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Resume 
Formålet med denne hovedopgave er at forklare og analysere udviklingen af SDG-
rapporteringen i perioden 2016-2018 inden for den kommunale sektor i Danmark. 
Hovedopgavens emne er inspireret af det øgede globale fokus på bæredygtighed. Der har været 
stigende interesse for bæredygtighed inden for den private sektor, hvorfor det er interessant at 
undersøge, om dette ligeledes er gældende i den kommunale sektor. I forbindelse med 
undersøgelsen tages der stilling til gældende lovgivning og internationale standarder, som 
kommunerne kan være underlagt.  
 
Hovedopgaven undersøger specifikt kommunernes SDG-rapportering, og hvorledes denne har 
udviklet sig. Opgaven er baseret på empirisk data, som er indsamlet på baggrund af en 
indholdsanalyse af kommunernes årsrapporter samt eventuel ikke-finansiel 
bæredygtighedsrapportering, som kommunerne har udarbejdet. Der er udvalgt fem kommuner 
til analysen, som adskiller sig på forskellige parametre, herunder indbyggertal og politisk 
udgangspunkt. 
 
Analysen bruger en teoretiske ramme, som kombinerer forskellige teorier, herunder 
legitimitetsteori, greenwashing, interessentteori og accountability. Analysen tager 
udgangspunkt i de enkelte kommuners udvikling på baggrund af den indhentede empiri fra 
perioden 2016-2018. De empiriske data er kvantificeret gennem binær kodning for at kunne 
analysere bæredygtighedsrapporteringen i de enkelte år. Der er opstillet forskellige figurer og 
tabeller på baggrund af kodningen for at kunne identificere tendenser i udviklingen af 
kommunernes bæredygtighedsrapportering. De enkelte kommuners udvikling er sammenholdt 
med hinanden for at identificere generelle tendenser i bæredygtighedsrapporteringen i 
perioden 2016-2018. Udviklingen og tendenserne tolkes med udgangspunkt i ovenstående 
teorier. 
 
På baggrund af resultaterne kan det konstateres, at der har været en generel stigning i 
mængden af bæredygtighedsrapportering på tværs af de fem udvalgte kommuner. Endvidere 
kan det konstateres, at der er fælles tendenser i udviklingen af bæredygtighedsrapporteringen. 
Dette gælder blandt andet omfanget af rapporteringen samt valget af fokusområder. Denne 
udvikling kan eksempelvis skyldes Agenda 2030, krav fra kommunernes interessenter og 
demografien i de forskellige kommuner. Ligeledes kan brugen af ikke-målbare rapporteringer 
skyldes kommunernes frygt for at blive anklaget for greenwashing, som derved kan svække 
deres legitimitet. 
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Ordliste – Forkortelser i hovedopgaven 

 

CSR Corporate Social Responsibility 

ESG Environment, Social & Governance 

EU Den Europæiske Union 

FN De Forenede Nationer 

GRI Global Reporting Initiative 

ISO International Organization for Standardization 

OECD Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling 

SDG Sustainable Development Goals 

PRI Principles for Responsible Investments 

ÅRL Årsregnskabsloven 

KL Kommunernes Landsforening 

HOFOR Hovedstadsområdets Forsyningsselskab 

BNP Bruttonationalprodukt 

PRI Principles for Responsible Investments 

MDG Millennium Development goals 
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Begrebsafklaring

 

SDG er en forkortelse af Sustainable Development Goals. Dette begreb bliver også omtalt som FN’s 

verdensmål, og de to begreber benyttes synonymt i denne hovedopgave. SDG’erne dækker over de 17 

verdensmål, som er fastlagt af FN tilbage i 2015. Verdensmålene kan ses i bilag 1. Disse mål skulle give 

løsninger til, hvordan man imødekommer nutidens udfordringer for sociale, økonomiske og 

miljømæssige forhold. Der er på nuværende tidspunkt ingen krav til, at man skal rapportere specifikt 

på SDG’erne i den kommunale sektor. Alligevel er flere kommunale instanser begyndt at tage højde 

for disse ved at indarbejde dem i deres ikke-finansielle rapportering til omverdenen.  

 

En kommune er en lokal administrativ enhed, der almindeligvis helt eller delvist ledes af beboere i 

lokalområdet, som er valgt til det styrende organ. De udfører opgaver på statens vegne reguleret af 

lovgivningens bestemmelser og under statens tilsyn. Dette gøres ud fra den betragtning, at det er 

hensigtsmæssigt at tilpasse opgavernes løsning til de lokale forhold. Kommunerne kan også 

selvstændigt træffe beslutninger om lokale opgaver, som ikke er lovregulerede. 
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1. Indledning 

 

1.1 Historien bag SDG 

Gennem de seneste år har mange virksomheder og offentlige institutioner lagt vægt på 

bæredygtighed, og her er ESG blevet et centralt begreb. På engelsk står det for Enviromental, Social 

and Governance, og det er en generel betegnelse for miljø, sociale forhold og selskabsledelse. Denne 

betegnelse dækker over et større spektrum af udfordringer, der traditionelt set ikke har været en del 

af virksomhedens finansielle analyser. Det antages, at jo bedre en virksomhed er til at håndtere disse 

tre parametre, desto bedre vil de klare sig i fremtiden.  

 

Bæredygtighed kom første gang på den internationale dagsorden i 1987, da verdenskommissionen for 

miljø og udvikling fremlagde rapporten ”Our Common Future”, også kaldt Brundtlandrapporten. 

 (Commission, 1987) (Miljøstyrelsen, u.d.). 

 

Betegnelsen ESG-investering stammer tilbage fra januar 2004, hvor FN’s tidligere generalsekretær Kofi 

Annan inviterede mere end 50 af verdens førende administrerende direktører fra større finansielle 

institutioner til at deltage i et samarbejde. Dette samarbejde havde til formål at finde en bæredygtig 

løsning på det kapitale marked. Et år senere i 2005 udkom studiet ”Who Cares Wins” af den schweiziske 

investeringsanalytiker, Ivo Knoepfel. Studiet beskrev, hvorfor det var en god forretning at indarbejde 

ESG på kapitalmarkedet, som også ville medføre mere holdbare markeder og et bedre udfald for 

samfundet. Dette studie var sammen med ”Freshfield report” søjlerne for grundlæggelsen af Principles 

for Responsible Investments (PRI) i 2006.  (Kell, 2018). 

 

Sideløbende med denne bæredygtige udvikling blev der i år 2000 fastsat Millennium Development 

Goals (MDG). Disse mål skulle tackle fattigdom, hungersnød og sygdomme, som kunne helbredes og 

forbedre uddannelsesniveauet for børn. Dette har bidraget til en positiv udvikling, idet en milliard 

mennesker siden 1990 er løftet ud af den ekstreme fattigdomsgrænse, som betegnes ved, at man lever 

for under USD 1,25 om dagen. Endvidere er antallet af børn, som ikke går i skole, halveret siden 1990. 

Den 25. september 2015 blev MDG ændret til Sustainable Development Goals (SDG). SDG’erne er skabt 

til at følge op på de oprindelige mål fra MDG samt at imødekomme de nye miljømæssige udfordringer, 

som verden står over for (United Nations, u.d.). 
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SDG’erne faldt på plads ved en historisk aftale ved klimakonferencen COP21 Paris i 2015. Der blev 

blandt andet aftalt nogle mål for CO2-udledningen, som alle deltagende lande skal opfylde inden 2030.  

 

1.1.1 SDG’erne i Danmarks kommuner 

Selvom SDG’erne allerede blev udarbejdet i 2015, er de først rigtigt begyndt at blive taget i brug i 

Danmark i 2017. Dette skete i forbindelse med den daværende regerings handlingsplan fra marts 

2017  (Regeringen, 2017). Regeringen lagde op til, at der skulle følges op på handlingsplanen hvert 

fjerde år. I handlingsplanen tages der stilling til alle 17 verdensmål, samt yderligere fire prioriteter, 

som hænger sammen med de givne verdensmål. Disse prioriteter er følgende: 

• Vækst og velstand 

• Mennesker 

• Miljø og klima 

• Fredelige og trygge samfund 

I handlingsplanen var der desuden fastlagt indikatorer for, hvornår samt i hvilken grad de enkelte mål 

skulle vurderes som værende opfyldt. 

 

Ifølge en rapport fra Sustainable Development Solutions Network lå Danmark i 2018 som nr. 2 i verden 

i forhold til at nå verdensmålene, hvor Danmark er 80% i mål  (Kommunerns Landsforening, 2018). 

Kommunernes Landsforening har også udarbejdet en handlingsplan specifikt til kommunerne, hvor de 

understreger vigtigheden af at kommunerne, som er Danmarks centrale leverandører af offentlige 

serviceydelser, tager SDG’erne alvorligt til efterretning.  

 

Indtil 2018 har kommunerne generelt udarbejdet grønne regnskaber og rapporter, hvor de noterer 

hvilke samfundsmæssige opgaver, de imødekommer, der har en miljømæssig og social virkning. Efter 

udmeldingen af regeringens handlingsplan fra 2017 er nogle kommuner begyndt at udarbejde 

rapporter, som fokuserer netop på disse mål. Der er forskel på, hvilke mål de respektive kommuner 

har i fokus, og hvor meget arbejde der bliver lagt i dem.  

 

 

 

 

  



Simon Barkholt Rask og Valdemar Haudal Rasmussen 06.05.2020 
 

Side 8 af 81 
 

1.2 Problemstilling: SDG og kommunerne 

Der er mange forskellige holdninger til og definitioner på, hvad bæredygtighedsrapportering er, samt 

hvad disse rapporteringer skal indeholde og bidrage med. Dette gælder både inden for det private og 

offentlige, herunder den kommunale sektor. Der er flere rammer at vælge mellem, uanset om 

bæredygtighedsrapporten er reguleret eller ej. 

 

En af teorierne bag dette er, at de tilgængelige rammer og standarder har mere til fælles end hvad 

der adskiller dem og derfor udtrykker bekymring for, hvordan den aktuelle udvikling stadig er på 

trods af fremkomsten af nye tilgange (Biondi & Bracci, 2018). 

 

Tidligere forskning inden for SDG-området har vist, at de eksisterende rammer er for generiske. De er 

hovedsageligt tilpasset den private sektor og passer derfor i ringere grad til den offentlige sektor, 

herunder den kommunale sektor. Dette er uanset om det er regulerede eller ikke-regulerede rammer. 

Dette kan resultere i, at interessenter vildledes, og at der skabes en uforståenhed i samfundet for 

området (Dumay, Guthrie, & Farneti, 2010).  GRI har på den anden side udviklet specifikke rammer og 

standarder for den offentlige sektor, herunder den kommunale, der afviser tidligere krav jævnfør 

(Global Reporting Initiative, 2020). 

  

Mens det i de privatejede virksomheder handler om aktier og aktionærer, er det i den kommunale 

sektor borgernes stemmer og de politiske partier, som har indflydelse. Man kan dog trække paralleller 

mellem de to, idet antallet af stemmer bag et givent parti resulterer i antallet af valgte medlemmer i 

kommunen fra det parti. Jo flere stemmer partiet modtager, desto mere politisk indflydelse får partiet 

således. 

 

Modsat de private virksomheder antages det, at den politiske vægtning i en kommune har en 

afgørende betydning for mængden og prioriteringen af SDG-rapportering og bæredygtighed generelt. 

Den politiske holdning til bæredygtighed og SDG’erne er meget forskellig alt efter parti. Derfor 

afhænger  rapportering af bæredygtighed og SDG’erne i høj grad af, hvordan magten er fordelt mellem 

de forskellige partier i en given valgperiode  (Tagesson, Klugman, & Ekström, 2013). 

 

Undersøgelser af rapportering af bæredygtighed og SDG’erne i den offentlig sektor har vist, at ved at 

undersøge mængden og indholdet af rapporteringerne er for omfattende og massivt for 

interessenterne. Dette kan medføre at interessenter mister fokus på engagement i forhold til 

rapporteringen og emnet omkring bæredygtighed generelt. Det er ligeledes konstateret, at der er en 
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mangel på undersøgelser vedrørende motivationen bag frivillige rapporteringer omkring 

bæredygtighed. (Dumay, Guthrie, & Farneti, 2010).  

 

I 2019 foretog Kommunernes Landsforening (KL) en undersøgelse på tværs af de danske kommuner. 

90% svarende til 53 kommuner i Danmark svarede, at de enten overvejer at gå i gang, eller allerede er 

i gang med at implementere SDG’erne. Flere af kommunerne beskriver dog også, at de arbejder med 

SDG’erne under andre overskrifter. I undersøgelsen fremgår det desuden, at 23% af kommunerne 

arbejder med samtlige SDG’er. 42% af kommunerne har prioriteret målene, mens 36% svarer, at de 

”ikke ved”, hvilke mål kommunen arbejder med. Finansieringen af SDG’erne varierer også fra 

kommune til kommune. 47% af kommunerne har finansieret arbejdet med SDG’erne gennem deres 

eksisterende budget, mens 36% af kommunerne endnu ikke har afsat midler, hvorfor dette skal 

indarbejdes i de fremtidige budgetter. Derudover har 6% af kommunerne finansieret arbejdet med 

SDG’erne ved at trække på kommunens eksisterende reserver (Kildesgaard & Johannesen, 2019). 

 

Af ovenstående fremgår det klart, at der er stor forskel på, hvordan kommunerne forholder sig til 

SDG’erne. Denne hovedopgave vil belyse dette nærmere med udgangspunkt i følgende 

problemformulering: 

 

1.3 Problemformulering 

Hovedopgaven har til formål at undersøge, hvordan kommunerne i Danmark arbejder og rapporterer 

på SDG’erne, samt hvordan rapporteringen i perioden 2016-2018 har udviklet sig. På baggrund af dette 

opstilles følgende problemformulering: 

 

Hvordan har kommunernes rapportering på SDG’erne udviklet sig igennem perioden 2016-2018? 

 

Problemformuleringen besvares ud fra følgende tre underspørgsmål: 

1.  Hvordan har kommunerne rapporteret på SDG’erne og bæredygtighed? 
 

2.  Hvordan har udviklingen været i SDG-rapportering i den kommunale sektor inden for en specifik 
årrække og på tværs af kommuner? 

 
3. Hvilke faktorer kan have påvirket udviklingen af SDG-rapportering i kommunerne? 
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1.4 Afgrænsning 

På baggrund af hovedopgavens indhold og omfang er der udarbejdet følgende afgrænsning: 

 

Hovedopgavens hovedfokus er den kommunale sektor, hvor kommunernes SDG-rapportering 

undersøges. Dette afgrænses fra de øvrige kommunale instanser, herunder skoler, forsyninger og 

hospitaler. Selvom disse instanser er drevet af det kommunale, medtages deres udvikling af SDG-

rapportering ikke. 

 

Der er 98 kommuner fordelt i hele Danmark. Grundet omfangets begrænsninger afgrænser 

hovedopgaven sig til fem udvalgte kommuner. De udvalgte kommuner undersøges og sammenlignes 

internt med udgangspunkt i SDG-rapportering, men ikke med de øvrige kommuner i Danmark.  

 

Endvidere afgrænser hovedopgaven sig til SDG-rapportering fra de udvalgte kommuner inden for 

periode 2016-2018. Den analyserede periode slutter ved 2018, idet der ved hovedopgavens 

udarbejdelse ikke er offentliggjort årsregnskaber for de udvalgte kommuner i regnskabsåret 2019.  

Hovedopgaven afgrænser sig desuden både fra den nye Årsregnskabslov (BEK nr. 838 af 08/08/2019, 

der er gældende fra 8. august 2019) og den gamle (BEK nr. 558 af 01/06/2016). Dette skyldes, at  

kommunerne aflægger årsregnskab i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er 

fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.  
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1.5 Hovedopgavens struktur 

Hovedopgavens struktur er beskrevet i det følgende: 

Kapitel 1 redegør for historien bag SDG’erne samt rapporteringen heraf. Herefter præsenteres 

hovedopgavens problemstilling og problemformulering med tilhørende underspørgsmål. 

Afslutningsvist beskrives hovedopgavens afgrænsninger. 

  

Kapitel 2 redegør for hovedopgavens videnskabelige metode. Her beskrives hovedopgavens 

undersøgelsesdesign, og de anvendte kvantitative og kvalitative metoder diskuteres. Kapitlet 

indeholder desuden videnskabsteoretiske overvejelser. 

 

Kapitel 3 redegør for international lovgivning, EU Direktiver, GRI og SDG. Kapitlet beskriver ligeledes 

den danske lovgivning, kommunale styrelov og regeringshandling. Disse love og direktiver anvendes 

som fagligt fundament for hovedopgaven. 

 

Kapitel 4 redegør for hovedopgavens teori og referenceramme. I dette kapitel beskrives de relevante 

teorier for undersøgelsen. Dette indebærer blandt andet legitimitetsteori, greenwashing, 

interessentteori, accountability.  

 

Kapitel 5 redegør for hovedopgavens empiriske metoder med dertilhørende muligheder og 

begrænsninger. De empiriske metoder indebærer blandt andet indholdsanalyse og kodning af data. 

Kapitlet beskriver ligeledes udvælgelsen af kommunerne til undersøgelsen. 

 

Kapitel 6 indeholder en kort beskrivelse af de udvalgte kommuner, herunder placering, størrelse, antal 

medarbejdere samt hvilket politisk parti, der har borgmesterposten. Her beskrives desuden omfanget 

af den empiri, som benyttes i analyserne. 

 

Kapitel 7 indeholder analysen, der består af datakodning. På baggrund af resultaterne beskrives 

udviklingen for den enkelte kommune. Herefter sammenlignes udviklingen på tværs af kommunerne.  

 

Kapitel 8 indeholder en diskussion af analysens resultater. Diskussionen er funderet i den tidligere 

beskrevne teori. 

 

Kapitel 9 præsenterer hovedopgavens konklusion på baggrund af teori, analyse og diskussion. Kapitlet 

indeholder derudover perspektivering til videre arbejde. 
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2. Videnskabelig metode 

I dette kapitel vil der blive redegjort for hovedopgavens teoretiske tilgange, undersøgelsesdesign og 

grundelementerne i vidensproduktionen. Endvidere vil der blive diskuteret hovedopgavens brug af 

kvalitativ og kvantitativ empiri/data og begrundelsen for brug af dette. 

For at strukturere hovedopgavens undersøgelsesdesign, arbejdsgange, opbygning og proces tages der 

udgangspunkt i Figur 1, som viser de fire grundelementer i processen for hovedopgaven. Disse 

elementer er følgende: problemformulering, teori, empiri/data og konklusioner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 1 ”Vidensproduktionens hoved/grundelementer og arbejdsgange. Figur 1 er taget ud fra figuren i kilden 

(Andersen, 2013) 

 

Koblingerne mellem de ovenstående fire grundlæggende elementer består i forskellige formler for 

analyse, syntese og fortolkning. Hovedpgaven er struktureret således at der er udarbejdet en 

problemformulering med tilhørende underspørgsmål inden for problemstilling, herefter er der 

præsenteret udvalgt teori. På baggrund af dette blev der indsamlet der empiri/data, som er 

gennemgået. Teorien kobles herefter sammen med den indsamlede empiri, og der kan udledes 

konklusioner på baggrund af denne kobling.  

Hele processen (arbejdsgangen er en dynamisk proces, hvor der løbende i processen og udarbejdelse 

af hovedopgaven bliver reflekteret og justeret. 

 

2.1 Undersøgelsesdesign 

Måden hvorpå vi i hovedopgaven vælger at undersøge vores problemstilling kaldes 

undersøgelsesdesign. Undersøgelsesdesignet bliver bestemt af den type data, som vi har til rådighed, 

og som vi har indsamlet, og kombinationen af dette vi vil bruge i undersøgelsen. 

