meget med ambitionssnak, herunder Danmarks mål om at blive fri for fossile 
brændstoffer i 2050. Hvad vurderer du som værende:  

De største udfordringer ved denne ambitionssnak?  

De største muligheder ved denne ambitionssnak? 
 

Interview 

Kan vi starte med, at du bare lige kort forklarer, hvad det er du laver, sådan vi har det helt sikkert på det rene? 

 

Ja. Jeg hedder Anette, og jeg er senior projektleder i State of Green. Det vi laver i State of Green er, vi er et 

offentligt/privat partnerskab, der ikke får profit. Vi er ejet af staten gennem Udenrigsministeriet, Erhvervs- og 

Vækstministeriet, Miljøministeriet og Klimaministeriet og gennem fire brancheforeninger: Dansk Industri, Dansk 

Erhverv, Vindmølleindustrien og Landbrug & Fødevarer. Og så har vi en hel masse private virksomheder, som 

vi samarbejder med, enten som eventpartnere eller som sponsorpartnere osv. osv.  

 

Men det vi laver, det er markedsføring af det grønne Danmark, på den helt store klinge. Vi er sådan en paraply 

for det grønne Danmark. Formålet med vores arbejde er at tiltrække investeringer til Danmark men også at øge 

eksporten af dansk energi- og miljøteknologi. Men det er svært at lave linket imellem nationbranding, som 

egentlig er det vi laver, og så decideret eksport. Det er dét der er formålet, men det er svært at lave linket. Men 

man kan sige, at virksomhederne er jo meget bedre til at sælge deres produkter selv, så det vi laver er sådan at 

fortælle den overordnede historie. Hvorfor er Danmark interessant? Hvad er det, vi har været igennem i 

Danmark? Hvad er det, vi kan tilbyde andre lande? Og så bare generelt at der ikke er nogen grund til at skulle 

opfinde hjulet, vi har opfundet meget af det i Danmark. Så det er det vi laver herinde.  
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Og det laver vi så igennem en masse forskellige projekter. Vi har en webportal der hedder stateofgreen.com, den 

findes også på kinesisk og japansk. Den japanske udgave er sådan en light version, men det findes. Så det er et 

projekt hvor virksomhederne får mulighed for at markedsføre sig selv gratis. Vi stiller portalen til rådighed og de 

kommer med indhold. Så har vi State of Green Tours hvor vi tager imod delegationer fra hele verden, som 

kommer til Danmark. Så laver vi skræddersyede ture for dem, og de starter herinde i House Of Green, som er et 

tredje projekt. Her giver vi dem en introduktion til Danmark, og så sender vi dem ud og møde virksomhederne. 

Så har vi rigtig meget presse og kommunikation, vi tager imod grupper fra udlandet ligesom de andre 

beslutningstagere. Vi laver også artikler osv., som vi sender ud. Annoncer, vi har et ugentligt nyhedsbrev på 

engelsk og sådan nogle ting. Så deltager vi i konferencer over hele verden for at markedsføre Danmark.  

 

Som en grøn nation? 

 

Præcis. Det er det vi laver her.  

 

Har I haft noget som helst at gøre med Københavns Kommune? Og den her (peger på den medbragte 2025 Klimaplan) 

 

Altså vi er medafsender på de her klimapublikationer, der bliver lavet i Københavns Kommune, i hvert fald den 

store af dem. Altså Copenhagen Climate Projects.  

 

Ja okay, den har vi så faktisk bare ikke taget med.  

 

Men den er vi i hvert fald medafsender på. Vi plejer at være det. Men udover det, så er Københavns Kommune 

naturligvis en rigtig god samarbejdspartner for os. Mange af de gæster der kommer hertil, de er meget 

interesserede i, hvad Københavns Kommune laver, så vi samarbejder rigtig meget med dem.  

 

Okay. Men I er separate? 

 

Ja, fordi vi arbejder nationalt, ikke. Vi er støttet af ministerierne så kommunen er én af mange kommuner, som vi 

samarbejder med. Men det er selvfølgelig en af dem, som vi samarbejder rigtig meget med også fordi vi ligger 

100 meter fra rådhuset.  

 

Amen det er godt, det er bare lige for at sikre os at tingene er helt adskilte. Men nu hvor I har det her samarbejde med Københavns 

Kommune omkring Klimaplanen osv. Hvad er dine tanker så om at kommunen skal være CO2-neutrale i 2025? 
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Det er jo fantastisk, også bare som Københavner. Det er bare rigtig dejligt, at de har så ambitiøse planer. Men 

noget af det vi arbejder på sådan nationalt, det er, at vi skal passe på, at det hele ikke bliver sådan København, 

København. Og der er faktisk rigtig mange andre kommuner i Danmark, som har lige så ambitiøse planer. Så det 

er også noget af det, vi prøver at fokusere på. København er frontløber. København er hovedstad, og det er 

nogle fantastiske planer. De er nået rigtig langt i dem, de er meget ambitiøse i deres planer. Men de er kun en af 

mange kommuner, der gør noget rigtig godt.  

 

Tror du det ligesom har bredt sig ud fra København. Det der med, at der er rigtig mange andre, der også har ambitiøse planer? Men 

at København ligesom sætter en eller anden form for standart og går foran? 

 

Ja og Nej. Det går helt sikkert foran, fordi de er hovedstad, og fordi de har nogle muligheder, som de mindre 

byer ikke har. Altså for eksempel sådan noget, som C40 samarbejdet. Det er helt sikkert sådan noget, som man 

har mulighed for når man er København men som man ikke har mulighed for når man er Sønderborg for 

eksempel. Men sådan noget rigtig frontrunner, det er nok sådan noget Samsø for eksempel.  

 

Ja, de er meget grønne 

 

Ja de er meget grønne. De vandt jo den her pris for nogle år siden, om at blive Danmarks energi-ø, og så havde 

de ti år, til ligesom at omstille sig. Og de er jo faktisk C02 neutrale i dag. Så jeg ved ikke rigtigt, om det er hønen 

eller ægget her.  

 

Det har jeg skrevet mange artikler om, det der 

 

Ja. Haha. Men der er ingen tvivl om, at København er frontrunner internationalt. Men nationalt, der er de en 

blandt flere. Og det er jo sådan set rigtig godt fordi de kan jo støtte hinanden, i den der udvikling. Fordi den 

udvikling som Københavns Kommune er igennem den er jo meget præget af kommunen. Hvorimod Samsø er 

kendt for at være drevet af borgerne. Og for eksempel Sønderborg, som har det her Project Zero, som også er 

meget ambitiøst, det er meget drevet af samarbejder imellem kommunen og private virksomheder. Primært 

Danfoss ikke. Så der er forskellige måder, sådan at nå det samme mål på.  

 

Super. Nu skal vi lige se, det kan være lidt svært at følge med i sådan en interviewguide.  

 

Ja Ja.  

 

Jamen bare lige for at blive ved København. Vi er klar over at I promoverer alle mulige andre danske byer også men vi bliver 

naturligvis nødt til lige at hænge ved København. Så altså bruger I det, når I er ude og promoverer Danmark? Siger I så 
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”København vil gerne være CO2-neutral”, altså hvordan bruger I det? Er det noget I italesætter? Viser I ting? Altså hvordan 

bruger i Københavns vision på klimaområdet ude i verden? 

 

Det gør vi helt sikkert, altså fortæller om København. Også fordi, at den måde vi promoverer Danmark på, er 

ikke sådan på ”her er der en dims, den kan alle de her spændende ting”. I stedet gør vi det mere på løsningsplan 

og der er Københavns Kommune bare ekstremt interessant. Det er sådan noget havnebadet for eksempel, der er 

jeg ved ikke hvor mange virksomheder, der har bidraget til det. Og sådan er det med rigtig mange grønne 

bygninger, fjernkøling, fjernvarme og sådan nogle ting der sætter Københavns Kommune en rigtig god standart 

for rigtig mange ting. Og det kunne ligeså godt være noget andet vi taler om, eksempelvis DOK 1 i Aarhus 

fremfor Nykredits krystallen. Men altså Københavns Kommune har rigtig mange af de her løsninger, og det er jo 

også derfor at folk er meget interesserede i det: Fordi man kan se rigtig mange af løsningerne, i den samme by. Så 

det er helt sikkert noget vi bruger, men det er mere på caseniveau.  