Når undersøgelsesdesignet vælges og tilrettelægges er et af grundelementer og det vigtigste, at 

undersøgelsesdesignet og dataindsamlingsteknikker kobles sammen med analyse- og 

tolkningsteknikker, der benyttes til at undersøge og frembringe viden fra dataene. 
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Hovedopgaven har til formål at analysere kommunernes SDG-rapportering og derved fremme og 

bidrage til forståelse for, hvilke danske og globale regler og initiativer, der har bidraget til 

retningslinjerne og udviklingen i rapporteringen fra kommunerne. Rapporteringen af SDG’erne og 

verdensmålene analyseres på baggrund af dette (Andersen, 2013) (se kapitel 5 for beskrivelse og 

udførsel af den empiriske metode). 

 

Rapporteringen af SDG inden for det offentlige og kommunale har fået stor interesse og fokus inden 

for de sidste år fra samfundet. Det vurderes oplagt at benytte casestudie som undersøgelsesdesign i 

denne hovedopgave, da hovedopgaven har fokus på et særligt fænomen. Hovedopgaven analyserer 

SDG-rapporteringen for fem forskellige kommuner, hvorfor der benyttes multiplet casestudie, da hver 

af kommunerne ses som egen case. Dermed er der tale om et komparativt studie, hvilket muliggør at 

se om der er en generel tendens i den kommunale sektor. 

 

2.2 Teoretisk tilgang 

I den teoretiske tilgang kan koblingen mellem teori og empiri beskrives via 2 begreber; induktion og 

deduktion. Begreberne kan benyttes til at udlede konklusioner på baggrund af undersøgelser og 

videnskabelige test.  

Den induktive tilgang karakteriseres ved, at man forsøger at komme frem til en viden og konklusion på 

baggrund af observationer, princip eller hændelser. Den induktive tilgang er et godt afsæt for hvad 

man gerne vil undersøge, men man skal passe på, da den kan være meget generaliserede.  

Den deduktive tilgang karakteriseres ved, at viden og konklusionen udledes på baggrund af nogle 

generelle love, teorier eller hypoteser inden for et specifikt område. Dvs. man benytter viden, teorier 

eller lign og anvender det på eksempelvis andre virksomheder end dem, hvor viden og teorien er 

udledt fra. 

Den induktive og deduktive tilgang benyttes henholdsvis i den kvalitative og kvantitative metode, da 

man som beskrevet i kapitel ”1.3 kvalitativ og kvantitative metode”  ved den kvantitative metode 

fokuserer på tal, målbaredata og test af hypoteser. Ved den kvalitative metode er tilgangen mere 

undersøgende og udforskende, hvilket gør, at datamaterialet er mere ustruktureret og ikke kan tolkes 

objektivt. 

 

Hovedopgaven vil gennem specifikke og udvalgte teorier forklare, hvorfor SDG-rapporteringen inden 

for den kommunale sektor har ændret sig gennem en specifik årrække, og hvorfor det tillpasser sig 
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løbende i forhold til omverden og dens interessenter. Specifikt vil hovedopgaven undersøge, om der 

er generelle tendenser i kommunerne inden for SDG-rapporteringen.   

 

I den indledende dataundersøgelse og gennemgang af litteratur, der omhandler EU Direktiv, 

lovgivning, internationale standarder og CSR i den offentlige sektor er der identificeret følgende 

anvendelige teorier: Legitimitetsteori, greenwashing, interessentteori, accountability og CSR-koncept. 

Teorierne er ved tidligere undersøgelser anvendt i andre studier inden for SDG, verdensmålene og 

bæredygtighed (Domingues, Lozano, Ceulemans, & Ramos, 2017; Neimann & Hoppe, 2018; Fernando 

& Lawrence, 2014). 

 

De ovenstående og identificerede teorier vurderes til at være gældende, da verdenssamfundet i større 

grad er mere interesseret og efterspørger mere bæredygtighed, miljøvenlige løsninger inden for den 

offentlig og kommunale sektor. Ligeledes er det ikke blot samfundet men også en politisk bevågenhed 

og drivkraft i forhold til at øge fokus på SDG’erne. Det er interessant at undersøge, hvordan 

rapporteringen via kommunerne tilpasser sig denne ændring i forhold til efterspørgsel og fokus fra 

interessenterne. Teorierne anvendes til at undersøge og give en dybere forståelse for, hvordan 

lovgivning, politisk fokus og regler er med til at påvirke kommunernes og forskningsvirksomhedernes 

SDG-rapportering. Endvidere undersøges det om der er specifikke mål inden for SDG’erne som har 

mere betydning og fokus end andre mål. I denne betragtning er der i hovedopgaven benyttet både en 

induktiv og teoretisk tilgang i forbindelse med fremskaffelse og undersøgelse af denne viden og data. 

 

2.3 Kvalitativ og kvantitativ metode 

Når man taler om metoder og i forlængelse af teoretisk tilgang kan dette opdeles i to forskellige 

kategorier, nemlig kvantitativ og kvalitativ. Hovedforskellen mellem kvantitative og kvalitative data er 

anvendelse af tal, da data kan opgøres i tal eller på anden måde. 

Kvantitative metoder anvendes til at analysere mængdebestemte/talmæssige data, mens kvalitative 

kan bruges til at artsbestemme herunder billeder, tekster og øvrige data. Eksempler på kvantitative 

data kan være BNP målt i DKK, dækningsbidrag i procent for virksomheder med videre, mens 

eksempler på kvalitative data kan være interviews, referater for møder, observationsnoter med videre. 

Den kvantitative metode benyttes i forbindelse med større mængder af data, modsat anvendes den 

kvalitative metode i forbindelse med undersøgelse af ikke-målbare data, altså kvalitativ. Metoderne 

kan kombineres ved at bruge elementer fra begge, dette vil gøre det muligt at få et mere 

fyldestgørende resultat i sine konklusioner på baggrund af undersøgelserne (Andersen, 2013). 
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I denne hovedopgave med udgangspunkt i ovenstående metoder benyttes der både kvantitativ og 

kvalitativ metoder og data.  

Årsagen til at benytte både kvantitative og kvalitative data skyldes, at der i forbindelse med vores 

indholdsanalyse af data ud fra kommunernes rapportering på SDG’erne bliver dataene fra disse 

rapporter kvantificeret for bedre at forstå, hvilke rapporteringsmetoder der er anvendt samt om 

reglerne er opfyldt, og om kommunerne rapporterer i overensstemmelse med de gældende 

begrebsrammer. Dataene for dette bliver kvantificeret således at det er muligt at se om rapporteringen 

på SDG’erne har ændret sig i løbet af en udvalgt årrække som er valgt i forbindelse med afgræsningen 

af hovedopgaven. Øvrig data som er benyttet i hovedopgaven er behandlet via den kvalitative metode 

til allerede opnået data. 

 

2.4 Opsummering 

I kapitel 2 er opgavens undersøgelsesdesign beskrevet og redegjort. Ligeledes er de teoretiske tilgange 

beskrevet, og begreberne induktion og deduktion er beskrevet. Til sidst er der redegjort for den 

kvalitative og kvantitative metode samt redegjort i forhold til hovedopgavens og dens brug af dette.  
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3. Lovgivning og begrebsrammer 

Kapitel 3 starter med en beskrivelse af CSR, ESG og SDG’erne samt vurderer, hvad forskellene mellem 

disse forskellige typer af rapportering. Endvidere vil vi opliste de forskellige lovgivningsmæssige 

standarder og begrebsrammer der anvendes til udarbejdelse af denne ikke-finansielle rapportering. 

Disse forskellige typer af rapportering kan vurderes på 3 forskellige niveauer: Nationalt, europæisk og 

internationalt. I vores hovedopgave tagers der udgangspunkt i den kommunale sektor, som ofte har 

et andet fokus og udgangspunkt end private virksomheder. 

 

3.1 International lovgivning og begrebsrammer 

 
3.1.1 EU Direktiv for ikke-finansiel rapportering 

EU lovgivning fastsætter krav for at større virksomheder skal offentliggøre visse informationer 

vedrørende den måde, som de imødekommer sociale og miljømæssige problemstillinger. Dette kan 

hjælpe investorer, forbrugere, politikere med at fastlægge nye lovgivninger og motivere 

virksomhederne til at have en ansvar for den måde de håndterer deres virksomheder. Den Europæiske 

Unions har udarbejdet et direktiv vedrørende offentliggørelse af ikke-finansielle oplysninger og 

oplysninger om mangfoldighed for visse store virksomheder og koncerner jf. (Europæiske Unions 

Tidende, 2014). 

 

Af EU Direktiv 2014/95/EU (også kaldet non-financial reporting directive) så henviser dette sig 

hovedsageligt til finansielle institutioner og andre store virksomheder, som regeringen har vurderet 

relevante til at være en Public Interest Entity. Endvidere er det lavet for at motivere medlemslandene 

til at fastlægge lovgivning for at kunne følge dette direktiv. 

 

3.1.2 Global Reporting Initiative 

GRI er en uafhængig international organisation fra Amsterdam. De har til formål at hjælpe 

virksomheder og regeringer i hele verden med at forstå og kommunikere deres effekt på kritiske 

bæredygtighedsudfordringer, såsom global opvarmning, menneskerettigheder og social velfærd. 

Dette giver mulighed for at tage relevant og reel aktion og derved kunne skabe miljømæssige, sociale 

og økonomiske fordele for alle. Denne GRI rapportering er i offentlighedens interesse. 

 

GRI bæredygtighedsrapportering er den første form for global standard  til at foretage 

bæredygtighedsrapportering, som blev iværksat i 1997. Siden da er denne form for rapportering blevet 

en standard rapporteringsform som 93% af verdens 250 største virksomheder anvender (Global 
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Reporting Initiative, 1997). Ved at skulle offentliggøre informationer om deres bæredygtighed, så 

inspirerer dette virksomhedernes ledelse til at udvise en form for ansvar for den miljømæssige og 

sociale effekt, som virksomheden kan medføre. Som GRI selv skriver på deres hjemmeside ”Reporting 

with the GRI Standards supports companies, public and private, large and small, protect the 

environment and improve society, while at the same time thriving economically by improving 

governance and stakeholder relations, enhancing reputations and building trust” (Global Reporting 

Initiative, 1997). 

 

3.1.3 Sustainable Development Goals og Agenda 2030 

De 17 mål og 169 delmål, som blev fastsat med FN’s årlige generalforsamling i 2015, blev vedtaget af 

193 lande. Disse verdensmål har til formål at være et globalt sammenligningsgrundlag, som kræver, at 

alle FN’s medlemslande udvikler en national handlingsplan for implementeringen af SDG’erne, så man 

kan sikre fremdrift. Handlingsplaner på nationalt niveau er obligatoriske, mens regioner, kommuner 

og byer selv bestemmer, om de vil udvikle planer for verdensmålene.  

 

Dog spiller netop regioner, kommuner og byer en central rolle i forhold til den globale dagsorden, da 

mange af de afgørende og langsigtede beslutninger, der tages om en bæredygtig udvikling, bliver taget 

på lokalt niveau. Eksempelvis tager kommunerne beslutninger om uddannelse, integration, 

byplanlægning, offentlig transport, håndtering af forsyning af vand, el og håndtering af spildevand. 

Endvidere kan kommunerne fremme social integration, skabe fællesskaber og sikre produktive miljøer 

for virksomheder og investeringer, der kan skabe arbejdspladser og muligheder for innovation 

(Deloitte, 2018). 

 

3.2 Dansk lovgivning 

Årsregnskabsloven, som er fundamentet for aflæggelse af regnskaber i Danmark, for de forskellige 

regnskabsklasser (A, B, C og D) forklarer hvilke rapporteringskrav som de forskellige klassifikationer 

medfører. Kommunerne i Danmark er ikke omfattet af Årsregnskabsloven, Kap. 1, §1, stk.3 ”Loven er 

ikke gældende for virksomheder som udelukkende er omfattet af regnskabsreglerne fastsat ved eller i 

henhold til lov om kommunernes styrelse”. Da alle kommuner i Danmark er underlagt loven om 

kommunernes styrelse, så er de ikke omfattet af Årsregnskabsloven.  Dog er der særlovgivning for 

kommuner, da disse skal håndteres på anden vis end ordinære virksomheder (Økonomi- og 

Indenrigsministeriet, 2019). 
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3.3.1 Den kommunale styrelseslov 

Formålet med den kommunale styrelseslov er at angive de overordnede rammer for 

kommunalbestyrelsens virke. Dette omfatter også reglerne om ansvarsfordeling og opgavefordeling 

mellem kommunalbestyrelsen, de af kommunalbestyrelsens nedsatte udvalg: Borgmesteren og 

administrationen. Endvidere fastlægger den kommunale styrelseslov en række rettigheder og pligter 

for de enkelte medlemmer i kommunalbestyrelsen (Økonomi- og Indenrigsministeriet, 2019). 

 

I §65 d i den kommunale styrelseslov står der, at kommunen kan træffe beslutninger om nedsættelse 

af et lokaludvalg. Dette lokaludvalg kan fastsættes til at imødekomme de forhold relateret til 

miljøbeskyttelse samt social service til beboere i kommunen for bedre at kunne håndtere disse 

opgaver. 

 

3.3.2 Budget- og regnskabssystem for kommuner 

Det autoriserede budget- og regnskabssystem for kommuner omfatter et sæt af regler vedrørende 

formen for kommunernes årsbudget, regnskab, med videre. Disse kommer af den kommunale 

styrelseslov § 46 og §57. De 2 hoveddele, som systemet omfatter, er en autoriseret kontoplan med 

tilhørende konteringsregler og prokura-krav vedrørende budgetlægning, regnskabsaflæggelse, med 

videre. Disse krav bliver opdateret en gang årligt, hvor budget- og regnskabssystemet specificerer, 

hvordan kommunerne skal aflægge deres budgettering og opstille deres regnskab (Social- og 

Indenrigsministeriet, 2020). 

 

3.3 Regeringens handlingsplan 

I marts 2017 offentliggjorde den daværende regering en handlingsplan for FN’s verdensmål 

(Regeringen, 2017). Planen herfor er at imødekomme alle 17 verdensmål og har givet dem indikatorer 

for hvor godt disse kan blive opfyldt. Dette gælder for private, såvel som offentlige instanser, der skal 

kunne bidrage for at kunne opnå dette. Der er 4 overordnede prioriteter for denne plan, som er i 

sammenhæng med de 17 verdensmål. Som handlingsplanen selv citerer på side 14 ”I det følgende 

beskrives regeringens udvalgte prioriteter for opfølgning på verdensmålene. For at understrege 

verdensmålenes indbyrdes sammenhæng grupperes prioriteterne inden for centrale pejlemærker, som 

afspejler de tilsvarende pejlemærker i 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling – det er Vækst og 

Velstand (Prosperity), Mennesker (People), Miljø og Klima (Planet) og Fredelige og Trygge Samfund 

(Peace)”.  
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Formålet med denne plan er at kunne motivere kommunerne til at have nogle mål, som de kan 

understøtte og måle på baggrund af handlingsplanen. Dog er denne ikke et lovkrav, men mere en 

simplificering af verdensmålene, så de kan blive taget stilling til i Danmark. 

 

3.4 Opsummering 

På baggrund af vores gennemgang af internationale og nationale begrebsrammer og lovgivninger, så 

er der ikke tildelt et krav for kommuner at de skal opfylde specifikke bæredygtighedskrav, ud over de 

mål som kommunen selv har sat. Dog har regeringen lavet en handlingsplan, der motiverer 

kommunerne til at tage aktion på disse verdensmål. De internationale standarder som GRI og EU 

Direktiv 2014/95/EU vedrører private selskaber, som skal ifølge Årsregnskabsloven være i 

regnskabsklasse C-stor eller D (defineret som en stor virksomhed). Da kommuner ikke er omfattet af 

Årsregnskabsloven, så har de ikke de samme bæredygtighedsrapporteringskrav som større private 

virksomheder. 
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4. Teori 

Følgende kapitel præsenterer den teoretiske referenceramme. Først beskrives legitimitetsteorien og 

interessentteorien. Dernæst beskrives begrebet Greenwashing i relation til rapportering af SDG og 

bæredygtighed generelt. Til sidst introduceres konceptet om accountability, som er et vigtigt begreb i 

den offentlige sektor. 

Teorier er centrale i undersøgelsen og er et vigtigt redskab i analyse og forståelse af den indsamlede 

empiri, der primært har til formål at afklare, hvordan bæredygtighedsrapporten i kommunerne har 

udviklet sig og forklarer udviklingen. 

 

4.1 Legitimitetsteori 

Legitimitetsteorien er en teori, som beskriver og bygger på antagelse for at virksomheder, selskaber 

og organisationer vælger og forsøger at have en interesse i at deres aktiviteter, normer, værdier, og 

adfærd er inden for de samme værdier, normer og generel opfattelse som samfundet og interessenter  

har opstillet for den pågældende virksomhed eller organisation. Samfundets og interessenters 

holdning til deres værdier og normer er ikke statiske, men dynamiske da disse kan og vil ændre sig i 

forbindelse med udviklingen i samfundet og i verden over årene. Derfor er det vigtigt for 

virksomhederne og organisationerne, at de er omstillingsparate, så de kan følge den dynamiske 

udvikling til de værdier og normer der forventes af dem af samfundet og interessenterne (Deegan & 

Unerman, 2011) . 

 

Legitimitetsteorien bygger på teorien om den ”Sociale kontrakt”. Den sociale kontrakt beskrives og 

fremkommer når et selskab, virksomhed eller organisation er i ”Social kontrakt” med samfundet og 

interessenterne.  

Den ”Sociale kontrakt” opstår når selskabet, virksomheden eller organisationens forretningsaktiviteter 

og handlinger  harmonerer med eller er i overensstemmelse med det omkringliggende samfund og 

interessenternes forventninger. I kontrakten er der en blanding af implicitte og eksplicitte 

forventninger. En eksplicit faktor er lovgivningen, hvor samfundet og interessenterne har forskellige 

og individuelle forventninger til organisationen. 

Gennem de seneste årtier er der sket store ændringer i hvilke typer af forventninger som samfundet 

og interessenterne har til selskaberne, virksomheder og de forskellige organisationer. Især de seneste 

år er der kommet stort fokus på de ”Grønne” og ”Sociale” områder. Disse områder har hovedsagligt 

arbejdet med bæredygtighed, miljø, medarbejder og sociale forhold og der ud over de økonomiske 

præstationer.  
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Tidligere var forventninger fra samfundet og interessenter hovedsagligt profitgrundlag som var et 

udtryk for selskabet, og virksomhedens præsentationer.  

Legitimitetsteorien tillader, at virksomheder, selskaber og organisationer fører deres 

forretningsaktiviteter, så det opfylder og er indenfor rammerne for, hvad samfundet og 

interessenterne forventer, herved er teorien at den ”Sociale kontrakt” overholdes af begge parter. Det 

kan ifølge legitimitetsteorien få store og meget alvorlige konsekvenser for selskaber, virksomheder og 

organisationer, hvis det ikke lykkedes at overholde den ”Sociale kontrakt” ved ikke at overholde 

samfundets og interessenternes forventninger til forretningsaktiviteten (Deegan & Unerman, 2011). 

For at det skal lykkes at holde den ”Sociale kontrakt” kræver det, at virksomhederne, selskaberne og 

organisationerne skal fremstå legitim overfor samfundet og interessenterne. 

 

Virksomhedernes og organisationens legitimitet kan blive undermineret og svækket hvis de ikke 

formår at rapportere i tilstrækkelig grad, at de opfylder og overholder samfundets forventninger til 

forretningsaktiviteten, selvom de faktisk gør dette. Det er derfor vigtigt, at virksomhederne og 

organisationerne tydeligt rapporterer så de viser at de tilgodeser den ”Sociale kontrakt”. 

Virksomheders og organisationers legitimitet kan også blive svækket ved at samfundet opnår viden fra 

tidligere ukendte oplysninger og informationer som bliver offentlig kendte via kommunikationskanaler 

ud over virksomheden, eksempelvis nyhedsmedier (Deegan & Unerman, 2011).  