 

Det er mere på caseniveau. Okay men det er egentlig også meget interessant fordi vi interesserer os også rigtig meget for det der med 

hvad der virker bedst. Virker det bedst når man kan vise konkret handling, konkrete resultater. Eller når i modsat går ud og siger: 

Jamen prøv at hør her, vi har de her byer, som har de her ambitioner. Det er ikke nødvendigvis noget, der har cementeret sig i noget 

endnu. Er du med så lang?  

 

Ja.  

 

Så har du ideen om, at det virker bedst, når i for eksempel viser cases som havnebadet eller nogle af de andre ting. Eller når I 

ligesom bare kan fortælle om de store ambitionsniveauer? 

 

Jeg tror helt sikkert det er casene, som virkelig vinder.  

 

Det er casene som vinder?  

 

Ja.  

 

Folk skal have noget konkret? 

 

Ja og så tror jeg også bare, altså vi er kendt for i Danmark at være gode til og samarbejde. Også mellem det 

offentlige og det private, for at få de her ting til at køre. Det er også når man tager en beslutning i Danmark, så 

ligger beslutningen sådan forholdsvist fast. Sådan er det jo ikke nødvendigvis andre steder i verden. Og det er 

også derfor, de der store politiske mål, hvis jeg nu igen trækker det op på nationalt plan, altså. Eksempelvis 

Energiforliget fra 2012 med at vi skal være uafhængige af fossile brændstoffer i 2050, altså det er jo ligesom 
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noget, der ligger forholdsvist fast fordi det var et energiforlig, hvor syv ud af otte partier var med. Men de der 

lokale aftaler, de kan jo bedre rykke sig. Og i Danmark der er vi trods alt rimelig sikre på at de her aftaler ligger 

fast. Men det er man måske ikke lige i udlandet og derfor er det sådan lidt, de der store og forkromede planer, de 

vil gerne høre om hvordan vi er nået frem til de der kompromisser. Men de hænger mere fast i løsningerne fordi 

det er det, som man kan bruge internationalt.   

 

Okay, og det er måske også i virkeligheden svært at forholde sig til. Når man står ude fra i et helt andet land, og i en helt anden 

kultur, at skulle forholde sig til de ambitionsniveauer, fordi der er andre reguleringer osv.? 

 

Jeg tror det kommer meget an på, hvor man er henne. Hvis man er et udviklingsland for eksempel, så er de der 

ambitionsplaner sådan alt for vidtløftige. Det er way beyond hvad man selv kan forestille sig sådan ligesom at 

opnå. Ens ambitionsniveau er bare meget lavere. Og så er det sådan, det er fint nok at høre om de her planer 

men det har ikke noget med min virkelighed at gøre. Og i andre lande, hvor den politiske situation måske er 

anderledes, USA for eksempel, hvor det skifter hver fjerde år, der kan man slet ikke have sådan et 

ambitionsniveau. Eller det kan man godt men man kan ikke regne med at det holder. Og på den måde bliver det 

mere interessant at finde et mere konkret projekt. Eller snakke om eksempelvis energi i København, eller vand i 

København.  

 

Noget konkret?  

 

Ja. Det er også noget af det, vi er rigtig stærke til i Danmark. Altså fremfor netop at sælge dimser, så sælger vi 

det, som vi herinde kalder systemløsninger. Så laver vi et havnebad eller så laver vi fjernvarme i København. Det 

er jo mange forskellige ting, det er styring, og det er rørene i jorden. Det er kræftværket der skal køre på 

biomasse. Der er virkelig rigtig mange forskellige virksomheder inde i det der og det er vi gode til ligesom at 

sælge.  

 

Tror du så alligevel, selvom I har de her konkrete cases I kan vise, at det har en eller anden form for indflydelse ude i verden, at der 

er blevet sat sådan nogle høje ambitioner? Altså at Danmark har sådan et højt ambitionsniveau? At Københavns kommune, har 

sådan et højt ambitionsniveau?  

 

Jeg tror helt sikkert det er vigtigt for så får man ligesom folks opmærksomhed, ikke. Der er ingen tvivl om, at det 

er rigtig vigtigt at have målsætningen. Det er ikke nødvendigvis det du sælger dig på. Men det er klart, at hvis 

man er mindre ambitiøs end femten svenske byer, altså hvorfor skulle de så komme til Danmark. Så der er ingen 

tvivl om, at det er sammenspillet mellem det offentlige og det private, og de politiske ambitioner, og de tekniske 

løsninger, det er helt sikkert.  
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Ja. Fordi de mener jo selv (Københavns Kommune), at de på en eller anden måde, at de sætter en dagsorden ude i verden. Men det er 

et meget interessant perspektiv, det der med at selvfølgelig København er hovedstadet, men der er rigtig mange danske byer der gør det. 

Jeg tror i København, eller det er i hver fald det vi har fået ud af interviewene. Der ser de det meget som om, at det er dem der sætter 

dagsordenen. Men du tænker egentlig mere, at det er Danmark som helhed?   

 

Ja, men det er jo selvfølgelig også det, som jeg arbejder for.  

 

Ja selvfølgelig.  

 

Men jeg tror bare, at hvis der er nogle der kontakter mig, og siger vi vil rigtig gerne høre om en fremsynet 

kommune. Så vil jeg sige, jamen fremsynet hvordan? For eksempel i en japansk kontekst altså, de er jo enormt 

glade for sammenspil. Og det er de, fordi noget af det de har problemer med i Japan det er at samle folk omkring 

den her dagsorden. Og det er så noget af det, vi er stærkest til på Samsø. Hvorimod Københavns Kommune, der 

er vi som indbyggere, i hvert fald på det grønne område, jeg har aldrig hørt om nogen Københavnere der har 

sagt, nu skal vi simpelthen holde op med at bygge cykelstier. Der er vi der i forvejen, bare gå i gang med at byg 

for pokker. Det kommer lidt an på kommunerne. Vejle for eksempel, de har også lige startet et projekt, som 

handler om klimatilpasning. Så det kommer lidt an på, hvad det er for et fokus man har. Vi har også 

klimatilpasningsprojekter i København men det kommer lidt an på hvad fokus er syntes jeg.  

 

Okay. Vi kigger lige her (interviewguiden) 

 

Ja ja.  

 

Noget af det vi også interesserer os rigtig meget for. Eller ihvertfald indledningsvis gjorde. Det er det der med, når man så sætter 

ambitioner, og kommunikerer dem ud, men så ikke når dem. Eller muligheden er der for det. Tænker du at det får nogle 

konsekvenser for dit arbejde hvis København, jeg ved godt at der er lang tid til, men hvis København ikke er CO2-neutrale i 2025. 

Ville det gøre det sværere og promovere Danmark eksempelvis, som en grøn stat? 

 

 Ja altså man ødelægger jo lidt kommunikationen i det, hvis man ikke kan holde sine egne mål. Men jeg ved ikke, 

om det vil ødelægge mit arbejde på den måde. Men det er klart det gør det sværere at fortælle historien. Og det 

vil det også gøre på nationalt plan, hvis energiforliget blev rundt for eksempel, det gør det meget svære. Men det 

er nok ikke det samme som, at man ikke kan fortælle historien.  

 

Nej fordi, og det kan vi jo godt sige, men de (Københavns Kommune) var meget af den overbevisning, at selvfølgelig skal man nå sine 

mål men der ligger også meget i selve processen. Og selvfølgelig gør der det, men det er bare interessant, om det er en bekymring, det 
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der med ikke at nå det. Om det er noget man bliver hængt op på, og om det skader negativt? Eller om processen så bare opvejer at 

man har arbejdet hen imod at blive grøn? 