 

Der er flere metoder og teorier omkring, hvor virksomhederne og organisationerne kan anvende 

legitimitetsstrategier. En af disse legitimitetsstrategier er blandt andet (Dowling & Pfeffer, 1975), hvor 

der i denne strategi gives forslag til handlinger, som virksomhederne og organisationerne kan udføre i 

tilfælde af deres legitimitet bliver svækket/truet. Det nævnes, at virksomheden eller organisationen 

kan forsøge at påvirke værdierne og normerne i samfundet via kommunikationsværktøjer, så disse 

passer til virksomhedens og organisationens forretningsaktiviteter. En anden mulighed er, at den givne 

virksomheden eller organisation kan ændre deres forretningsaktiviteter, så de tilpasses til værdierne 

og normerne i samfundet, så der genvindes legitimitet (Deegan & Unerman, 2011) (Dowling & Pfeffer, 

1975). 

 

4.2 Greenwashing 

Greenwashing er når virksomheder, selskaber eller andre organisationer forsøger at brande og fremstå 

mere ”grønne” og bæredygtige gennem marketing, men på falske præmisser da det ikke afspejler sig 

i selskabets produkter, løsninger, produktionsmetoder, CSR-tiltag med videre. I forhold til SDG-

rapporteringen kan selskaberne anvende greenwashing i deres rapporteringsværtøjer herunder CSR-



Simon Barkholt Rask og Valdemar Haudal Rasmussen 06.05.2020 
 

Side 22 af 81 
 

rapport, årsrapport med videre til at imødekomme deres interessenters krav og forventninger hertil. 

Hvis det opdages af selskabet har foretaget Greenwashing ved at opdigte eller lyve omkring deres 

bæredygtighed, kan dette skade selskabets omdømme i samfundet, herunder deres brand og 

legitimitet. Greenwashing i dette format kaldes for ”decoupling” (Siano, Vollero, Conte, & Amabile, 

2017). 

GRI har i 2013 udarbejdet og offentliggjort nye retningslinjer, som i forhold til de tidligere sætter 

væsentlighed i fokus. De nye retningslinjer stiller krav til, at virksomhederne og organisationerne 

foretager en væsentlighedsanalyse for at identificere de vigtigste spørgsmål vedr. bæredygtighed og 

således at gøre det muligt at tilpasse rapporteringen og arbejdet med SDG’erne individuelt. GRI teori 

er, at risikoen for Greenwashing reduceres, hvis rapporteringen er en kombination af lovbestemte 

aspekter og frivillige områder. Flere virksomheder og organisationer har netop på bagrund af risikoen 

for Greenwashing valgt ikke at rapportere på SDG’erne i det omfang det er muligt som følge at frygt 

for beskyldninger for Greenwashing (Global Reporting Initiative, 2020) (Gatti, Seele, & Rademacher, 

2019). 

 

4.3 Interessentteori 

Interessentteorien antager, at der er en gruppe interessenter defineret som en gruppe eller individ 

som kan identificeres. Disse interessenter har så stor kraft at de bliver påvirket af hele virksomhedens 

eller organisations præstationener, eller de som interessent kan påvirke virksomhedens, og 

organisationens præsentation. 

Interessentteorien antager ligeledes, at der er to typer af interessenter, hvorfor de kan opledes i 

”Primære”- og ”Sekundære” interessenter. De primære interessenter er defineret således, at disse er 

at virksomheden eller organisationen ikke kan klare sig uden disse, og derfor er de nødvendige for den 

fortsatte aktivitet og drift i virksomheden eller organisationen. Sekundære interessenter er ikke 

nødvendige for virksomhedens eller organisationens drift eller overlevelse, hvorfor disse er defineret 

som det modsatte af de primære interessenter (Deegan & Unerman, 2011). 

 

I Interessentteorien kan endvidere opdeles yderligere i to forskellige grene, den normative forgrening 

og den positive forgrening. 

Den normative forgrening teori har et ”etisk kompas”, som varetager både de primære og sekundærer 

interessenter og, at disse har ret til at have lige rettigheder og blive behandlet af virksomheden eller 

organisationen på samme vilkår. Ligeledes er der i den normative forgrening at enkelte interessenter 

har minimumsrettigheder. Eksempler på minimumsrettigheder kan være retfærdig løn eller trygt 
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arbejdsmiljø. Derudover antager den normative forgrening, at interessenter har krav på at blive 

informeret omkring, hvordan virksomheden eller organisationen påvirker dem uanset om de benytter 

denne oplysning.  

Den positive forgrening antager, at virksomhedens ledelse har et ledelsesmæssigt fokus på en specifik 

gruppe af virksomhedens eller organisationens interessenter som de tilgodeser i forhold til deres 

specifikke behov. Disse interessenter vil hovedsagligt være de primære interessenter, som følge af at 

disse er nødvendige og vigtige for virksomheden eller organisationen modsat de sekundære 

interessenter. I den positive forgrening er interessenter, som skal tilgodeses og som virksomheden 

eller organisationen vurderer mest essentielle og mest indflydelsesrige. Derfor er der inden for den 

positive forgrening en væsentlighed af interessenter vurderet ud fra 3 faktorer; magt, services-behov 

og legitimitet. Magt er defineret som hvor meget den eller de specifikke interessenter har af 

indflydelse og kan påvirke virksomheden eller organisationen. Serviceringsbehov definerer, hvor 

hurtigt virksomheden eller organisationen skal reagere og tilpasse interessenternes behov. Legitimitet 

er defineret som, hvordan interessenternes normer og værdier er i overensstemmelse med 

samfundets normer og værdier, og hvordan dette bilver overholdt (Deegan & Unerman, 2011). 

 

Legitimitetsteorien og interessentteorien overlapper hinanden, men styrker og komplementerer 

ligeledes også hinanden. Legitimitetsteorien og interessentteorien bygger begge på, at virksomheden 

og organisationen skal ses i en større sammenslutning. Virksomheden eller organisationen bliver både 

påvirket af andre konstellationer i samfundet, men påvirker også samfundet, så det går begge veje. 

Legitimitetsteorien er baseret på legitimitet, men afviger fra modtagerne og fokuserer på samfundet 

som helhed. Interessentteorien fokuserer på forskellige grupper af interessenter i forskellige grupper 

af interessenter.  

 

4.4 Accountability 

I rapporteringen på SDG’erne og bæredygtighed i det offentlige og kommunale er det kommunerne 

som primært er ansvarlige for beslutninger og handlinger som vedr. borgerne i kommunen, men også 

miljøet og samfundet som helhed (Finansministeriet, 2020). 

 

Begrebet accountability kan oversættes til ansvarlighed, og dette er defineret som at acceptere et 

ansvar og blive stillet til ansvar for dette, som kan være handlinger, ansvarsområde med videre. 

(Walker, 2002). 
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Accountability er endvidere beskrevet og defineret som et forhold mellem to forskellige parter, hvor 

en af parterne er forpligtet til at forsvare og forklare sine handlinger overfor modparten (Bovens, 

2007). 

 

Organisationer herunder kommuner, som er inkluderet i den offentlige sektor, oplever store 

forventninger til ansvarlighed fra samfundet og ikke mindst interessenterne. Teorien antager, at 

forventning til de større krav og forventning til ansvarlig skyldes, at de organisationer, der arbejder 

inden for den offentlige sektor forventes af være mere gennemsigtige og ansvarlige som et direkte 

resultat af at arbejde i den offentlig sektor. Måden at indfri disse forventninger til samfundet og 

interessenterne er at rapportere og kommunikere omkring økonomiske og ikke-økonomiske 

informationer. En mulighed for dette er f.eks. at rapportere på SDG’erne og bæredygtighed ud fra 

dimensionerne social, økologisk og økonomisk bæredygtighed. Teorien antager ligeledes, at tidligere 

undersøgelser har vist, at ansvaret øges i takt med rapportering vedr. bæredygtighed (Argento, Grossi, 

Persson, & Vingren, 2019).  

En anden forklaring og teori er, at den offentlige sektor og derved den kommunale sektor siden 

finanskrisen i 2008 har været under stort pres for at forbedre og udbygge den offentlige ansvarlighed. 

Borgerne, samfundet og interessenterne har krævet stor og forbedret gennemsigtighed i den 

offentlige sektor, netop for at kunne forstå den offentlige sektors, og organisationernes arbejde bedre. 

 

4.5 CSR i den offentlige sektor 

Rapportering omkring bæredygtighed er oppe i tiden for forskellige organisationer, men selvom der 

har været stor drøftelse og vedtagelse omkring bæredygtighedsrapporteringer i den offentlige sektor, 

er antallet af bæredygtigheds rapporteringer sammenlignet med den private sektor viser en artikel 

som har undersøgt emnet. Artikelen beskriver ligeledes, at den offentlige sektor påvirker alle givne 

sektorer som følge af størrelsen og de relaterede aktiviteter. Den offentlige sektor er også en stor 

udbyder af arbejdspladser, varer og tjenesteydelser og forbruger af store ressourcer. Ifølge artikelen 

vil rapporter fra den offentlige sektor normalt dække økonomiske aspekter og overholdelse af 

standarder herunder effektiv anvendelse af økonomiske ressourcer og overholdelse af interne 

interessenters krav, og måling og rapportering af effektivitet er en vigtig del af offentlig ansvarlighed. 

Rapportering på bæredygtighed er blevet nøglen til at støtte vurderingen og kommunikationen af 

praksis for bæredygtighedsstyring og aktiviteter i organisationer (Domingues, Lozano, Ceulemans, & 

Ramos, 2017). 
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I en anden artikel som også har undersøgt emnet omkring bæredygtighedsrapportering i den 

offentlige sektor, hvor det antydes, at rapportering om bæredygtighed kan være til gavn for 

organisatoriske ændringer, ledelse og kommunikation fører dog også til 'træthed' og ophør. Denne 

artikel reagerer på opfordringer til kontekstfølsom, proces- og resultatorienteret forskning ved at 

undersøge brugen af bæredygtighedsrapportering fra lokale myndigheder fra et længeregående 

perspektiv (Neimann & Hoppe, 2018). 

 

4.6 Opsummering 

Kapitel 4 har behandlet de følgende fire teorier: Legitimitetsteori, Greenwashing, interessentteori, og 

accountability. Teorierne er yderst essentielle for hovedopgavens analyse af den empiri, som er 

indhentet i forbindelse med hovedopgaven og forståelse af, hvordan SDG og 

bæredygtighedsrapporteringer udarbejdet. Ligeledes er teorierne fundamentale for, hvordan SDG og 

bæredygtighedsrapportering har udviklet sig i den periode, som er fastlagt i afgrænsningen i 

hovedopgaven. 
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5. Empirisk metode 

Hovedopgaven omhandler at undersøge og analysere hvordan kommunernes rapporteringen på 

bæredygtighed og SDG’erne har udviklet sig i perioden 2016-2018, hvilke faktorer, der har medvirket 

til udviklingen af disse. Dette kapitel indeholder forskningsmetoden, som hovedopgaven anvender, 

herefter udvælgelse af kommunerne til analysen og metoden der ved brugt, dataindsamling, kodning 

af data samt beskrivelse af de kvantitative og kvalitative metoder. 

 

5.1 Indholdsanalyse 

Hovedopgavens undersøgelses udgangspunkt er anvendelsen af indholdsanalyse, der ved hjælp af 

denne søger at svare på problemformuleringen. En indholdsanalyse benyttes til at kvantificere 

indholdet af tekster, der er en fleksibel metode, der analyserer tekster mere end at generer yderligere 

data. 

I dette tilfælde er teksterne rapporteringer og øvrig empiri fra kommunerne vedr. deres rapportering 

omkring bæredygtighed og SDG’erne (Krippendorf, 2018). 

I den kvantitative forskning herunder indholdsanalysen er det vigtigt at bestemme og specificere den 

del, som skal analyseres, og som danner grundlag for kodningen i indholdsanalysen. Dette bliver 

specificeret i problemstillingen og problemformuleringen, da dette bestemmer indholdet for analysen. 

Hvis grundlaget bliver uklart, kan man risikere, at kodningen og indholdsanalysen ikke medtager 

væsentlige elementer i studiet og analysen (Bell, Alan, & Harley, 2018). Kodningen i hovedopgaven er 

baseret på det beskrevne formål og problemformulering tidligere i hovedopgaven. 

 

Indholdsanalysen har mange fordele i forhold til dette studie. En af fordelene er, at indholdsanalysen 

muliggør at generere og indsamle informationer og data fra virksomheder og organisationer, som er 

vanskelige at få informationer fra. Indholdsanalysen er brugt i analysen til at definere overblik over 

rapporteringer vedr. bæredygtighed og SDG’erne i de udvalgte kommuner, fordi dette data er 

offentligt tilgængeligt. En anden fordel er, at metoden er meget gennemsigtig, da kodningen og 

tekstindholdet gør det muligt for fremtidige studier at efterprøve. Denne gennemsigtighed bidrager til 

analysens objektivitet (Bell, Alan, & Harley, 2018). 

 

Indholdsanalysen udføres på 5 udvalgte kommuner i en afgrænset tidsperiode fra 2016 til 2018 ud fra 

deres rapporter omkring bæredygtighed og SDG’erne samt yderligere relevant tekstmateriale, 

herunder klimastrategier med videre. Dette datagrundlag udgør en stor mængde tekstmateriale, som 

skal analyseres, hvorfor indholdsanalysen vurderes som en passende metode til at bearbejde 
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tekstmaterialet. Indholdsanalysen konverterer tekstmaterialet fra kvalitative data til kvantitative data. 

For at dette kan ske på bedste måde kræver det at der defineres kategorier som sikrer, at data 

konverteres objektivt.  

 

På baggrund af ovenstående vurderes indholdsanalysen passende til at besvare hovedopgavens 

problemformulering. 

 

5.1.1 Kvantitativ og kvalitativ indholdsanalyse 

Den kvantitative indholdsanalyse er en objektiv, systematisk analyse som er kendetegnet ved at have 

foruddefinerede kriterier. Den kvantitative indholdsanalyse er defineret som objektiv som følge af der 

er udarbejdet skemaer og tabeller på forhånd, så tekstmaterialet kan kodes og konverteres fra 

kvalitativ data til kvantitativ data. Den vil have foruddefinerede kriterier, som bliver håndteret ved en 

systematisk gennemgang. Objektiviteten er defineret af uafhængige parter, som kan genudføre 

analysen og opnå samme resultater baseret på det samme empiri. I analysen i hovedopgaven anvendes 

der en kvantitative indholdsanalyse til at afkode rapporteringerne (Andersen, 2013). 

 

Den kvalitative indholdsanalyse er modsat den kvantitative en subjektiv indholdsanalyse. Den forsøger 

at få en dybere forståelse af tekstmaterialet i forhold til kvantitativ, som blot berører tekstmaterialets 

overflade. I hovedopgaven anvendes den kvalitative indholdsanalyse i samspil med den kvantitative til 

at få en dybere forståelse af rapporteringer fra kommunerne vedr. bæredygtighed og SDG’erne. Her 

er der fokus på rapporteringernes indhold og opbygning, som de forskellige kommuner har udarbejdet. 

 

5.1.2 Kodning af data 

Kodning er en meget vigtigt del af indholdsanalysen, da al tekstdata bliver behandlet, og den relevante 

del bliver kvantificeret. Kodningsskabelonen anvender en simple kodning, og selve kodningskabelonen 

kan ses jf. bilag 2. Den kvantitative og kvalitative metode i forhold til indholdsanalysen er beskrevet i 

kapitel 5.1. 

 

Selve kodeskabelonen er baseret på de forskellige typer af rapporteringer, som kommunerne 

udarbejder ud fra SDG, GRI og andre former og definitioner for SDG. Indikatorerne, for om 

kommunerne arbejder med SDG og de 17 verdensmål fra FN, er tilgængelige fra FN og GRI. 

Rapporteringerne er som beskrevet under kapitel 2.1, at der ingen obligatoriske krav til SDG-

rapportering er for kommunerne, hvorfor kodningsskemaet er baseret på de frivillige rammer og 

standarder som kommunerne rapporterer inden for. 
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Kvantificeringen af tekstmaterialet fra de forskellige rapporteringer med videre er udarbejdet ved en 

binær tilgang. Dette betyder, at kommunerne enten er klassificeret med et ”1” tal, som betyder, at 

faktorerne, indholdet med videre er identificeret i rapporteringerne fra kommunen. Derimod betyder 

et 0 modsat, at faktoren, indholdet med videre ikke er identificeret i  rapporteringerne. Brugen af tal i 

kvantificeringen giver et godt og struktureret overblik over, hvilke mål og områder kommunerne 

medtager i deres rapporteringer vedr. bæredygtighed og SDG, og hvordan de arbejder med disse, samt 

hvordan de har ændret sig over tid. Kvantificeringen via tal gør det også nemmere at sammenligne de 

forskellige analyserede kommuner. Selve kodningen er sket i kodningsarket i sammenspil med, at 

empirien i perioden 2016-2018 for de enkelte kommuner er indhentet, læst og analyseret. 

 

Til selve udarbejdelsen af kodningsskemaet har vi draget inspiration fra tilgangen som PWC anvendte 

til deres rapport ”SDG reporting challenge 2018” (PWC, 2018), hvor de opstillede grafer for 

anvendelsen af de forskellige SDG’er. På baggrund af kodning for de fem kommuner, så har vi opstillet 

en model på tilsvarende vis. Dog har vi simplificeret rangordenen for de forskellige SDG’er. I analysen 

fra PWC bliver de forskellige industrier klassificeret i et spektrum fra 1 til 5, afhængigt af hvor meget 

de skriver om et givet mål på baggrund af målbare parametre. Vi har taget en mere binær tilgang, hvor 

vi noterer, om de foretager rapportering på de enkelte mål eller ej, og derefter igen laver en binær 

programmering på, om de direkte skriver om SDG’en, eller om det er en indirekte henvisning til selve 

udfordringen, som SDG’erne har til formål at løse (PWC, 2018). 

 

I kodningsskemaet analyseres der, om de udvalgte kommuner anvender begreberne GRI og SDG/FN’s 

verdensmål i deres rapporteringer. Dernæst analyseres det, hvilke af de 17 FN verdensmål (SDG) som 

kommunerne nævner. I denne binære kodning er kodningsskemaet opdelt mellem kvantitativt og 

kvalitativt, for hver af målene. Hvis kommunen rapporterer på dette, sættes der et ”1” tal under 

kvalitativt, og hvis det nævnes sættes der et ”1” tal under kvantitativt. Hvis det ikke rapporteres eller 

nævnes på målet, sættes der et ”0”. Denne kodning udføres for alle årene i perioden 2016-2018 for 

alle de udvalgte kommuner. Denne del analyserer ligeledes, om kommunerne aktivt arbejder med  

de specifikke SDG’er, og hvilke SDG der arbejdes med eller ikke arbejdes med. Hovedopgavens 

kriterie er at SDG’erne specifikt skal være beskrevet og nævnt i rapporteringerne fra kommunerne.  

Resultatet af kodningen kan ses under kapitel 6 under analysen af de udvalgte kommuner. 
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5.2 Validitet og reliabilitet 

Inden for forskning og analyse benyttes der to begreber til at beskrive kvaliteten og pålideligheden af 

hovedopgavens indhold. De to begreber er henholdsvis reliabilitet og validitet.  

 

Reliabilitet er et begreb, som forklarer, i hvilken grad den indsamlede data er pålidelig. Reliabilitet er i 

bund og grund et udtryk for, hvor relevant empirien er i forhold til det der undersøges, altså om 

empirien kan undersøge analysen og undersøgelsen, som er formålet i hovedopgaven. I begrebet ses 

det, hvor præcist og sikkert der måles, og hvad der reelt set måles og relevans af dette, og til sidst hvor 

stor del af data og i hvilken grad kan påvirkes af ikke-kontrollerede handlinger, altså tilfældigheder. 

Det er vigtigt at kontrollere, at data man har indsamlet og benyttet i hovedopgaven er fri for 

unøjagtigheder (Andersen, 2013). Hovedopgaven baserer størstedelen af sin analyse på 

indholdsanalyse og kodning heraf af de udvalgte kommuners rapportering og på bæredygtighed og 

SDG’erne. Lovgivning og kravene omkring hvor tit de arbejder med  de specifikke SDG’er. I 

indholdsanalysen som benyttes i dette studie ved gennemgang af kommunernes rapporteringer vedr. 

bæredygtighed og SDG. Hvis indholdsanalysen udføres af uafhængige parter eller samme person burde 

resultatet af analysen forblive uændret i begge tilfælde. Hvis indholdsanalysen i et af tilfældende får 

et andet resultat, vil det svække hovedopgavens og selve studiets reliabilitet. Gentagelse heraf kræver, 

at de uafhængige parter har adgang til samme data som ved studiets udførsel (Krippendorf, 2018).  