 

Jeg tror helt sikkert at medierne vil gribe fast i det, hvis Københavns Kommune er nødt til at lave en rapport i 

2025, hvor der står, vi er sku lige 20 % fra målet. Så vil medierne gribe fast i det. Men så må man jo lave noget 

kriseberedskab og forklare, hvorfor var det vi ikke nåede det. For der kan jo være mange ting, som har ændret 

sig. Vi kan være blevet 200.000 indbyggere mere. Eller færre. Kommunens økonomi kan være brudt sammen. 

Der kan jo være nogle fornuftige årsager til at man ikke når det. Og så må man jo kommunikere klart og det er i 

hvert fald en enormt vigtig del af det. De bruger jo rigtig mange kræfter på at kommunikere i forvejen. Så det er 

ikke nødvendigvis en dealbreaker.  

 

Nej, for det er jo interessant og det er vi også blevet grebet af, det der med hvordan de kommunikerer. Det er ikke så meget til 

borgerne egentlig. Der er visse ting i det, men det er også rigtig meget til stakeholdere i en international kontekst, og det er derfor vi 

også gerne vil ligge det perspektiv på det.  

 

Det forstår jeg godt. Men man kan sige, for lige at gribe fat i det forrige spørgsmål omkring at være frontløbere. 

Altså der er jo ingen tvivl om at Københavns Kommune har en helt særlig rolle, og for eksempel sådan noget 

som C40, er jo et rigtig godt eksempel. At de får lov at være med i det her C40, selv om vi jo helt sikkert ikke er 

en af verdens fyrre største byer, det må jo virkelig være en stjernestatus på en eller anden måde. Så de er jo helt 

sikkert frontrunners på nogle ting, men det er nok også statussen som hovedstad der gør det. Selvom Vejle blev 

CO2-neutral i morgen ikke, så kom de altså ikke med i C40 af den grund.   

 

Så der er nogle andre forudsætninger vurderer du, der også spiller ind? 

 

Ja det tror jeg der er. Men der er så også nogle samarbejdsborde for mindre byer, så det er altså ikke fordi at alle 

de andre er hægtet fuldstændig af.  

 

Nej nej. Man har bare et andet lod når man ikke er København? Det her med at man så får den her stjerne, ved at komme med i 

den her organisering, er det så noget der letter dit arbejde med at vise Danmark? Og styrker det mulighederne for at hjælpe danske 

virksomheder og få den her positive opfattelse ud af til? 

 

Ja det tror jeg det gør. Det øger jo markant markedsføringen også ud over det vi kan håndtere herinde og også 

ud over det, som Københavns Kommune selv kan klare. For lige pludselig så bliver New York Times jo 

interesseret, hvis der bliver afholdt et C40 arrangement i New York hvor København er med. Så bliver der i 

fællesskab pushet nogle andre historier, som måske også kan hjælpe nogle af virksomhederne. Hvis man nu 

snakker havnebadet med os for eksempel, så husker vi at sige at der har jo også været nogle rådgivende 
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ingeniørvirksomheder og det er for resten Bjarke Ingels der har tegnet det og sådan nogle ting, ikke. Så det er 

klart at være med i sådan noget, det støtter markedsføringen. Helt sikkert.  

 

Jeg syntes egentlig vi har dvælet nok ved Københavns Kommune nu. Men det vi interessere os for det er jo den her ambitionssnak, og 

det har I jo også rigtig meget af her også i forhold til det med at være helt fri fra fossiler i 2050. Kan du knytte nogle konsekvenser 

ved at tale sådan her? Føler du at medierne er efter jer, ved at I har nogle mål, som I endnu ikke har oplevet? Eller er der 

vanskeligheder ved at arbejde med det her ambitionssnak? Eller er det bare meget lige til?  

 

Det styrker i hvert fald vores arbejde det er helt sikkert. Og så vil jeg sige at lige så snart der bliver skabt de her 

uklarheder, som der har været i eksempelvis de sidste par måneder, hvor nogle af partierne går ind og truer med 

at åbne forliget og sådan noget. Blandt vores internationale gæster, så er dét noget, som de ved med det samme.  

 

Det gør de? 

 

Ja de ved det dagen efter. Så det er klart det besværliggøre vores arbejde. Det er der ingen tvivl om. Det bliver 

svære at komme med en konsistent kommunikation, når der bliver skabt usikkerheder. Og så er det sådan set lige 

meget om det ender med at blive ændret eller ej, for den usikkerhed er skabt. Men ambition i sig selv den styrker. 

Og det gør det nemmere at fortælle om Danmark. Den kommunikation vi kommer med herinde fra, er ikke 

sådan at Danmark er et eventyrland og vi har hundrede procent styr på tingene. Men det er mere at vi har de her 

ambitioner, vi har sat nogle mål vi skal nå i 2020. Og der er lige blevet nedsat en kommission, der skal kigge på 

målene mellem 20 og 30. Det forstår folk godt. Og noget jeg ligesom altid siger til vores gæster det er, der er 35 

år til vi når 2050. Prøv at tænk 35 år tilbage. Jeg var ikke født for 35 år siden. For 35 år siden var der ingen der 

havde en PC eller en smartphone. Der var faktisk ingen der havde en mobiltelefon. Folk kørte i Skoda og Lada. 

Prøv at tænk på hvor vi er om 35 år. 

 

Og det kan de godt forholde sig til?  

 

Jamen det er der jo ingen der kan forholde sig til. Det kan jeg jo heller ikke selv. Men det er netop også derfor, 

det hjælper jo også.  

 

Det er også en positiv faktor?  

 

Ja det er det faktisk. Jeg prøver i hvert fald lidt at underspille det fordi vi er jo ikke CO2-neutrale endnu og 

fossile afhængige, som vi skal være på nationalt plan. Men vi er på vej derhen af og det syntes jeg faktisk er en 

bedre historie at fortælle. Der er ingen grund til at overspille vores egen rolle, fordi folk syntes i forvejen, at vi er 

foran.  
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Så det havde i og for sig været anderledes hvis vi havde snakket om noget, som lå fem år ude i fremtiden? Eller tre år ude i fremtiden, 

så var det noget andet? Mere forpligtende? 

Ja men det er jo også svært at kommunikere at vi skal være 98 % fossile afhængige i 2050. Fordi hvis vi havde et 

mål om tre år, så ville det jo blive skæve tal. Nu ved vi at vi skal være uafhængige af fossile brændstoffer i 2050. 

Det er et dejligt rundt tal og på den måde er det jo nemmere at sætte noget, der er ude i fremtiden. Og det er det 

jo også for København i 2025 ikke, det er et dejligt rundt tal. Noget af det jeg også fortæller når vi har gæster her, 

det er jo at vi kan heller ikke gøre det her alene. Selvom vi har rigtig meget teknologi nu, så bliver der jo for 

eksempel ikke produceret biler i Danmark. Så vi er jo nødt til at vente på en eller anden form for produktion af 

transport, og måske også sådan noget opbevaring af strøm. Det er der jo heller ikke fundet en god løsning på 

endnu, så det ville også være sindssygt dyrt for Danmark, at lave den her omstilling i morgen, og det er også en af 

grundene til, at man ikke gør det.  

 

I må sige til, hvis jeg ikke svarer på jeres spørgsmål.  

 

Nej, du svarer så fint. Vi er jo lidt der lige nu hvor vi er ved at finde ud af hvilken vej vi skal gå. Vi har jo bare skrevet noget ned, 

som vi gerne lige vil vende. Og vi syntes egentlig at det var meget fint at få det perspektiv med, at der er andre byer end Københavns 

Kommune. Det var lige netop derfor, at vi gerne ville tale med dig. Det bliver jo meget ensidigt hvis man bare taler med den ene side, 

så det er meget rart lige at få af vide hvordan du ser det udefra. Jeg syntes egentlig vi har vendt det meget godt, tænker du ikke det?  