Undersøgelsens pålidelighed vurderes også at være høj, grundet kodningen af de tilgængelige 

rapporter og andet data i studiet er baseret på allerede eksisterende indikatorer med stærke 

forbindelser til bæredygtighedsrapportering. Dette giver ikke mulighed for stor plads til egen 

fortolkning af indholdet i dataen, hvilket betyder, at dimensioner og indikatorer er pålidelige. 

Undersøgelsens variabilitet demonstreres derudover også ved, at kodningsskabelonen kan anvendes 

på alle bæredygtighedsrapporter inden for forskellige sektorer og industrier, ikke kun kommuner, da 

kodeskabelonen er baseret på universelle standarder. Imidlertid bør kodeskabelonen udvikles og 

tilpasses baseret på hver specifik undersøgelse afhængigt af landet og sektoren i undersøgelsen. 

  

Validitet er et begreb, som beskriver relevans og gyldighed. Relevans benyttes til at beskrive, hvor 

relevant empirien er, og hvor høj grad det kan benyttes til at besvare problemformuleringen. 

Gyldighed beskriver, hvordan og i hvor stor grad, der er sammenhæng mellem teorien benyttet i 

studiet og empirien. Validitet beskriver derfor i hvor høj grad studiet og undersøgelsen i hovedopgaven 

undersøger det som skal undersøges jævnfør problemformuleringen og ikke noget andet (Andersen, 

2013). 



Simon Barkholt Rask og Valdemar Haudal Rasmussen 06.05.2020 
 

Side 30 af 81 
 

Som tidligere beskrevet benytter denne hovedopgave sig af brugen af indholdsanalysen i forbindelse 

med analysen af rapporteringer for de udvalgte kommuner. Indholdsanalysen er en kvantitativ 

indholdsanalyse som jævnfør teorien giver en høj grad af validitet som følge af, at resultatet af denne 

ikke burde ændre sig i forhold til hvem som udfører denne (Krippendorf, 2018). Dette skyldes, at den 

kvantitative indholdsanalyse er objektiv. Kodningen af data fra de forskellige rapporter fra 

kommunerne sikrer ligeledes objektivitet i hovedopgaven,  da der ikke er plads til at kunne manipulere 

med de givne data, hvorfor der er en høj graf af reliabilitet, og derfor ikke mulighed for egen fortolkning 

af data.  

Tidligere i hovedopgaven er det beskrevet, at der inden for det offentlige og kommunale ikke er 

identificeret lovkrav, eller bestemmende begrebsrammer inden for rapporteringen af bæredygtighed 

og SDG’erne. Dette er med til at svække hovedopgaven og studiets validitet, da det ikke kan 

understøttes heraf. 

 

5.3 Udvælgelsesmetode 

I forbindelse med hovedopgaven skal der udvælges data og empiri for studiet og analysen. I studiet og 

hovedopgaven er det vigtigt at tage stilling til, hvem målgruppen er, og om denne målgruppe er i en 

specifik sektor eller branche, og om der skal ses på flere forskellige sektorer og brancher. I forbindelse 

med denne proces er der flere overvejelser, der skal foretages. I hovedopgaven er der valgt at fokusere 

på den offentlige sektor, herunder den kommunale sektor. Hovedopgaven har derved fokus på det 

samme miljø, og kommunerne i dette tilfælde kan have tendens til at minde om hinanden, hvilket gør, 

at sandsynligheden for at resultatet medvirker til at producere generaliserende viden. Modsat kan en 

for bred vinkel være med til at forklare forskellen internt mellem virksomhederne eller 

organisationerne (Andersen, 2013). Kommunerne differentierer sig ikke fra hinanden som man ser i 

forskellige virksomheder eller andre organisationer i det private, da kommunerne er en politisk og 

statslig instans, derfor er det ikke muligt at vælge andre organisationer inden for kommunerne. I 

hovedopgaven er der dog udvalgt forskellige typer af kommuner i henhold til størrelse, beliggenhed, 

politisk retning med videre, hvilket giver hovedopgaven mulighed for at se på udviklingen inden for 

miljøet inden for den kommune, hvilket er med til at give et bedre og mere retvisende resultat af den 

kommunale branche der analyseres.  

 

Når målgruppen er fastlagt i ovenstående kapitel, er det næste step at tage stilling til, hvorvidt om 

hovedopgaven skal  indeholde et eksplosivt udvalgt af aktører og repræsentativt studie.  
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Den repræsentative metode benyttes i forbindelse med de kvantitative metoder med en stor mængde 

data i forskningen. Her kan man udvælge en repræsentativ stikprøve i den samlede datamasse, som 

kan benyttes til at ekstrapolere data til konklusionen af den samlede population.  

Et eksplorativt udvalgt af aktører som benyttes i hovedopgavens formål og studie med til at identificere 

og udvikle nye begreber, ideer og teorier inden for et specifikt område, der ikke er omfattet af tidligere 

studier med lign. tilgang (Andersen, 2013). 

Hovedopgaven indeholder et repræsentativt udvalg, da dette vurderes mest passende i forhold til 

hovedopgavens studie og formål, samt at det er den mest retvisende metode at kunne udlede 

konklusioner omkring den kommunale branche og de udvalgte kommuner fra de forskellige grene af 

kommuner i Danmark. 

 

Efter valget af den repræsentative metode skal der besluttes, i hvilken grad hovedopgaven skal have 

af indflydelse på undersøgelsen. Der er jf. teorien tre forskellige muligheder. Første mulighed er 

systematisk kontrol, anden mulighed er usystematisk kontrol og den sidste mulighed er ingen kontrol. 

Systematisk kontrol er, når man i undersøgelsen har kontrol over faktorerne, som indgår i det 

undersøgte. Et eksempel på en systematisk udvælgelse kan være, at man giver den ene af to forskellige 

grupper et medicinsk præparat, hvor derved man har kontrollerede faktorer omkring undersøgelsen. 

Ved en usystematisk kontrol er typisk spørgeskemaer og interview, hvor personer som undersøger kan 

tilrettelægge spørgsmålene i både spørgsmålet og interviewet som personen ønsker. Derved har 

personen, som undersøger mulighed for at have en vis kontrol med, hvad der undersøges. Den sidste 

mulighed er ingen kontrol, hvor undersøgeren ingen kontrol har over undersøgelsen. Dette kan være 

at undersøgeren blot iagttager, passivt observerer en handling/fænomen, men ingen kontrol har over, 

hvad der sker eller mulighed for at påvirke det med input (Andersen, 2013). 

Hovedopgaven benytter den usystematiske kontrol til at vælge kommunerne og valget til at tage 

udgangspunkt i den offentlige og derved kommunale sektor. 

 

Når ovenstående er fastlagt, skal kommunerne som skal indgå i undersøgelsen udvælges. I selve 

udvælgelsesmetoden er der benyttet en subjektiv udvælgelse af populationen. Ved denne 

udvælgelsesmetode vælger personerne bag studiet de stikprøver, som anses for de mest værdifulde 

og indholdsrige data. Udvælgelsen er ligeledes baseret på tidligere viden og undersøgelser om emnet. 

(Descombe, 2016). Denne udvælgelsemetode er benyttet i hovedopgaven som følge af, at det ikke er 

alle kommuner i Danmark som har data, rapporteringer eller dokumentation vedr. bæredygtighed og 

SDG’erne. Ligeledes er der valgt forskellige kommuner i forhold til størrelse (Både beholdning og areal), 
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og beliggenheden for at indramme forskellige perspektiver af populationen. Denne 

udvælgelsesmetode er vurderet passende til besvarelse af problemformuleringen og formålet med 

undersøgelsen.  

 

5.4 Valg af kommuner 

I Danmark er der 98 kommuner fordelt i hele landet. Der henvises til bilag 8 for en oversigt heraf. I 

undersøgelsen er der udvalgt 5 af disse kommuner til at indgå i vores studie. Udvælgelsesmetoden er 

beskrevet i kapitel 5.3. 

De udvalgte kommuner er Københavns Kommune, Vallensbæk Kommune, Rødovre Kommune, 

Albertlund Kommune og Aarhus Kommune.  

Derudover er de udvalgte kommuner nogle af de få kommuner i Danmark som producerer 

rapporteringerne, beskrivelser, strategier vedr. bæredygtighed og SDG’erne. Endvidere er der udvalgte 

kommuner i forskellige størrelse i forhold til befolkning, areal, beliggenhed med videre, hvilket er med 

til at give forskellige perspektiver i undersøgelsen. 

 

Kommune 
Københavns 

Kommune 

Vallensbæk 

Kommune 

Rødovre 

Kommune 

Albertslund 

Kommune 

Aarhus 

Kommune 

Landsdel Sjælland Sjælland Sjælland Sjælland Jylland 

Indbyggerantal i 

kommunen 
632.340 16.633 40.652 27.731 349.983 

Areal størrelse (Km2) 90 10 12 23 468 

Indbygger pr. Km2 7.018 1.751 3.332 1.185 748 

Rangering efter 

indbyggertal  

(1 = Størst, 98 = mindst) 

1 92 61 78 2 

Rangering efter areal 

størrelse (Km2) 

(1 = Størst, 98 = mindst) 

75 97 95 90 44 

Tabel 1: Kommune fakta for udvalgte kommuner. Data i ovenstående skema er udarbejdet via data fra Danmarks Statistik over 

kommunerne i Danmark, (Danmarks Statistik, 2020) 

 

Som det fremgår af ovenstående skema, er Danmarks største kommune målt på indbyggerantal, 

Københavns Kommune, medtaget i undersøgelsen, ligeledes er Danmarks 2. mindste kommune målt 
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på areal (Km2) medtaget, Vallensbæk Kommune. I nedenstående kapitel 7 er der en kort gennemgang 

af de enkelte udvalgte kommuner.  

 

De udvalgte kommuner er tilfældigt udvalgt og giver os en repræsentativ analyse af de forskellige 

kommuner i Danmark uafhængig af størrelsen af dem. Ved at have kommuner i forskellige størrelser 

så kan vi bedre udtale os om kommunerne på tværs af landet i forskellige størrelsesorden. 

 

5.5 Refleksioner og bemærkninger 

I kapitel 1.4 er hovedopgavens afgrænsnings beskrevet, og her er det beskrevet, at der inden for den 

offentlige sektor kun ses på det kommunale i form af kommunerne. I hovedopgaven kunne man have 

valgt at inkludere andre og flere offentlige organisationer og virksomheder, herunder Regionerne, 

forsyninger, specifikke selskaber og virksomheder ejet af det offentlige som er ejet enten af staten 

eller det kommunale som rapporterer særskilt. Det er i hovedopgaven valgt ikke med medtage disse 

forskellige typer af selskaber og organisationer, men kun selve kommunerne som følge af 

hovedopgavens størrelse og afgræsning i tidsperioden 2016-2018. 

I kodningen af kommunerne er der udvalgt foruddefinerede kriterier, ligeledes er det nødvendigt i 

kodningen og de forskellige typer af rapporteringer fra kommunerne at læse ”mellem linjerne” for at 

forstå og udlede det fulde indhold. I indholdsanalysens kvantitative tilgang er det vigtigt for 

hovedopgaven, at denne tilgang er en kvantitative beskrivelse, objektiv og struktureret tilgang af 

rapporteringerne fra kommunernes indhold, da dette giver den bedste og største værdi (Khan, 

Lockhart, & Balthrust, 2018). 

 

En svaghed i undersøgelsen og studiet er, at der i den kommunale sektor ikke er en klar eller 

foruddefineret definition for, hvad SDG og bæredygtighedsrapporteringer skal indeholde. Derfor kan 

der være forskellige typer af bæredygtighedsrapporteringer, CSR, klimastrategier med videre. Det er 

derfor vigtigt for hovedopgaven as forklare, hvad der menes med bæredygtighed og SDG-rapportering 

(Vourvachis & Woodward, 2015). 

  

For at styrke dette vil det have været optimalt at foretage interviews med de ansvarlige personer i 

kommunerne for de rapporteringer og empiri, som der er indhentet for at få uddybende forklaringer, 

og hvilke forsætninger og tolkning de har haft til grund for disse. Dernæst kunne man have 

sammenlignet de forskellige kommuners svar, og se om der er overensstemmelse herimellem.  
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5.6 Opsummering 

Kapitel 5 redegør for hovedopgavens valg af metoder til analysen via indholdsanalyse, samt hvordan 

arbejdet med data behandles. Ligeledes er der beskrevet, hvordan udvælgelsesmetoden for valg af 

kommunerne er foretaget, og hvilke kommuner, som er udvalgt til undersøgelsen. Ligeledes er 

beskrevet begreber inden for reliabilitet og validitet. Endvidere er der beskrevet, hvordan kodning og 

skabelonen til brug herfor er udarbejdet og opbygget for at kunne kvantificere data fra kommunerne.  
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6. Empiri 

Kapitel 6 indeholder empirien for hovedopgaven, der er indsamlet via indholdsanalysen, som 

kvantificerer kommunernes rapportering vedrørende SDG’erne og bæredygtighed. Kapitlet giver 

ligeledes en beskrivelse af de udvalgte kommuner samt omfanget af rapportering for de enkelte 

kommuner i den udvalgte periode 2016-2018. 

 

6.1 Albertslund Kommune 

Albertslund Kommune blev til i 1970’erne. Kommunen er kendetegnet ved, at højhusene er lagt ned, 

og vejene er adskilt fra den bløde trafik på gang- og cykelstier. 61% af boligerne i Albertslund Kommune 

er almene, mens 34% er ejerboliger. Albertslund Kommune har et areal på 23 kvadratkilometer, hvoraf 

over 60 % er dækket af skov og grønne områder. Kommunen har 28.000 indbyggere, og den ligger 

placeret vest for Københavns Kommune i den ydre del af hovedstaden (Albertslund Kommune, 2020).  

 

Albertslund Kommune har ejerandele i forsyningsselskabet HOFOR, som sørger for leveringen af 

vand til borgerne og den efterfølgende håndtering af spildevand. Endvidere ejer de andele i 

Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S og I/S Vestforbrænding, som håndterer henholdsvis 

energiproduktion og affaldsafbrænding (Albertslund Kommune, 2018). 

 

Kommunen har siden 1980 været domineret af Socialdemokratiet, og borgmesteren er stadig fra 

Socialdemokratiet i dag. Deres nuværende borgmester, Steen Christiansen, har siddet på posten 

siden 2010. 

 

Tabel 2: Fakta om Albertslund Kommune 

Årstal 2016 2017 2018 

Antal medarbejdere 1.046 1.046 1.046 

Skatteindtægt (t. kr.) 2.165.000 2.125.000 2.136.000 

Borgmesters parti Socialdemokratiet Socialdemokratiet Socialdemokratiet 

Antal sider i klimarapporter    

Årsrapport (områdebevillings 

regnskab) 

25 21 14 

Klimastrategi 2017-2025 0 42 42 

(Albertslund Kommune, 2016; Albertslund Kommune, 2017b; Albertslund Kommune, 2018; 

Albertslund Kommune, 2017a; Albertslund Kommune, 2019) 
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Albertslund Kommune har i deres årsrapporter indarbejdet deres rapportering på bæredygtige 

formål. Her vurderes det årligt, om det fastsatte mål er opfyldt eller ej, og der tilføjes eventuelle 

kommentarer hertil. Selvom kommunen rapporterer på bæredygtighed, ses der ingen direkte 

henvisning til FN’s verdensmål. Kommunen viser i stedet interesse i lokale udfordringer. Derudover 

har kommunen udarbejdet en klimastrategi for 2015-2017 (Albertslund Kommune, 2017a) samt en 

klimarapport for 2019 (Albertslund Kommune, 2019), som direkte tager udgangspunkt i SDG’erne. 

 

6.2 Københavns Kommune 

Københavns Kommune blev til den handelsby, som den er i dag, helt tilbage i 1160, hvor byen blev 

døbt ”Købmændehavn” for at repræsentere det som et handelscentrum. I starten af 1900-tallet blev 

Københavns Rådhus bygget for at kunne servicere et udvidet område (Sundby, Valby, Vanløse, Husum, 

Brøndshøj og Emdrup), som blev færdiggjort i 1905. Det første kommunale valg var i 1915, hvor 

Socialdemokratiet fik flertal. I dag er København Danmarks hovedstad og den største by i Danmark. 

Kommunen råder over et areal på 89,78 kvadratkilometer med en befolkning på 632.340 mennesker 

pr. 1.1.2017 (Danmarks Statistik, 2020). 

 

Historisk set har Københavns Kommune været under ledelse af Socialdemokratiet siden 1938 

(Københavns Kommune, 2020). Overborgmester Frank Jensen har siddet på posten siden 1.1.2010, og 

han har fortsat denne rolle. Københavns Kommune ejer delvist eller helt flere virksomheder og 

institutioner, der gavner indbyggerne, såsom forsyningsselskabet HOFOR, metroselskabet, 

transportselskabet MOVIA, By og Havn og affaldsforbrændingen ARC (Amager ResourceCenter) 

(Københavns Kommune, 2010). 

 

Københavns Kommune gennemgår ikke deres mål for bæredygtighed i årsrapporterne. I stedet har 

kommunen en særskilt handlingsplan for FN’s verdensmål (Københavns Kommune, 2018b). Tidligere 

har Københavns Kommune ikke foretaget særskilt rapportering herpå. I deres plan for 2018 har de dog 

taget stilling til alle 17 verdensmål, og hvordan de vil håndtere disse. Mange af disse planer indebærer 

samarbejde med andre kommuner for at kunne opnå målet i fællesskab. 
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Tabel 3: Fakta om Københavns Kommune  

Årstal 2016 2017 2018 

Antal medarbejdere 41.211 40.318 40.318 

Skatteindtægt (t. kr.) 37.948.276 38.180.196 38.589.634 

Borgmesters parti Socialdemokratiet Socialdemokratiet Socialdemokratiet 

Antal sider i klimarapporter 0 112 138 

Hovedstaden for bæredygtig 

udvikling 

0 0 26 

KBH 2025 Klimaplan 0 64 64 

KBH 2017-2020  Roadmap 0 48 48 

(Københavns Kommune, 2016a; Københavns Kommune, 2017a; Københavns Kommune, 2018a; 

Københavns Kommune, 2018b; Københavns Kommune, 2016b; Københavns Kommune, 2012) 

 

6.3 Rødovre Kommune 

I perioden fra 1842 til 1900 indgik det nuværende Rødovre Kommune i Brønshøj-Rødovre Sogn. 

Herefter blev Rødovre Kommune til (Rødovre Kommune, 2020a). Kommunen ligger placeret vest for 

København, den råder over et areal på 12,1 kvadratkilometer. Det nuværende indbyggertal i Rødovre 

Kommune er på 40.052 pr. 01.01.2018 (Rødovre Kommune, 2020b). Kommunen ejer en andel af 

forsyningsselskabet HOFOR, hvor håndteringen af vand og spildevand bliver foretaget. Endvidere er 

der ejerandele i Vestforbrændningen for håndtering af affald, som bliver brændt til energi. 

Kommunens borgmester var i perioden 1994-2020 Erik Nielsen fra Socialdemokratiet. Pr. 1. januar 

2020 blev Erik dog erstattet af Britt Jensen, som også er fra Socialdemokratiet.  

 

Rødovre Kommune har foretaget bæredygtighedsrapportering siden 2016, hvor kommunen har 

rapporteret, hvordan udfordringerne imødekommes på miljøbevidst vis. Kommunen beskriver 

eksempelvis deres affaldshåndtering, overgang fra naturgas til fjernvarme og vedligeholdelse af natur. 

Disse bæredygtighedsrapporter er udarbejdet fra 2016 og helt frem til 2020. Rapporternes mål 

imødekommer de samme udfordringer, som SDG’erne har til formål at løse. Det er dog først i 

bæredygtighedsrapporteringen for 2019, at SDG’erne bliver nævnt direkte. Omfanget af 

rapporteringerne stiger år for år. Derudover har Rødovre Kommune udarbejdet grønne regnskaber 

siden 2016, hvor varme- og energiforbrug er illustreret for de forskellige offentlige institutioner. 

Endvidere viser det grønne regnskab budgettet for investeringer i solceller og andre bæredygtige 

løsninger til kommunens behov. 
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Tabel 4: Fakta om Rødovre Kommune 

Årstal 2016 2017 2018 

Antal medarbejdere 3.300 3.300 3.300 

Skatteindtægt (t. kr.) 2.690.562 2.707.600 2.771.821 

Borgmesters parti Socialdemokratiet Socialdemokratiet Socialdemokratiet 

Antal sider i klimarapporter    

Bæredygtighedsrapport 14 14 14 

CO2 handlingsplan 0 0 32 

Grønt regnskab 32 33 32 

(Rødovre Kommune, 2016a; Rødovre Kommune, 2017a; Rødovre Kommune, 2018a; Rødovre 

Kommune, 2016b; Rødovre Kommune, 2017b; Rødovre Kommune, 2018b; Rødovre Kommune, 

2018d; Rødovre Kommune, 2016c; Rødovre Kommune, 2017c; Rødovre Kommune, 2018c) 

 

6.4 Vallensbæk Kommune 

Vallensbæk Kommune blev i 1842 oprettet som Vallensbæk Sognekommune i Smørrum Herred 

(Vallensbæk Kommune, 2020). Kommunen ligger placeret 15 kilometer sydvest for Københavns 

centrum i retning mod Køge. Kommunen råder over et areal på 9,23 kvadratkilometer og har pr. 

31.12.2018 et indbyggertal på 16.655 (Danmarks Statistik, 2020). Kommunen ejer en andel af 

forsyningsselskabet HOFOR, som leverer vand og sørger for håndtering af spildevand for alle 

indbyggerne. Endvidere ejer de andele i Vestforbrændningen, som sørger for deres affaldshåndtering. 

 

Den nuværende borgmester i Vallensbæk Kommune er Henrik Rasmussen, som har haft posten siden 

april 2010. Henrik Rasmussen er fra Det Konservative Folkeparti, og størstedelen af 

kommunalbestyrelsen består af medlemmer fra Det Konservative Folkeparti og Socialdemokratiet.   

 

Kommunen udarbejder nogle forskellige former for bæredygtighedsrapporter i form af et grønt 

regnskab, en vandhandleplan for Vallensbæk og Ishøj Kommune, og endeligt en strategi, der direkte 

imødekommer FN’s 17 verdensmål. Tidligere er der kun udarbejdet en vandhandleplan, som havde 

fokus på rent vand, i god kvalitet til borgerne, som imødekommer et af målene noteret i SDG’erne. Der 

er udarbejdet grønne regnskaber for 2016, 2017 og 2018 (Vallensbæk Kommune, 2016b; Vallensbæk 

Kommune, 2017b; Vallensbæk Kommune, 2018b), men det er først i nyere tid (2018/2019), at der har 

været fokus på selve SDG’erne (Vallensbæk kommune, 2019). Denne rapport kan dog ikke medtages, 
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da den ligger uden for den valgte periode. Den er dog alligevel nævnt her, idet den har relevans for 

udviklingen af rapporteringen på FN’s verdensmål i Danmarks kommuner. 

 

Tabel 5: Fakta om Vallensbæk Kommune 

Årstal 2016 2017 2018 

Antal medarbejdere 1.300 1.300 1.300 

Skatteindtægt (t. kr.) 906.546 893.924 960.184 

Borgmesters parti Det Konservative 

Folkeparti 

Det Konservative 

Folkeparti 

Det Konservative 

Folkeparti 

Antal sider i klimarapporter    

Grønt regnskab 68 68 76 

(Vallensbæk Kommune, 2020; Vallensbæk Kommune, 2016a; Vallensbæk Kommune, 2017a; 

Vallensbæk Kommune, 2018a; Vallensbæk Kommune, 2016b; Vallensbæk Kommune, 2017b; 

Vallensbæk Kommune, 2018b) 

 

6.5 Aarhus Kommune 

Århus Kommune blev oprettet i 1970, da sognkommunerne Solbjerg, Beder-Malling, Borum-Lyngby, 

Brabrand-Sønder Årslev, Hjortshøj-Egå, Elev, Elsted, Harlev-Framlev, Viby Jylland, Sabro-Fårup, Hasle, 

Holme-Tranbjerg, Tilst-Kasted, Ormslev-Kolt, Todbjerg-Mejlby, Mårslet, Vejlby-Risskov, Skødstrup, 

Trige samt Åby og en lille del af Vitved Sogn og Århus købstad blev sammenlagt (Aarhus Kommune, 

2020).  

Arealmæssigt råder Aarhus Kommune over 468 kvadratkilometer og har Danmarks næsthøjeste 

indbyggertal på 349.983. Kommunen har ejerandele i flere virksomheder, dog hovedsageligt i Aarhus 

Lufthavn, Aarhus letbane, Østjyllands brandvæsen. Der er 100% ejerskab af Aarhus Vand og 

Biomassefyret Kraftvarmeværk A/S, som servicerer hele kommunen med deres forsyningsmæssige 

behov (Aarhus Kommune, 2018a).  

 

Siden 1919 har Aarhus Kommune været under ledelse af socialdemokratiske borgmestre, dog 

undtagelsesvist i perioden 2002-2005, hvor Venstres Louise Gade sad på posten i fire år. Siden 2011 

har socialdemokrat Jacob Bundsgaard været kommunens borgmester. I forordet til årsberetningen for 

2018 beskriver borgmesteren at ”… udviklingen af byen hele tiden skal ske på en bæredygtig måde, så 

gode by- og lokalmiljøer fastholdes, samtidig med at der udvikles nye.” (Aarhus Kommune, 2018b). 

 



Simon Barkholt Rask og Valdemar Haudal Rasmussen 06.05.2020 
 

Side 40 af 81 
 

De seneste tre år har Aarhus Kommune udgivet årsberetninger i sammenhæng med offentliggørelse 

af deres regnskaber. I årsberetningerne fra henholdsvis 2016, 2017 og 2018 beskrives de mål og tiltag, 

som kommunen vil sætte vedrørende miljøbeskyttelse og sociale forhold. De 17 SDG’er bliver dog ikke 

nævnt direkte i disse rapporteringer, selvom Aarhus Kommune bestræber sig på at imødekomme 

mange af de samme mål (Danmarks Statistik, 2020). 

 

Tabel 6: Fakta om Aarhus Kommune 

Årstal 2016 2017 2018 

Antal medarbejdere 21.442 21.626 21.905 

Indtægter i alt (t. kr.) 19.264.092 19.234.481 19.702.852 

Borgmesters parti Socialdemokratiet Socialdemokratiet Socialdemokratiet 

Antal sider i klimarapporter    

Klimaplan 55,5 55,5 55,5 

Klimastrategi 9 9 9 

Årsberetning 23,3 28,8 30,7 

(Aarhus Kommune, 2016a; Aarhus Kommune, 2016b; Aarhus Kommune, 2017a; Aarhus Kommune, 

2017b; Aarhus Kommune, 2018b; Aarhus Kommune, 2018a) 

 

6.6 Opsummering 

Efter gennemgang af den indhentede data fra kommunerne fremgår det, at størstedelen af de udvalgte 

kommuner har en socialdemokratisk borgmester. Endvidere bemærkes det, at kommunerne tidligere 

har udarbejdet rapporter vedrørende bæredygtighed, som ikke direkte imødekommer SDG’erne, men 

i højere grad fokuserer på deres egne lokale udfordringer. Det fremgår dog også, at flere af de 

selvvalgte mål lægger sig op ad SDG’erne. Der bliver således rapporteret indirekte på SDG’erne. 

Kommunernes hovedfokus er relateret til energiforbrug og udledningen af CO2, som der ofte bliver 

beskrevet i målbare tal. For de resterende mål benyttes der hovedsageligt en narrativ tilgang uden 

konkrete målbare tal. 
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7. Analyse af udviklingen 

 

7.1.1 Indledning 

Kapitel 7 indeholder en analyse af den empiri, der blev beskrevet i kapitel 6. Kapitlet indledes med en 

præsentation af den metode og teori, som benyttes i analysen af empirien. Herefter analyseres de 

enkelte kommuner, som er udvalgt til analysen. 

 

Analysens metodiske fundament er hovedsageligt baseret på den kodning, som er beskrevet i kapitel 

5.1.1. Kodningen tager udgangspunkt i en rapport fra PWC ”SDG Reporting Challenge 2018” (PWC, 

2018)”. Kodningen er foretaget binært og tilpasset data i denne hovedopgave. Præsentationen af data 

og resultater er udarbejdet med inspiration i en italiensk rapport vedrørende SDG-rapportering: 

rapport ”SDG in Corporate Reporting” (Gruppo di studio per il Bilancio sociale, 2019).  

 

Som en del af analysen benyttes der grafer og figurer til at illustrere resultaterne. Disse er udarbejdet 

på baggrund af kodning af empirien som led i analysen. I figurteksterne skelnes der imellem ”direkte” 

og ”indirekte” brug af SDG’erne. Med direkte brug af SDG refereres der til de tilfælde, hvor der 

benyttes et af ordene ”SDG”, ”verdensmål” eller ”FNs verdensmål” i rapporteringen. Hvis 

rapporteringen indeholder en grafisk illustration af verdensmålene, kodes dette også som direkte brug 

af SDG’erne. Ved indirekte brug af SDG’erne er der i stedet tale om tilfælde, hvor der benyttes ord, 

som kan knyttes til et af verdensmålene, men uden at det benævnes direkte.  

I analysen benyttes der ligeledes en illustration af SDG’erne fordelt på tre forskellige kategorier, 
henholdsvis ”Economy”, ”Society” og ”Biosphere”. Hver enkelt verdensmål er således fordelt under 
den tilhørende kategori. Denne illustration benyttes også som en del af analysen.  
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7.1.2 Albertslund Kommune 

Kodningen af Albertslund Kommune kan ses i bilag 4. Albertslund Kommunes rapporteringer på 

bæredygtighed over den afgrænsede periode 2016-2018 fremgår af nedenstående i figur 3 og figur 4. 

Jævnfør figur 4 fremgår det, at der i 2016 og 2017 ikke blev udarbejdet og offentliggjort separate 

strategier og rapporteringer inden for bæredygtighed og SDG’erne. Dog blev der i årsrapporterne for 

2016 og 2017 nævnt og beskrevet emner omkring bæredygtighed, da der i 2016 var 51 sider vedr. 

bæredygtighed, og i 2017 var 62,8 sider jf. figur 4. I figur 5 fremgår det, at antallet af SDG’er, som blev 

behandlet stiger fra 11 i 2016, til 12 i 2017. Dette er en stigning med en SDG, selvom antallet af sider 

omhandlende bæredygtighed stiger med 11,8 sider. I 2018 er antallet af sider vedr. bæredygtighed 

steget til 90,8 sider, og antallet af SDG’er nævnt er på niveau med 2017. Det bemærkes, at der i 2018 

er udarbejdet separate dokumenter for klimastrategier og klimarapport ud over årsrapporten. Antallet 

af sider i årsrapporten som omhandler bæredygtighed er steget med 16,8 sider i 2018 i forhold til 2017. 

Stigningen i sideantallet i 2018 skyldes, at der udarbejdes en klimastrategi på 42 sider og en 

klimarapport på 32 sider. I 2016 og 2017 var der ikke udarbejdet øvrige rapporteringer for 

bæredygtighed og SDG’er ud over årsrapporten. 

 

 
Figur 2 - Til venstre: Total antal SDG’er nævnt direkte eller indirekte (Albertslund)      

Figur 3 – Til højre: Antal sider i empiri som vedr. bæredygtighed og SDG’erne  (Albertslund) 

  

 
 

Figur 4: Total antal forskellige  SDG’er nævnt (Albertslund) 

   



Simon Barkholt Rask og Valdemar Haudal Rasmussen 06.05.2020 
 

Side 43 af 81 
 

Mønsteret i ovenstående figurer som er udarbejdet på baggrund af kodningen, viser, at der fra 2016 

til 2018 sker en stigning i omfanget, af antal sider omkring bæredygtighedsrapportering. Derudover 

bliver der i 2018 udarbejdet separate rapporteringer såsom klimastrategi og klimarapport. Antallet af 

SDG’er som bliver behandlet i rapporteringer stiger blot med 1, selvom omfanget af 

bæredygtighedsrapportering stiger relativt kraftigt.  

 

Stigning i brugen af SDG’erne, som bliver berørt fra 2016 til 2018, stiger i takt med omfanget af 

rapporteringerne. Selve benævnelsen og brugen af SDG’erne benyttes ikke før i 2018, hvor der 

udarbejdes  klimarapport og klimastrategi. I perioden 2016-2017 bliver SDG ikke nævnt direkte, men 

blot benyttet indirekte. De benyttes indirekte i format, da de områder og forhold som er medtaget i 

årsrapporten, kan defineres som emner i flere af SDG’erne. Dette mønster viser, at deres fokus på 

brugen af SDG’erne i årene stiger, og de bliver mere betydningsfulde for rapporteringer, der 

udarbejdes på bæredygtighedsområdet. Det kan på baggrund af dette konstateres, at Albertslund 

Kommune har haft fokus på bæredygtighed, inden de har benyttet brugen af selve SDG’erne. SDG’erne 

kan bidrage til at skabe en ramme for rapporteringerne og skabe fokus på bæredygtighed. 

 

Som det fremgår af figur 3 nævnes ingen af SDG’erne direkte i 2016 og 2017, men nævnes først direkte 

i 2018. Dog bliver SDG’erne nævnt indirekte ved at imødekomme de områder SDG’erne omhandler, 

uden at benytte de specifikke mål defineret af FN som tidligere beskrevet i hovedopgaven. Dette 

tegner også på et øget fokus på kvaliteten og rapporteringer for bæredygtighed i kommunen. 

 

Albertslund Kommune nævner hovedsagligt de forskellige SDG’er ud fra det narrative som en 

beskrivende tekst. Derfor er målbarheden af rapporteringer relativ lav, i forhold til antallet af SDG’er 

som bliver nævnt. I kodning af empirien fremgår det, at de mål, som hovedsagligt bliver præsenteret i 

målbar format, er SDG mål: 6, 7, 11, 12 og 13. Målingen af disse sker hovedsageligt ved sammenligning 

med tidligere år og forskellen præsenteres i procent, beløb eller mængder. 

 

I figur 6 kan de SDG’er som Albertslund har nævnt både indirekte og direkte i deres årsrapport, 

klimastrategi og klima-rapporteringer for 2018 ses. Disse er markeret med deres respektive SDG farver. 

SDG’er i figuren, som ikke er nævnt, er modsat markeret farvet med grå. 
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Albertslund Kommune nævner alle SDG’erne 

udtagen mål 9 ”Innovations and Infrastructure” 

under målene som er klassificeret som 

”Economy” område.  

Under målene klassificeret som ”Society” 

nævner Albertslund ikke mål 5 ”Gender 

Equality” , mål 2 ”Zero hunger”, og mål 1 ”No 

poverty”. Disse mål er ikke repræsenteret i 

årene 2016-2018. 

I den sidste del af figur 6 nævnes alle målene 

under klassifikationen ”Biosphere” undtagen 

mål 14 ”Life below water”. Da Albertslund 

Kommune ikke omfatter større vandområder 

herunder søer, åer, farvande med videre 

vurderes dette naturligt, at der ikke er fokus på 

dette mål.  
  Figur 5: SDG visualisering 2019 (Albertslund) 

 

Albertslund Kommune har i årrækken 2016-2018 haft en stigende rapportering på bæredygtighed og 

SDG’erne. Ligeledes er der kommet fokus på nye typer af rapporteringer, herunder strategier og 

rapporteringer på området. Dette har medført en stigning i omfanget af antal sider vedrørende 

bæredygtighed og SDG’er som Albertslund Kommune rapporterer om. Endvidere nævner Albertslund 

Kommune 11 ud af de 17 verdensmål direkte og indirekte i SDG’erne fordelt på de forskellige 

kategorier i figur 6. 

 

7.1.3 Aarhus Kommune 

Kodningen af Aarhus Kommune kan ses i bilag 5. Aarhus Kommunes rapportering på bæredygtighed 

fremgår af nedenstående figur 7, 8 og figur 9 over den afgrænsede årrække 2016-2018. Det kan ses i 

figur 8, at Aarhus Kommune har udarbejdet og offentliggjort både klimastrategi og klimaplan ud over 

årsrapport og ledelsesberetning som afdækker hele den afgrænsede periode. I grafen er 

klimastrategien og klimaplanen vist for både 2016, 2017 og 2018,  da både strategien og planen 

strækker sig over hele perioden. Disse er ikke er opdelt i de enkelte år. Det fremgår af figur 7, at 

antallet af sider vedr. bæredygtighed og SDG’erne stiger fra 2016 til 2018. Stigningen i antallet af 

sider vedr. bæredygtighed og SDG’erne kan forklares med, at dette har fået større fokus og plads i 
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årsberetningen, end i de tidligere år, jævnfør figur 7. Stigning er på trods af størrelsen af 

årsberetningen faldet fra 76 sider i 2016 til 55 sider i 2018. Antallet af sider som omhandler 

bæredygtighed og SDG’erne stiger fra 87,8 sider i 2016 til 93,3 sider i 2017 og 95,2 sider 2018. 

I figur 8 fremgår det, at antallet af SDG’er, som bliver nævnt, stiger i perioden 2016-2018. I 2017 blev 

der behandlet 7 SDG’er, i 2018 var dette 10, altså en stigning med 3. I 2018 blev der behandlet 11 

SDG’er hvilket er en stigning på 1 i perioden 2017 til 2018. Stigning i antallet af behandlede SDG’er, 

er i tråd med stigningen i antal sider, som omhandler bæredygtighed og SDG’erne jf. figur 7. 

  

 
Figur 6 – Til venstre: Total antal SDG’er nævnt direkte eller indirekte (Aarhus) 

Figur 7 – Til højre: Antal sider i empiri som vedr. bæredygtighed og SDG’erne (Aarhus)                   

 

 
Figur 8: Total antal forskellige SDG’er nævnt (Aarhus)                                

 

På baggrund af kodningen er ovenstående figur udarbejdet. Mønsteret i figurerne er, at der fra 2016 

til 2018 sker en stigning i omfanget af antallet sider omkring bæredygtighed og SDG’erne. Endvidere 

har der været udarbejdet separate rapporteringer og strategier omkring bæredygtighed i hele 

perioden som følge af udarbejdelsen af klimastrategi og klimaplan. Antallet af SDG’er som bliver 

behandlet stiger i perioden 2016-2018 med 4 SDG’er.  Stigningen vurderes til at være relativt meget, 

som følge af antallet af sider vedrørende bæredygtighed og SDG’er blot stiger med 7,4 sider i samme 

periode. 

Brugen og den konkrete benævnelse af SDG’erne direkte benyttes ikke i perioden 2016 til 2018, 

SDG’erne nævnes kun indirekte. At Aarhus Kommune ikke nævner SDG’erne direkte, er ikke 

ensbetydende med, at de ikke er i fokus, tværtimod. Både figur 7 og 8 viser, at antallet af sider og 
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antallet af områder inden for SDG’er, som bliver behandlet, er stigende. Det kan derved konstateres, 

at Aarhus Kommune har haft fokus på bæredygtighedsområdet, selvom brugen af SDG’erne ikke er 

benyttet. SDG’erne bidrager og er med til at skabe en ramme for rapportering og fokus på 

bæredygtighed, hvilket Aarhus Kommune benytter indirekte. 

 

Aarhus Kommune benytter hovedsagligt de forskellige SDG’er narrativt i modsætning til målbare 

parametre. Dog er der i årsberetningerne flere områder, hvor de måler forskellige parametre og mål, 

som indirekte kan placeres under forskellige SDG’er. Dog er det for parametrene og målene ikke muligt 

at se, hvad der ligger til grund for målingen af og opgørelsen af parametrene og målene. 