 

Jo.  

 

Man kan sige Københavns Kommune noget af det de gør, som de andre byer ikke gør, det er, eller nu kan jeg jo 

ikke svare for alle andre byer. Men altså i Københavns Kommune, netop for at nå det her 2025 mål, så har man 

besluttet, altså HOFOR er jo i forvejen ejet af København, men så har man jo for eksempel besluttet at opkøbe 

sådan noget som Amagerværket – som kører på kul, og omlægge det til biomasse. Ellers kan man simpelthen 

ikke nå de der 2025 mål. Og det tror jeg måske også Samsø har gjort, men jeg tror ikke de andre byer har. Det er 

alligevel rimelig radikalt at gå til værks. HOFOR har ikke tidligere drevet kraftværker og så lige pludselig insistere 

på, at det skal de gøre fordi det kan bidrage til startegien. Eller HOFOR for eksempel stiller vindmøller op på 

Lolland. Det er også en del af strategien for vi har ikke plads til alle de vindmøller, der skal stilles op i 

København. Det er jo sådan set en rigtig god måde at gøre det på, det er ikke fordi jeg har et problem med det 

men det er måske lidt mere radikalt end de andre byer.  

 

Ja, det er måske også i virkeligheden det der skal til engang imellem for at man når det? 
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Ja det kan du sige. Men vi har jo 98 kommuner i Danmark, hvis de alle sammen skal gøre det så ved jeg 

simpelthen ikke hvor vindmøllerne skal stå.  

 

Nej, så kan vi andre ikke være her. Hehe.  

 

Præcis, så selvom jeg er for vindmøller så er det jo også på en eller anden måde svært at sætte et ambitionsmål 

der er så stort, at man ligesom kan dække det ind. Og det er faktisk også der Samsø er. De er selv uafhængige nu 

men ifølge Samsø skal en del af strategien være at transport til og fra byen også skal være CO2-neutralt. Og det 

er jo en hel del også for så skal man jo lige skaffe nogle helt nye færger, som kan sejle på noget mere bæredygtigt. 

Eller også skal man kompensere det på en eller anden måde. Så det er igen noget der rækker lidt ud over dem 

selv. Kommunal strategi er jo på sin vis et afgrænset felt men alligevel er man jo en del af noget større.  

 

Ja, jamen jeg syntes du har dækket det helt vildt godt. Vi er løbet tør for spørgsmål nærmest. Ja, jeg tror egentlig at det hovedsageligt 

var det der ude i verden, som var lidt det. Ja, vi skulle bare have et andet perspektiv på det. Har du mon oplevet noget indenfor den 

seneste tid, som i har brugt som Københavns Kommune har gjort? Er der et eller andet, som du gerne vil fremhæve? 

 

Noget der har været rigtig populært er at København har lavet et samarbejde med, og her bliver jeg lidt i tvivl, 

men jeg tror det er sammen med Hitachi og nogle andre virksomheder omkring det her Streetlab. Det er ret 

populært.  

 

Ja, hvad er det for noget? 

 

Jeg tror det er sådan en testfacilitet som faktisk foregår herude på H.C. Andersens Boulevard. Hvor de tester alt 

muligt omkring Smart City løsninger. Jeg tror både det er sådan noget med hvornår lyssignalet skal skifte og 

hvornår lyset skal tændes på gaden. Jeg tror det er alle mulige dimser og det hedder Streetlab. Det er sådan noget 

hvor Københavns Kommune samarbejder med private virksomheder, omkring ligesom at optimere byen og om 

at optimere det energiforbrug, der ligger i byen. Det har vi promoveret ret meget på det sidste, og det er også ret 

populært.  

 

Tak, jeg tror vi er dækket godt ind nu.  

 

Det var nemt.  

 

Ja vi lærte meget af det første interview. Nu slukker jeg lige den her.  
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