Derfor er målbarheden af rapporteringerne relativ lav i forhold til antallet af SDG’erne, som bliver 

nævnt i perioden 2016-2018. I kodning af empirien fremgår det, at de mål, som hovedsagligt bliver 

præsenteret målbare, er SDG mål: 3, 4, 7 og 8. Målingen af disse sker hovedsageligt ved sammenligning 

med tidligere år, hvor forskellen er præsenteret i procent, beløb eller mængder. 

 

I figur 10 fremgår det, hvilke SDG’er Aarhus Kommune har nævnt direkte og indirekte i deres 

årsrapport, klimaplan, klimastrategi og årsberetning for 2019. De nævnte SDG’er er markeret med 

SDG’ens farve, hvis den er behandlet i 2019. Modsat 

er de SDG’er, som ikke er behandlet, farvet med grå. 

Under målene klassificeret under ”Economy” nævner 

Aarhus Kommune 3 ud af 4 af SDG’erne. Der nævnes 

ikke; mål 10 ”Reduced Inequalities”. Målene 

klassificeret som ” Society” kan ses i den midterste 

cirkel. Her nævnes følgende SDG’er ikke. Mål 5 

”Gender Equality” , mål 2 ”Zero hunger”, mål 1”No 

poverty” og mål 16 ”Peace, Justice, and Strong 

Institutions”. Disse mål er ikke repræsenteret i nogen 

af årene 2016-2018. I den sidste del af figur 10 nævnes 

alle målene under klassifikationen ”Biosphere” 

undtagen mål 14 ”Life below water”.  

  Figur 9: SDG visualisering 2019 (Aarhus)

                                                                               

Aarhus Kommune har i årrækken 2016-2018 haft øget rapportering på bæredygtighed  og SDG’erne. 

Derudover har Aarhus Kommune direkte og indirekte behandlet en større del af SDG’erne, fordelt på 
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de forskellige typer af SDG’er. Aarhus Kommune har dog ikke udarbejdet og offentliggjort nye separate 

rapporteringer, planer eller lign. i løbet af 2016-2018. Aarhus Kommune’s primære rapportering på 

bæredygtighed og SDG’erne er baseret på årsberetningen, som udarbejdes i årsregnskabet. 

 

7.1.4 Københavns Kommune 

Kodningen af Københavns Kommune kan ses i bilag 3. Københavns Kommune’s rapporteringer på 

bæredygtighed fremgår af nedenstående figur 11, 12 og figur 13 over den afgrænsede årrække 2016-

2018. Det kan jævnfør figur 11 ses at der i 2016 og 2017 ikke blev udarbejdet og offentliggjort 

handlingsplaner inden for bæredygtighed og SDG’erne før 2018. I 2016 er der ikke udarbejdet 

specifikke rapporteringer eller lign. for året ud over, at 2016 er omfattet af  klimaplanen, som strækker 

sig til 2025. I 2017 er udarbejdet et tillæg til klimaplanen 2015, en såkaldt ”Roadmap”, som er en 

klimaplan for årene 2017-2020. I 2018 har Københavns Kommune udarbejdet en separat handlingsplan 

for bæredygtighed og SDG’erne, kaldet handlingsplan. Stigningen i antal sider vedr. bæredygtighed 

stiger ligeledes i perioden 2016-2018. Dette sker i takt med, at der implementeres nye klimaplaner og 

handlingsplaner. I 2016 er sideantallet vedrørende bæredygtighed og SDG’erne blot 62,5 sider, og 

dette er endda blot dem i den store klimaplan 2025 og ikke specifikt for 2016. I 2017 er sideantallet 

vedrørende bæredygtighed og SDG’erne steget til 109,5 sider, altså en stigning på 47 sider. Stigningen 

er som følge af, at der er implementeret en klimaplan såkaldet ”Roadmap”, ellers ville antallet af sider 

være uændret i forhold til 2016. Stigningen fra 2017 til 2018 er 48,5 sider. Dette skyldes, at Københavns 

Kommune har implementeret en ”Handlingsplan” for SDG’erne og bæredygtighed. Det bemærkes, at 

der i årsrapporten for Københavns Kommune i alle årene ikke fremgår nogen sider vedr. 

bæredygtighed og SDG’erne, men det blot er de øvrige rapporteringer, planer med videre som 

medfører stigningen i sideantallet i perioden 2016-2018. 

 

 
Figur 10 - Til venstre: Total antal SDG’er nævnt direkte eller indirekte (København) 

Figur 11 – Til højre: Antal sider i empiri som vedr. bæredygtighed og SDG’erne (København) 
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Figur 12: Total antal forskellige SDG’er nævnt (København) 

 

I figur 13 fremgår det, at SDG’erne, som bliver behandlet, stiger stødt i perioden 2016-2018. I 2017 er 

7 af SDG’erne omhandlet fordelt på antallet af sider, som fremgår i figur 12. I 2017 er antallet af 

SDG’erne behandlet uændret, selvom der er en stigning i antal sider jf. figur 12. Dette skyldes, at de 

SDG’erne, som bliver behandlet i ”Roadmap”, er de samme, som bliver behandlet i ”Klimaplan 2025”, 

som omfatter 2016 og 2017. I 2018 bliver alle 17 SDG’er behandlet, hvilket er en stigning på hele 10 i 

forhold til 2018. Dette skyldes, at ”handlingsplanen” slavisk gennemgår samtlige af SDG’erne, en 

efter en, i forhold til de øvrige klimaplaner med videre. De typer af rapporteringer i årene 2016 og 

2017, jævnfør figur 11, har kun indirekte behandlet udvalgte SDG’er. 

Ovenstående figurer er udarbejdet på baggrund af kodningen. Mønsteret i figurerne viser, at der fra 

2016 til 2018 sker en stigning i omfanget af antallet af sider omkring bæredygtigheds rapportering. 

Derudover bliver der udarbejdet separate planer og strategier omkring bæredygtighed, som det kan 

ses i 2018 med udarbejdelsen af ”handlingsplanen”.  

 

Stigning i SDG områderne, som bliver behandlet fra 2016 til 2018, stiger i takt med omfanget af antal 

sider vedrørende bæredygtighed og SDG’erne. Selve benævnelsen og brugen af SDG’erne bliver ikke 

benyttede før i 2018 jf. figur 11. Brugen af SDG’erne direkte sker i ”handlingsplanen”. I 2016-2017 

bliver SDG ikke direkte nævnt, men de områder og forhold, som er omfattet af mål under SDG’erne 

nævnes, hvorfor de benyttes indirekte. Dette mønster viser, at deres fokus på SDG’erne i årene stiger 

og bliver mere betydningsfulde for deres rapportering på bæredygtighed. Det kan derved også 

konstateres, at Københavns Kommune har haft fokus på bæredygtighed inden brugen af selve 

SDG’erne direkte. SDG’erne bidrager og er med til at skabe en ramme for rapportering og fokus på 

bæredygtighed.  

 

Selvom omfanget af antal sider vedr. bæredygtighed og SDG er stigende og relativt stort i 2018, samt 

at alle SDG’erne bliver nævnt direkte i 2018, er målbarheden relativ lav. I kodningen af empirien 

fremgår det, at SDG’erne hovedsagligt bliver beskrevet ud fra den narrative metode, altså 



Simon Barkholt Rask og Valdemar Haudal Rasmussen 06.05.2020 
 

Side 49 af 81 
 

præsenteret som en beskrivende tekst og ikke som målbare elementer, hvorfor målbarheden derfor 

er relativt begrænset og lav. Det kan i kodningen ligeledes ses, at der ikke er målbare elementer i 

rapporteringerne vedrørende bæredygtighed og SDG’erne før 2018. I 2016 og 2017 er SDG’er og mål 

blot nævnt indirekte. De SDG’er, der bliver målt på i 2018, er mål: 1, 3, 11 og 15. 

 

I figur 14 fremgår det, at Københavns Kommune i 2019 fordelt på klimaplan, handlingsplan og 

årsrapport nævner alle SDG’erne i 2018. Alle SDG’erne bliver nævnt direkte, altså ved brugen af den 

specifikke betegnelse eller brug af symbolet. I modellen er det derved vist, at de i 2018 rammer alle 

SDG’erne inden for de 3 kategorier, som SDG’erne er opdelt efter i figur 14. Den øverst cirkel er 

”Economy”, det midterste cirkel er ”Society” og den 

sidste cirkel er ”Water”. Københavns Kommune 

behandler alle SDG’erne i 2018, hvilket er meget 

omfattende. Københavns Kommune er Danmarks største 

kommune målt på indbyggere og er ligeledes 

hovedstaden i Danmark. Målt på areal er Københavns 

Kommune den 75. største kommune, ud af 98 jf. tabel 1. 

   

Københavns Kommune har i årrækken 2016-2018 haft 

stigende rapportering på bæredygtighed  

og SDG’erne. Ligeledes er der kommet fokus på 

forskellige typer af rapporteringer, herunder klimaplaner, 

handlinger planer med videre.  
  Figur 13: SDG visualisering 2019 (København) 

 

Disse har i perioden 2016-2018 medført en stigning i omfanget af antallet af sider vedr. 

bæredygtighed og SDG’erne. Derudover har Københavns Kommune direkte og indirekte behandlet 

alle SDG’erne fordelt på de forskellige kategorier i figur 11 i 2018. 

 

7.1.5 Vallensbæk Kommune 

Kodningen af Vallensbæk Kommune kan ses i bilag 7. Som det fremgår nedenfor på figur 15 og 16, så 

har Vallensbæk Kommune historisk set kun udarbejdet et grønt regnskab for deres kommune i 

perioden 2016-2018. Disse grønne regnskaber går ikke direkte på SDG’erne, men imødekommer de 

samme problemstillinger og derved indirekte. I figur 15, fremgår det, at Vallensbæk Kommune siden 

2016 har foretaget måling på deres bæredygtighedsrapporteringer for vand varme og energiforbrug 
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samt udledningen af CO2. Disse kan placeres i SDG’erne 6, 7 og 13. Detaljeringsgraden af disse grønne 

regnskaber er også steget i 2018. I figur 16 er der målt antal sider med bæredygtighedsrapportering, 

som kun har udviklet sig marginalt. I 2018 er der 8 sider mere i det grønne regnskab sammenholdt med 

de tidligere år. I de ordinære regnskaber bliver der ikke foretaget rapportering på disse miljømæssige, 

sociale og ledelsesmæssige forhold, som de 17 verdensmål har i fokus. 

 
Figur 14 - Til venstre: Total antal SDG’er nævnt direkte eller indirekte (Vallensbæk) 

Figur 15 - Til højre: Antal sider i empiri som vedr. bæredygtighed og SDG’erne (Vallensbæk) 

 

 
Figur 16: Total antal forskellige  SDG’er nævnt (Vallensbæk) 

 

På baggrund af ovenstående 3 figurer så er der ikke den store udvikling i 

bæredygtighedsrapporteringerne for Vallensbæk Kommune. Det er først i 2019, hvor de har 

udarbejdet en klimaplan, hvor der bliver direkte henvist til de 17 SDG’er (Vallensbæk kommune, 2019). 

Da Vallensbæk også er en af de mindre kommuner med en af de mindste arealer at råde over, så er 

det også typisk at være langsommere til at implementere verdensmålene i deres ikke-finansielle 

rapportering (Deloitte, 2017). Dette stemmer overens med en rapport fra Deloitte, hvor større 

kommuner ser mere værdi i rapportering på disse verdensmål frem for de mindre kommuner. 

 

Af de udvalgte kommuner er dette også den eneste med en konservativ borgmester sammenlignet 

med en socialdemokratisk borgmester, som alle de andre kommuner har. Dette har medført til en 

mere begrænset form for rapportering, hvor der bliver sat mål for de enkelte udfordringer fremfor 

bare at konstatere en udfordring uden at have målbare parametre for at kunne sandsynliggøre, om 

man har opnået sine mål eller ej. 
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De grønne regnskaber, som bliver offentliggjort, bliver uddybet med ekstra grafer. I 2016 var der kun 

målt på vandforbrug, elforbrug og varmeforbrug for de enkelte offentlige institutioner som Vallensbæk 

havde. I det nyeste grønne regnskab for 2018 bliver målt på 4 parametre for hver institution. Mængden 

af CO2 som er udledt samt en visualisering af positive eller negative udviklinger med hhv. grønne eller 

røde tal for udviklingerne. 

 

Vallensbæk har tidligere haft bæredygtighedsrapporteringer i form af en vandhandleplan (sammen 

med Ishøj Kommune). Denne ville imødekomme vandspild, som er SDG 6. I perioden for 2016-2018 

har Vallensbæk Kommune fastsat mål, der indirekte rammer indenfor målene 6 ”Rent vand og sanitet”, 

7 ”Bæredygtig energi” og 13 ”Klimaindsats”. 

 

I figur 18 fremgår det, at Vallensbæk Kommune 

ikke har sat nogle mål, der falder ind i kategorien 

for økonomisk udvikling, som mål 8, 9 10 og 12 

ville opfylde. Vedrørende sociale forhold, som er 

cirkeldiagrammet i midten, så har Vallensbæk 

Kommune imødekommet mål 7 om bæredygtig 

energi i form af reduktion af el og varmeforbrug i 

deres offentlige institutioner. Dette har været en 

af kerneforholdene i rapporteringerne som 

kommunen har foretaget. I den sidste model til 

højre bliver der taget stilling til fokus på miljø, og 

i Vallensbæks tilfælde er det i form af 

vandforbrug og CO2 udledning. I alle de grønne 

regnskaber bliver der taget stilling til CO2 

udledningen, men er i 2018 blevet mere konkret, 

hvor det kan måles på de enkelte institutioner. 
  Figur 17: SDG visualisering 2019 (Vallensbæk) 
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7.1.6   Rødovre Kommune 
Kodningen af Rødovre Kommune kan ses i bilag 6. Rødovre Kommune har siden 2016 udarbejdet 

bæredygtighedsrapporter, hvor de tager stilling til deres kommunes evne til at imødekomme de 

klimaudfordringer som verden står overfor. Denne rapport tager hovedsageligt udgangspunkt i 

affaldshåndtering, naturen og biodiversitet, fremme bæredygtig byudvikling og at inddrage private og 

erhvervslivet til beslutningerne om bæredygtighed. Af denne ene rapport bliver der indirekte dækket 

for SDG’erne 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 og 17. Dette fremgår nedenfor i figur 19, at der har været indirekte 

taget stilling til en stor andel af de 17 verdensmål. Endvidere har der også været udarbejdet grønne 

regnskaber siden 2016, hvor Rødovre Kommune har taget stilling til deres budget indenfor 

bæredygtighed, som varmeforbrug, elforbrug, vandforbrug, transport og CO2 udledning. I figur 20 

fremgår det, at antallet af sider i bæredygtighedsrapporteringerne er steget fra niveauet i 2016-2017 

og til 2018. Det grønne regnskab og bæredygtighedsrapporten har stadig det samme antal sider, som 

henvender sig til de samme udfordringer som SDG’erne. Dog er der udarbejdet en CO2 handlingsplan, 

hvor SDG’erne specifikt bliver nævnt og taget stilling til. 

 

 
Figur 18 - Til venstre: Total antal SDG’er nævnt direkte eller indirekte (Rødovre) 

Figur 19 - Til højre: Antal sider i empiri som vedr. bæredygtighed og SDG’erne  (Rødovre) 

 

 
Figur 20: Total antal forskellige SDG’er nævnt (Rødovre) 

 

Der er senere i 2019 og 2020 også udarbejdet bæredygtighedsrapporter, hvor der bliver direkte henvist 

til SDG’erne, og som indeholder flere sider relateret til de handlinger, som bliver taget. Rødovre 

Kommune er derved en af de kommuner i analysen, som i længst tid har foretaget 
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bæredygtighedsrapportering (siden 2016). Dog er det først i nyere tid (2018-2020), at der bliver direkte 

henvist til SDG’erne og dermed en integreret del af bæredygtighedsrapporteringen. I figur 21 fremgår 

det at der er blevet taget stilling til 2 områder mere indenfor de 17 verdensmål i deres 

bæredygtighedsrapportering (mål 3 om sundhed/velfærd og mål 14 angående livet under havets 

overflade). 

 

Da Rødovre Kommune er en af de mindste kommuner arealmæssigt, og antallet af indbyggere er i den 

lave halvdel, så er det atypisk, at en kommune har taget så aktiv stilling til deres 

bæredygtighedsrapportering ved både at have et grønt regnskab og en sideløbende rapportering på 

deres indsats indenfor bæredygtighed. I deres rapportering har der været størst fokus på CO2 

udledning og forbrug af vand, varme og elektricitet. 

 

Rødovre Kommune anser sig selv som en ”klimakommune”, hvilket betyder, at der bliver taget hensyn 

til CO2 udledningen, og der bliver motiveret til at 

foretage bæredygtig produktion fra de forskellige 

erhverv i kommunen. For de sociale forhold, som kan 

ses i figur 22’s cirkeldiagram midt for, tager kommunen 

højde for borgernes helbred, begrænse og effektivisere 

energiforbruget, og endeligt er der fastlagt en pulje til 

energirenoveringer for byen. Dog har Rødovre sit 

største fokus på det nederste cirkeldiagram, 

vedrørende biodiversitet (mål 15), klimaindsats med 

begrænsning af CO2 udledning (mål 13) og forbruget af 

drikkevand (mål 6). Disse er hovedemner i kommunens 

bæredygtighedsrapporter, hvor der er fastlagt mål for, 

hvor mange træer, der skal plantes, og CO2 

udledningen skal falde med 2% årligt til 2020. 
  Figur 21: SDG visualisering 2019 (Rødovre) 

Denne udvikling med forøget fokus på SDG’erne er et resultat af regeringen, der har udsendt 

handlingsplaner, og Kommunernes Landsforening, som offentliggør analyser om vigtigheden heraf, 

hvorfor man i nyere tid har kunne se en eksplosiv udvikling i fokus på de 17 verdensmål. 
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7.2      Sammenligning af SDG og bæredygtighedsrapportering mellem kommunerne 
 

7.2.1   Indledning 

I dette kapitel af analysen er der sammenholdt for de udvalgte kommuners rapporteringer på 

baggrund af den indhentede data. Derigennem er der undersøgt de tendenser, som har formet sig over 

den udvalgte periode fra 2016 til 2018. Kommunerne beskrives med geografisk placering og politisk 

majoritet, og sammenlignes herefter på baggrund af antallet af sider i deres rapporteringer, som 

beskæftiger sig med SDG og bæredygtighed. Endvidere analyseres kommunernes valg af SDG’er for at 

undersøge, hvorvidt der er specifikke mål, som kommunerne i højere grad fokuserer på. 

 

7.2.2   Sammenholdelse af kommunerne 

De fem udvalgte kommuner  kan overordnet deles op i to kategorier. Der er de større kommuner med 

indbyggertal på over 300.000 (Aarhus og København), og de mindre kommuner (Albertslund, Rødovre 

og Vallensbæk), der ligger i udkanten af disse større byer, og som har 10.000 til 50.000 indbyggere. 

Som drøftet under kapitel 7.1 kan det på baggrund af analyserne ses, at det først er i 2018, at 

kommunerne begynder at rapportere direkte på SDG’erne. I 2018 har København, Albertslund og 

Rødovre foretaget ikke-finansiel rapportering direkte på nogle SDG’er. Københavns Kommune har 

udarbejdet en separat rapportering, som direkte tager stilling til alle SDG’erne. Samme år har 

Albertslund og Rødovre Kommune mere generelle rapporteringer inden for bæredygtighed, hvor de 

har udvalgt enkelte mål, som de vil arbejde hen imod. I 2018 har Vallensbæk og Aarhus Kommune ikke 

foretaget direkte henvisning til SDG’erne. De forholder sig til deres egne mål, som indirekte 

imødekommer de samme udfordringer som SDG’erne. Aarhus Kommune har dog valgt at nedsætte et 

udvalg i overensstemmelse med Lov om kommunernes styrelse §17 stk. 4, som har til formål at 

varetage særlige opgaver, herunder bæredygtighed i kommunen. Vallensbæk Kommune har i stedet 

udarbejdet grønne regnskaber, og i 2019 er kommunen påbegyndt bæredygtighedsrapportering.  

 

Figur 23 og 24 viser antallet af sider i kommunernes rapportering, som beskæftiger sig med 

bæredygtighed. Af figuren fremgår det, at omfanget af rapportering af bæredygtighed i høj grad 

afhænger af kommunen. Der ses også en tendens til, at de større kommuner generelt har rapporteret 

mere på bæredygtighed, idet Aarhus og København generelt har ligget højere i perioden. Albertslund 

Kommune har løbende forøget deres mængde af bæredygtighedsrapportering, så kommunen i 2018 

ligger på niveau med Aarhus. På tværs af kommunerne har der i gennemsnit årligt været en stigning i 

antallet af sider, som rapporterer bæredygtighed.  
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Figur 22: Udvikling af antal sider for bæredygtighedsrapportering 

 

 
Figur 23: Udvikling af antal sider for bæredygtighedsrapportering 

 

I kapitel 7.1 har er der undersøgt, om de fem udvalgte kommuner har foretaget direkte rapportering 

på SDG’erne, eller om de har opsat deres egne bæredygtighedsmål, som imødekommer de samme 

udfordringer. I 2018 har København, Albertslund og Rødovre henvist direkte til SDG’erne i deres 

bæredygtighedsrapportering. Aarhus og Vallensbæk har i stedet udarbejdet deres ikke-finansielle 

rapportering for mere lokale forhold uden direkte benævnelse af SDG’erne. 

 

I analysen har er der undersøgt, hvilke mål de udvalgte kommuner rapporterer på enten direkte eller 

indirekte. I figur 25 er der opstillet de 17 SDG’er og målt, hvorvidt der er specifikke verdensmål, der på 

tværs af kommunerne er i øget fokus. 
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Figur 24: Udvikling af antal sider for bæredygtighedsrapportering 

 
Af figuren kan man aflæse, at der er fem mål, som overordnet set går igen for de fem udvalgte 

kommuner. Det drejer sig om mål 7, 11, 12, 13 og 15. Disse mål relaterer sig til besparelser på forbrug 

af energi (mål 7), udvikling af bæredygtige byer (mål 11), begrænse spild såsom affald (mål 12), 

reduktion i udledning af CO2 (mål 13) og endeligt bevare en god biodiversitet/godt miljø på land (mål 

15). Dette skyldes sandsynligvis, at kommunerne allerede før SDG’erne var opmærksomme på 

udledning af CO2 og viste interesse for at være så selvforsynende som muligt. Der ses dog en fortsat 

tendens til, at rapporteringen af bæredygtighed kun indirekte relaterer sig til de 17 SDG’er.  

 

 
Figur 25: De 5 mål der bliver rapporteret mest og mindst på, i en ikke prioriteret rækkefølge 

 
Der fremgår også nogle SDG’er, som generelt er underrepræsenteret i de fem kommuner. Dette drejer 

sig om mål 1, 2, 5, 10 og 16. Disse mål beskæftiger sig hovedsageligt med fattigdom, sult, uligheder og 

fred, og af figuren fremstår det, som om disse mål ikke prioriteres i samme grad i de udvalgte 
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kommuner. I 2019 har KL foretaget en undersøgelse, hvor de har adspurgt kommunerne, hvordan de 

forskellige SDG’er prioriteres (Kildesgaard & Johannesen, 2019). I denne rapport konkluderes der, at 

kommunerne har sat deres største fokus på verdensmålene 7, 11, 12 og 13. Det er således fire af de 

fem mål, som vores analyse af de fem udvalgte kommuner har fundet frem til. Det samme gør sig 

gældende i en rapport fra RealDania (RealDania, 2018) fra 2018, som sammenligner en række 

kommuner. Denne rapport fandt frem til, at kommunerne hovedsageligt fokuserede på effektivisering 

af energiforbrug, en generel grønnere adfærd og en bæredygtig udvikling af byen (eller byerne), som 

kommunen råder over. Også dette stemmer overens med vores fund fra analysen af de fem udvalgte 

kommuner. 

Den samme tendens ser man i en rapport fra 2018 (Deloitte, 2018) , hvor Deloitte har sammenholdt 

kommuner i Skandinavien fra henholdsvis Danmark, Norge, Finland og Sverige. På baggrund af svar fra 

48 danske kommuner er den generelle prioritering af målene den følgende: Mål 13 om klimaindsats, 

mål 7 om bæredygtig energi og mål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund. Denne konklusion 

stemmer således også overens med analysen, idet målene udgør tre af de fem mål, som analysen af 

de fem udvalgte kommuner viser. 

 

Selvom analysen indikerer en stigende interesse i at rapportere på bæredygtighed, kan der være tvivl 

om, hvorvidt rapporteringen konkret bliver brugt og læst. I Public Management Review 2018  

(Neimann & Hoppe, 2018) blev det konstateret, at der er kommuner, hvis rapportering hverken bliver 

læst eller refereret til. Dette skader interessen for kommunen til at fortsætte den omfattende 

rapportering af bæredygtighed. Vores analyse bakkes dog op af flere rapporter, (Deloitte, 2017; 

Kommunerns Landsforening, 2018; PWC, 2018) som indikerer, at interessen for at rapportere på 

bæredygtighed fortsat er stigende. 

 

I gennemgangen af kommunerne er borgmesterens politiske parti blevet noteret. Fire af de fem 

udvalgte kommuner har i perioden 2016-2018 en borgmester fra Socialdemokratiet. Kun Vallensbæk 

havde i perioden en borgmester fra Det Konservative Folkeparti. Socialdemokratiet har en mere grøn 

indstilling, sammenlignet med det blå partierne, såsom Venstre og Det Konservative Folkeparti. (Øyen, 

2019). Dette kan have en indflydelse på hvor dybdegående deres arbejde er, vedrørende 

bæredygtighedsrapporter. I artiklen ”Public Management Review 2018” (Neimann & Hoppe, 2018), 

undersøges det, hvordan rapportering af bæredygtighed har udviklet sig i seks forskellige europæiske 

byer siden SDG’erne blev etableret. I artiklen pointeres det, at de mål, der skal prioriteres, bør 

imødekomme aktuelle lokale udfordringer frem for politisk motiverede aktioner. Dette vil skabe større 

sandsynlighed for at opnå målene på trods af politiske skift. Resultaterne fra vores analyse indikerer 
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også, at dette gør sig gældende i de udvalgte kommuner. Kommunerne fokuserer netop på 

vedligeholdelse af naturen og på at få byudvikling til at foregå bæredygtigt til gavn for samfundet og 

miljøet. Ud fra analysen ser det ikke ud til, at borgmesterens politiske ståsted har en effekt på de mål 

som prioriteres. Til gengæld ses der en tendens i forhold til, hvor tidligt rapporteringen påbegyndtes. 

Kommunerne med en rød borgmester (København, Aarhus, Rødovre og Albertslund) har generelt 

været tidligere ude med at foretage denne rapportering af bæredygtighed sammenlignet med 

Vallensbæk Kommune, hvis borgmester kommer fra et blåt parti. Disse konklusioner er dog foretaget 

på et meget spinkelt grundlag, idet sammenligningen er foretaget mellem fire røde og en blå 

kommune. 

 

7.2.3   Opsummering 

I perioden fra 2016 til 2018 har man set en udvikling i bæredygtighedsrapporteringen, da kommunerne 

er begyndt at få mere kendskab til FN’s 17 verdensmål. Dette ses blandt andet ved, at omfanget af 

sider, der rapporterer på bæredygtighed, er steget i løbet af perioden. Endvidere kan der konkluderes, 

at de udvalgte kommuner har tendens til at udvælge de samme specifikke SDG’er, som de enten 

indirekte eller direkte imødekommer. De specifikke mål drejede sig om bæredygtig energifremstilling, 

forøget klimaindsats med begrænsning af CO2-udledning og udvikling af byer og lokalsamfund med 

fokus på deres bæredygtighed. Selvom vores analyse kun er baseret på fem kommuner, ses den samme 

tendens i en række andre rapporter, der har undersøgt et større antal kommuner i Danmark. 
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8. Forklaring på udviklingen 

I indeværende kapitel er der udarbejdet en analyse af, hvilke faktorer og parametre, som har påvirket 

udviklingen i SDG-rapportering inden for den kommunale sektor på baggrund af de udvalgte 

kommuner. Der vil først være en kort beskrivelse af, hvordan udviklingen har været i den udvalgte 

periode, og dernæst analyseres de faktorer, som kan have påvirket rapporteringen af bæredygtighed 

og brugen af SDG’erne for kommunerne. Disse parametre er Agenda 2030, Legitimitetsteori, 

accountability, Greenwashing og politisk majoritet. Til sidst vil der være en opsummering af kapitlet. 

 

8.1      Udviklingen 

I kapitel 7 er udviklingen for de udvalgte kommuner beskrevet ud fra kodning af empirien. I kapitlet er 

udviklingen beskrevet i forhold til antal sider, som vedrører bæredygtighed og SDG’erne. Derudover er 

der en beskrivelse af brugen af SDG’erne, samt hvilke typer rapporteringer, planer og strategier, de 

enkelte kommuner har udarbejdet i løbet af perioden 2016-2018. Overordnet viser udviklingen, at der 

har været en stigning i bæredygtighedsrapportering for kommunerne i perioden 2016-2018, både i 

forhold til antal af sider, typer af rapporteringsmetoder og antallet af SDG’er der er behandlet. 

 

8.2      Agenda 2030 

Agenda 2030 er de fastlagte verdensmål udarbejdet af FN, også kendt som SDG’erne, og disse er 

beskrevet i kapitel 3.2.1.  

På tværs af alle kommunerne er mønsteret, at SDG’erne først bliver nævnt direkte i 2018, men at de i 

2016 og 2017 blive nævnt indirekte. Ved direkte nævnt menes der, at kommunen benytter begrebet 

omkring SDG og har medtaget verdensmålene, som fremstår i Agenda 2030. Ved indirekte benævnelse 

menes der, at kommunen behandler områder inden for de forskellige SDG’er, men ikke nævner dem 

som SDG’er eller medtager målene som de fremgår i Agenda 2030. Det stigende brug af SDG’erne, som 

udviklingen viser, tyder på et større fokus og interesse for Agenda 2030. Kommunernes Landsforening 

har i 2019 udarbejdet en analyse af kommuner og deres brug af verdensmålene. I denne analyse 

beskriver mange af kommunerne, at de arbejder med SDG’erne under andre overskrifter, men at disse 

er udarbejdet på baggrund af Agenda 2030 (Kildesgaard & Johannesen, 2019). Dette underbygger 

ligeledes begrundelse for, at Agenda 2030 har effekt inden for det kommunale område i perioden 

2016-2018. 

Danmark har på baggrund af Agenda 2030 udarbejdet Danmarks nationale handlingsplan, som skal 

sikre implementering af SDG’erne i dansk kontekst.  
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I en undersøgelse udarbejdet af Deloitte i 2017 (Deloitte, 2017), som omhandler kommunernes brug 

af verdensmålene i kommunerne, fremgår det, at verdensmålene kan benyttes som en fælles 

referenceramme mellem de private virksomheder, fonde samt aktører i samfundet og kommunernes 

arbejde. Undersøgelsen viser også, at SDG’erne er en såkaldt ”Mulighedsagenda”, som betyder, at 

arbejdet med SDG’erne kan bidrage som løftestang for innovation, engagement og vækst på tværs af 

kommunerne og den offentlige sektor. 

 

Hovedparten af de analyserede kommuner har udarbejdet separate strategier, planer og andre former 

for rapporteringer i perioden 2016-2018 for specifikt at beskrive deres tiltag og handlinger i forhold 

verdensmålene. Dette underbygger ligeledes, at Agenda 2030 spiller en rolle i forhold til, hvordan 

kommunerne skal rapportere deres arbejde med SDG’erne.  

 

Selvom de analyserede kommuner har haft et stigende brug af referencer til Agenda 2030 og SDG’erne, 

er der stadig meget stor variation i den måde kommunerne arbejder og rapporterer på verdensmålene. 

Analysen viser dog et tydeligt mønster; at Agenda 2030 har haft en effekt på kommunernes arbejde 

med verdensmålene, og at den fremadrettet ligeledes vil præge dagsordenen for kommunerne i 

forhold rapportering inden for bæredygtighed og SDG’erne.  

 

Agenda 2030 har ligeledes fået interessenterne for kommunerne til at vise interesse for SDG’erne og 

bæredygtighed generelt, idet Agenda 2030 har sat SDG’erne på dagsorden både nationalt og 

internationalt. Det er tydeligt, at Agenda 2030 har påvirket udviklingen af kommunal rapportering 

inden for bæredygtighed og SDG’erne. Det er dog uklart i hvilken grad. 

 

8.3      Legitimitet 

Legitimitetsteori er beskrevet i kapitel 4.1, hvor selve teorien er uddybet. 

Legitimitetsteorien er en væsentlig faktor i forhold til at beskrive udviklingen inden for bæredygtighed 

og rapporteringen i den kommunale sektor. I det offentlige og kommunale område er interessenterne 

i dette tilfælde borgere, virksomheder og det omkringliggende samfund inden for kommunegrænsen. 

Disse defineres som de primære interessenter. 

  

Analysen viser, at udviklingen af bæredygtighedsrapportering og SDG’erne er stigende på tværs af 

kommunerne. Det øgede fokus og den stigende rapportering af både bæredygtighedsrapportering og 

SDG’erne kan være et udtryk for et forsøg på at pleje og sikre den ”sociale kontrakt” mellem 

kommunerne og de primære interessenter. Ud over de økonomiske præstationer fra kommunerne og 
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virksomhederne er der gennem de seneste årtier kommet et stort fokus på bæredygtighed og sociale 

forhold. Det er derfor vigtigt for kommunerne, at deres forretningsaktiviteter harmonerer med deres 

interessenter, og at forventningerne til disse er afstemt. Den faktiske udvikling inden for de 

analyserede kommuner underbygger denne tese, idet analysen viser, at der har været en stigning i 

rapporteringen samt et øget fokus på bæredygtighed og SDG’erne. 

 

Stigningen i rapportering og fokus på bæredygtighed kan ligeledes været et udtryk for, at kommunerne 

arbejder på, at den ”sociale kontrakt” ikke bliver svækket. Den ”sociale kontrakt” kan blive truet, hvis 

kommunernes forretningsaktiviteter ikke passer til interessenternes forventninger, værdier og 

normer. Kommunerne kan enten forsøge at påvirke værdierne og normerne i samfundet eller at ændre 

deres forretningsaktiviteter for at undgå at blive svækket eller truet. I dette tilfælde er det 

kommunerne, som tilpasser deres forretningsaktiviteter, så de passer til dem, som er i samfundet, 

hvilket er et ønske om større bæredygtighed. Dette sker netop gennem kommunernes 

kommunikationsværktøjer, som er deres bæredygtighedsrapporteringer, herunder klimastrategier, 

handlingsplaner med videre. Disse viser, at kommunerne tydeligt prøver at vise en fremgang og 

udvikling inden for bæredygtighed. 

 

Ifølge artikel fra Niemann og Hoppe er kommunerne ivrige efter at styrke deres 

legitimationsoplysninger som værende 'grønne' og ”moderne” for at få en konkurrencefordel i den 

globale vidensøkonomi, herunder den nationale (Neimann & Hoppe, 2018). 

 

Det vigtigste, ved at øge kommunikationen og rapporteringen omkring bæredygtighed og SDG’erne, 

er, at kommunerne fremstår legitime. Ved at fremstå legitime sikrer kommunerne, at de ikke bliver 

undermineret og svækket. Dette gøres ved at rapportere i tilstrækkelig grad, så de opfylder  

forventninger fra interessenterne og det omkringliggende samfund. 

 

Ud fra udviklingen fremgår det tydeligt, at kommunerne anvender flere af legitimitetsstrategierne ved 

blandt andet at tilpasse deres forretningsaktiviteter og kommunikationsværktøjer. Dette gør 

kommunerne ved at sikre, at de er i overensstemmelse med de værdier, normer og forventninger, som 

interessenterne og det omkringliggende samfund har. 

 

8.5      Accountability 

Kommunerne oplever store forventninger til deres ageren som ansvarlige fra deres interessenter og 

det omkringliggende samfund. De større krav og forventninger skyldes, at kommunerne er inden for 
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den offentlige sektor, hvorfor der forventes en større gennemsigtighed og ansvarlighed i forhold til 

den private sektor (Argento, Grossi, Persson, & Vingren, 2019). 

 

I analysen af kommunerne fremgår det, at rapportering på bæredygtighed og SDG’erne har været 

stigende i løbet af perioden 2016-2018. I analysen konstateres et mønster for, at antal sider omkring 

bæredygtighed og SDG’erne stiger henover perioden. Ligeledes stiger mængden af de forskellige typer 

af rapporteringsformer, da der i løbet af årrækken er en tendens til, at kommunerne udarbejder og 

offentliggør strategier og handlingsplaner specifikt til at imødekomme bæredygtighed og SDG’erne. 

Kommunerne kan netop indfri forventninger fra interessenterne og samfundet ved at rapportere på 

økonomiske og ikke-økonomiske parametre. Denne metode er i overensstemmelse med teorien 

omkring accountability, oversat til dansk som ”ansvarlighed” (Argento, Grossi, Persson, & Vingren, 

2019). 

 

I tidligere undersøgelser beskrives det, at øget gennemsigtighed fremmer ansvarlighed over for alle 

interessenter. Dette skyldes, at den øgede gennemsigtighed får borgere og andre interessenter til at 

engagere sig i organisationsmål og prioriteringer (Neimann & Hoppe, 2018). Niemann og Hoppe 

beskriver, at bæredygtighed i den offentlige sektor sammenlignet med den private sektor stadig er på 

et meget tidligt stadie. Deres artikel beskriver ligeledes de mange forskellige måder at rapportere 

bæredygtighed og SDG’er, samt de fordele og ulemper der er herved. En af ulemperne ved separat 

rapportering kan være, hvis rapporterne viser uændrede tendenser og konklusioner. Dette kan 

resultere i manglende nyhedsværdi samt mangel på politisk fremtrædende information. 

 

(Neimann & Hoppe, 2018) artikel underbygger teorien omkring, at kommunernes øgede rapportering 

inden for bæredygtighed øger gennemsigtigheden. I analysen fremgår det, at de udvalgte kommuner 

i perioden 2016-2018 øger gennemsigtigheden, hvilket er positivt, idet kommunen bliver stillet til 

ansvar for deres handlinger og skal forklare dette over for modparten. De primære interessenter er i 

dette tilfælde interessenter i form af borgere, virksomheder og det omkringliggende samfund. 

 

Ud fra udviklingen i kommunerne er det tydeligt, at accountability er en vigtig faktor i kommunernes 

stigning i rapporteringen inden for bæredygtighed og SDG’erne. Dette er centralt, fordi borgerne og 

det omkringliggende samfund derved bedre kan forstå kommunernes arbejde med bæredygtighed og 

SDG’erne. 
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8.6      Greenwashing 

Teorien omkring ”Greenwashing” er beskrevet i kapitel 4.2. I analysen i kapitel 7 er det konstateret, at 

målbarheden af bæredygtighedsrapporteringerne, årsberetninger, strategier og handlingsplanerne er 

relativt lav. Der måles i de forskellige rapporteringer ikke på procenter, beløb eller med lignende 

målemetoder. I disse rapporteringer benyttes der hovedsagligt den narrative tilgang, altså 

tekstbeskrivelser fremfor målbare elementer.  

 

Den lave målbarhed af rapporteringerne kan skyldes, at kommunerne er bange for ”Greenwashing”. 

Dette betyder, at de bliver beskyldt for at fremstå mere bæredygtige og miljørigtige end de reelt er i 

forhold til kommunernes løsninger, forretningsaktiviteter og CSR-tiltag. (Siano, Vollero, Conte, & 

Amabile, 2017). 

Hvis det bliver opdaget, at kommunerne har foretaget ”Greenwashing” ved at lyve, opdigte eller 

lignende, kaldes dette ”decoupling”. Hvis dette er tilfældet, kan det skade kommunens omdømme hos 

deres interessenter, herunder borgere og virksomheder i kommunen, men også det i øvrige 

omkringliggende samfund, (Siano, Vollero, Conte, & Amabile, 2017). 

 

Artiklen af (Neimann & Hoppe, 2018) beskriver ligeledes, at ”Greenwashing” er en frygt både i den 

private og offentlige sektor. Derudover beskriver de, hvorledes rapporteringer kan forstærke 

forståelsen af, at alt er ”Business-as-usual”, selvom det reelt ikke er det (Neimann & Hoppe, 2018). 

 

GRI har i 2013 udarbejdet retningslinjer i forhold til væsentlighedsanalyse for 

bæredygtighedsrapporteringer. Disse retningslinjer skal identificere de vigtigste punkter og tilpasse 

rapporteringen og arbejdet med SDG’erne. Mistanken omkring ”Greenwashing” reduceres, hvis der i 

rapporteringen benyttes en kombination af lovbestemte aspekter og frivillige områder (Gatti, Seele, & 

Rademacher, 2019).  

Der er ingen krav til kommunernes rapportering i forhold til, hvad denne skal indeholde, herunder  

SDG’er, omfang, struktur, type, med videre. Dette ses tydeligt, da ingen af de udvalgte kommuner har 

rapporteret på samme måde i forhold til bæredygtighed og SDG’erne i perioden 2016-2018. 

Vallensbæk Kommune har f.eks. udarbejdet et såkaldt ”Grønt regnskab” for årene 2016-2018. 

Københavns Kommune har udarbejdet handlingsplaner og klimastrategi for samme periode, men intet 

”Grønt regnskab”. Da der ikke er nogle lovbestemmelser vedrørende disse rapporteringer, fremstår 

kommunernes rapporteringer meget forskellige. 

Derved er risikoen større for at blive anklaget for ”Greenwashing”, end hvis der havde været en fælles 

referenceramme for kommunerne, som skabte standarder for måling af bæredygtighed og brugen af 
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SDG’erne. Fraværet af disse standarder kan danne grundlag for kommunerens beslutning om ikke at 

udarbejde målbare rapporteringer, strategier med videre, men i stedet at benytte sig af den narrative 

tilgang. 

 

Kommunernes manglende målbarhed i deres rapporteringer kan skyldes, at kommunerne er bange for 

at blive beskyldt for ”Greenwashing”, som følge af den manglende standard for rapportering. 

 

8.7      Politisk majoritet 

Tidligere studier har vist, at politisk majoritet i kommuner kan have en effekt på indholdet i SDG-

rapportering samt rapportering af bæredygtighed generelt. I (Neimann & Hoppe, 2018) artikel 

beskriver de, at bæredygtighedsrapporterne er påvirket af den politiske retning og kulturen i 

kommunerne. Dette har betydning for størrelsen, typen og prioriteringen af 

bæredygtighedsrapporteringerne (Neimann & Hoppe, 2018). 

 

I analysen har fire ud af de fem kommuner en socialdemokratisk borgmester, og en ud af fem har en 

konservativ borgmester.   

Kommunerne med en socialdemokratisk borgmester er Københavns Kommune, Rødovre Kommune, 

Albertslund Kommune og Aarhus Kommune. Disse kommuner har, jf. kapitel 7, rapporteret direkte og 

indirekte på mellem 11-17 af SDG’erne i 2018. Vallensbæk Kommune har en konservativ borgmester 

og har rapporteret på tre af SDG’erne i 2018. Ud fra analysen kan det ligeledes konstateres, at 

Vallensbæk Kommune er den eneste kommune, som ikke har haft stigning i antallet af SDG’er som er 

nævnt direkte eller indirekte i perioden 2016-2018. Omvendt har alle kommunerne med 

socialdemokratiske borgmestre i samme periode haft en stigning på mellem et og ti flere nævnte 

SDG’er.  

Vallensbæk Kommune har desuden ikke udarbejdet klimastrategier, handlingsplaner eller lignende 

rapporteringer, men i stedet udarbejdet et såkaldt ”grønt regnskab” for alle årene 2016-2018. I de 

øvrige kommuner er der i løbet af den analyserede periode 2016-2018 udarbejdet nye 

rapporteringsformer såsom handlingsplaner og klimastrategier. Dette sker i takt med det stigende 

antal sider som vedrører bæredygtighed og SDG. 

 

På baggrund af ovenstående kan det konkluderes, at der er forskelle på rapportering, som skyldes  

politisk majoritet. Dette er i overensstemmelse med teorien, som fremlægges af (Neimann & Hoppe, 

2018). 
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8.8      Kommunernes demografi 

I vores analyse af udviklingen i rapporteringen inden for bæredygtighed fremgår det, at visse 

kommuner har foretaget rapportering direkte på SDG’erne i 2018. To af de fem udvalgte kommuner 

er henholdsvis den største og næststørste kommune (målt på antal indbyggere), som er Københavns 

Kommune og Aarhus Kommune. Samtidig er der udvalgt nogle mindre kommuner, som er rangeret nr. 

78 (Albertslund Kommune) og nr. 92 (Vallensbæk Kommune) ud af 98 kommuner i forhold til antallet 

af indbyggere. 

Tendensen ser ud til at være, at de større kommuner med et større antal af indbyggere har udarbejdet 

mere udførlige bæredygtighedsrapporteringer sammenlignet med de mindre kommuner. Et eksempel 

er Københavns Kommune, der i 2018 foretager rapportering på alle SDG’erne, mens nabokommunen 

Vallensbæk ikke har indarbejdet SDG’erne i deres bæredygtighedsrapportering endnu. Denne tendens 

stemmer overens med en rapport udarbejdet af Deloitte. I denne rapport konstateres det, at de 

mindre kommuner ikke er nær så hurtige til at rapportere på SDG’erne. Dette skyldes muligvis at de 

større kommuner har flere ressourcer og værktøjer til rådighed til at foretage rapporteringen, hvorfor 

de får implementeret SDG’erne hurtigere. 

 

8.9      Opsummering 

Det kan konstateres, at der har været en udvikling i rapporteringen i de udvalgte kommuner i perioden 

2016-2018. Denne udvikling har overordnet set været en stigning i forhold til omfanget samt typer af 

rapporteringer, fokus og prioritering af bæredygtighedsrapportering. Forhold og parametre som kan 

forklare udviklingen kan være Agenda 2030, som har sat fokus på bæredygtighed og SDG’erne, både 

hos kommunerne og deres interessenter, herunder borgerne, virksomhederne og det omkringliggende 

samfund. Kommunernes forsøg på at sikre deres legitimitet og den ”sociale kontrakt” underbygger 

ligeledes udviklingen. Udviklingen bekræfter desuden teorien omkring accountability; at 

kommunernes øgede rapportering sker for at sikre og øge deres gennemsigtighed. Den manglede  

målbarhed i kommunernes rapportering kan skyldes, at kommunerne er bange for at blive anklaget 

for ”Greenwashing”. Derfor undlader de at måle på parametre, som kan svække kommunens 

troværdighed og legitimitet. Dette kan skyldes en manglende standard for kommunerne i forhold til 

bæredygtighedsrapportering. I analysen blev det konstateret, at de udvalgte kommuner med 

socialdemokratiske borgmestre har  haft en stigning i omfanget rapportering af bæredygtighed og 

SDG’er. Omvendt har kommunen med en konservativ borgmester haft en lille og næsten uændret 

stigning i rapportering af bæredygtighed i perioden 2016-2018. Disse parametre kan have haft 

indflydelse på udviklingen i rapporteringen af bæredygtighed i perioden 2016-2018.  
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9. Konklusion og perspektivering 

Kapitel 9 indeholder hovedopgavens konklusion på problemformuleringen som fremgår af kapitel 1 

samt de dertilhørende underspørgsmål. Dernæst redegøres der for en mulig perspektivering med en 

beskrivelse af, hvordan hovedopgavens arbejde kan videreføres. 

 

9.1      Konklusion 

Hovedopgaven har på baggrund af teori og metode belyst, hvordan rapporteringen af bæredygtighed 

og SDG’er har udviklet sig i den kommunale sektor i perioden 2016-2018. 

 

Der blev i hovedopgaven udvalgt fem kommuner til undersøgelsen. I analysen blev det konstateret, at 

kommunerne forholder sig forskelligt til rapportering af bæredygtighed. Kommunerne benytter en stor 

variation af forskellige typer af rapporteringer, herunder strategier, handlingsplaner, ”grønne 

regnskaber”, årsberetninger med videre. Analysen viser, at ingen af de udvalgte kommuner har 

benyttet samme rapporteringsform som en af de andre kommuner i perioden 2016-2018. Omfanget 

af rapporteringerne relateret til SDG’erne er ligeledes meget individuelt, og der blev ikke konstateret 

et mønster på tværs af kommunerne. 

 

Udviklingen i rapporteringerne af bæredygtighed og SDG’erne har vist, at disse ikke er kontrolleret af 

lovbestemte krav, standarder eller en fælles referenceramme. Der er ingen obligatoriske krav for 

rapportering omkring bæredygtighed eller brugen af SDG’erne for kommunerne. 

På baggrund af analysen kan det konstateres, at der i perioden 2016-2018 har været en stigning i 

omfanget af antal sider, som omhandler bæredygtighed og SDG’erne på tværs af de udvalgte 

kommuner. Analysen viser dog, at graden af stigningen for omfanget er individuelt for den enkelte 

kommune og ikke er konsekvent på tværs af de udvalgte kommuner. Analysen indikerer, at SDG 7, 11, 

12, 13 og 15 er de mest benyttede på tværs af de udvalgte kommuners rapportering i perioden 2016-

2018. Omvendt er SDG’erne 1, 2, 4, 10 og 16 de SDG’er som er mindst repræsenteret, og flere af disse 

bliver slet ikke behandlet af kommunerne i den udvalgte periode. 

 

Der kan være flere grunde til denne udvikling. En af disse grunde kan være Agenda 2030 udarbejdet af 

FN, som har fastlagt SDG’erne og sat bæredygtighedsrapportering på dagsordenen. Analysen viser, at 

flere af kommunerne har benyttet SDG’erne i deres rapportering i årene 2016-2018, hvilket kan 

indikere, at Agenda 2030 har haft en indflydelse. Et andet parameter, som kan have påvirket den 

stigende udvikling i bæredygtighedsrapportering, kan være kommunernes forsøg på at tilpasse sig 
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samfundets stigende fokus på bæredygtighed. Kommunerne forsøger at efterleve deres interessenters 

forventninger, værdier og normer for at sikre deres legitimitet i den sociale konstruktion, som de er en 

del af. 

 

Analysen viser, at målbarheden i kommunernes rapportering er relativ lav, og der hovedsagligt 

benyttes en narrativ tilgang. Dette kan skyldes, at kommunerne er bange for at blive anklaget for 

”Greenwashing”, hvorfor de netop fravælger målbare elementer i deres rapporteringer. I analysen ses 

der en tendens til, at den politiske majoritet har en effekt i bæredygtighedsrapporteringerne. 

Mønsteret i analysen viser, at udviklingen i omfang og type af bæredygtighedsrapporteringer i højere 

grad er forskellig mellem kommuner med forskellige politiske majoriteter. Omvendt viser analysen, at 

kommunerne med samme politiske majoritet har flere fællestræk. 

 

Endeligt er vi bekendt med, at vores analyse er dannet på et spinkelt grundlag med udgangspunkt i 

fem kommuner ud af de i alt 98 kommuner i Danmark. Det kan derfor udelukkende udtales om de fund 

som de udvalgte kommuner har givet. På baggrund af de udvalgte kommuner har udviklingen inden 

for bæredygtighedsrapporteringer og brugen af SDG’er generelt været stigende i perioden 2016-2018 

uanset politisk, økonomisk, socialt og miljømæssigt ståsted. 

 

9.2      Perspektivering 

Hovedopgaven afspejler, hvordan bæredygtighedsrapporteringer med fokus på SDG’erne foretages i 

den kommunale sektor. For at udbygge hovedopgaven kunne man med fordel have foretaget interview 

af de ansvarlige medarbejdere i de enkelte kommuner, som har ansvaret for rapportering af 

bæredygtighed og SDG’erne. Endvidere ville det være oplagt at øge antallet af analyserede kommuner 

for at skabe et større empirisk grundlag. Dette vil øge muligheden for at danne mere generaliserende 

observationer og konklusioner inden for den kommunale sektor. Yderligere vil det have været en 

spændende mulighed at sammenligne kommunerne internationalt med kommuner i andre lande. 

 

I forhold til det teoretiske grundlag kunne man med fordel inddrage nye teorier såsom ”Principal-

agent-teorien”. Denne teori vil kunne bidrage til en undersøgelse af, hvordan ”agenten”, som i dette 

tilfælde er kommunerne, opfylder ”principal”, altså samfundets forventninger. Endvidere kunne man 

udforske kommunernes brug af væsentlighedsanalyser i forbindelse med bæredygtighedsrapportering 

og brugen af SDG’erne. En anden mulighed kunne være at undersøge udviklingen i bæredygtighed og 

brugen af SDG’erne inden for de selskaber, som er kommunalt ejet, f.eks. forsyninger, institutioner, 

transport med videre. 
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Bilag 1 – Beskrivelse af SDG’erne 

Beskrivelse af SDG’erne (Verdensmålene) 

 
 

 

  

FN's Verdensmål Beskrivelse af verdensmålene
1. Afskaf fattigdom Afskaffe alle former for fattigdom i verden. 
2. Stop sult Stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt 

fremme bæredygtigt landbrug. 
3. Sundhed og trivsel Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.
4. Kvalitetsuddannelse Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles 

muligheder for livslang læring.
5. Ligestilling mellem kønnene Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers 

rettigheder og muligheder. 
6. Rent vand og sanitet Sikre bæredygtig adgang og forvaltning af vand og sanitet for alle.
7. Bæredygtig energi Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi, 

til en overkommelig pris.
8. Anstændige jobs og økonomisk vækst Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld 

og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle. 
9. Industri, innovation og infrastruktur Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig 

industrialisering og understøtte innovation.
10. Mindre ulighed Reducere ulighed i og mellem lande.
11. Bæredygtige byer og lokalsamfund Gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste 

og bæredygtige. 
12. Ansvarligt forbrug og produktion Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer. 
13. Klimaindsats Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres 

konsekvenser.
14. Livet i havet Bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres 

ressourcer.
15. Livet på land Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på 

land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, 
standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner Støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til 
retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende 
institutioner på alle niveauer.

17. Partnerskaber for handling Revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og 
styrke midlerne til at nå målene.
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Bilag 2 – Kodningsskabelon 

Kodningsskabelon for kodning af empiri for kommunerne. 

 

 
  

Antal sider bæredygtighedsrapportering
Årsrapport
Årsberetning
Klimastrategi
Klimarapport
Bæredygtighedsrapport
CO₂ Handlingsplan
Grønt regnskab
Klimaplan 2025
Klimaplan (Roadmap 2017-2020)
Handlingsplan
Total 0 0 0

SDG'er Indirekte Direkte Indirekte Direkte Indirekte Direkte
1. Afskaf fattigdom
2. Stop sult
3. Sundhed og trivsel
4. Kvalitetsuddannelse
5. Ligestilling mellem kønnene
6. Rent vand og sanitet
7. Bæredygtig energi
8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
9. Industri, innovation og infrastruktur
10. Mindre ulighed
11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
12. Ansvarligt forbrug og produktion
13. Klimaindsats
14. Livet i havet
15. Livet på land
16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner
17. Partnerskaber for handling
Henvisninger i alt 0 0 0 0 0 0

2016 2017 2018KOMMUNE XXX
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Bilag 3 – Kodning: Københavns Kommune 

Kodning af empiri for Københavns Kommune. 

 

 
  

Antal sider bæredygtighedsrapportering
Årsrapport -       -       -       
Klimaplan 2025 62,5      62,5      62,5      
Klimaplan (Roadmap 2017-2020) -       47,0      47,0      
Handlingsplan -       -       48,5      
Total 62,5 109,5 158,0

SDG'er Indirekte Direkte Indirekte Direkte Indirekte Direkte
1. Afskaf fattigdom 1
2. Stop sult 1
3. Sundhed og trivsel 1
4. Kvalitetsuddannelse 1
5. Ligestilling mellem kønnene 1
6. Rent vand og sanitet 1
7. Bæredygtig energi 1 1 1 1
8. Anstændige jobs og økonomisk vækst 1 1 1 1
9. Industri, innovation og infrastruktur 1 1 1 1
10. Mindre ulighed 1
11. Bæredygtige byer og lokalsamfund 1 1 1 1
12. Ansvarligt forbrug og produktion 1 1 1 1
13. Klimaindsats 1 1 1 1
14. Livet i havet 1
15. Livet på land 1
16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner 1
17. Partnerskaber for handling 1 1 1 1
Henvisninger i alt 7 0 7 0 7 17

2018Københavns Kommune 2016 2017
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Bilag 4 – Kodning: Albertslund Kommune 

Kodning af empiri for Albertslund Kommune. 

 

 
  

Antal sider bæredygtighedsrapportering
Årsrapport 51,0      62,8      16,8      
Klimastrategi -       -       42,0      
Klimarapporter -       -       32,0      
Total 51,0 62,8 90,8

SDG'er Indirekte Direkte Indirekte Direkte Indirekte Direkte
1. Afskaf fattigdom 1 1
2. Stop sult
3. Sundhed og trivsel 1 1 1 1
4. Kvalitetsuddannelse 1 1 1 1
5. Ligestilling mellem kønnene
6. Rent vand og sanitet 1 1 1
7. Bæredygtig energi 1 1 1 1
8. Anstændige jobs og økonomisk vækst 1 1 1
9. Industri, innovation og infrastruktur 1 1
10. Mindre ulighed 1
11. Bæredygtige byer og lokalsamfund 1 1 1
12. Ansvarligt forbrug og produktion 1 1 1
13. Klimaindsats 1 1 1
14. Livet i havet
15. Livet på land 1 1 1 1
16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner 1
17. Partnerskaber for handling 1 1
Henvisninger i alt 11 0 12 0 4 12

Albertslund Kommune 2016 2017 2018



Simon Barkholt Rask og Valdemar Haudal Rasmussen 06.05.2020 
 

Side 78 af 81 
 

Bilag 5 – Kodning: Aarhus Kommune 

Kodning af empiri for Aarhus Kommune. 

 

 
  

Antal sider bæredygtighedsrapportering
Årsrapport -       -       -       
Klimaplan 55,5      55,5      55,5      
Klimastrategi 9,0        9,0        9,0        
Årsberetning 23,3      28,8      30,7      
Total 87,8 93,3 95,2

SDG'er Indirekte Direkte Indirekte Direkte Indirekte Direkte
1. Afskaf fattigdom
2. Stop sult
3. Sundhed og trivsel 1
4. Kvalitetsuddannelse 1 1
5. Ligestilling mellem kønnene
6. Rent vand og sanitet 1 1
7. Bæredygtig energi 1 1 1
8. Anstændige jobs og økonomisk vækst 1 1
9. Industri, innovation og infrastruktur 1 1 1
10. Mindre ulighed
11. Bæredygtige byer og lokalsamfund 1 1 1
12. Ansvarligt forbrug og produktion 1 1 1
13. Klimaindsats 1 1 1
14. Livet i havet
15. Livet på land 1 1 1
16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner
17. Partnerskaber for handling 1 1 1
Henvisninger i alt 7 0 10 0 11 0

Aarhus Kommune 2016 2017 2018
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Bilag 6 – Kodning: Rødovre Kommune 

Kodning af empiri for Rødovre Kommune. 

 

 
  

Antal sider bæredygtighedsrapportering
Årsrapport -       -       -       
Bæredygtighedsrapport 14,0      14,0      14,0      
CO2 handlingsplan -       -       32,0      
Grønt regnskab 15,0      15,0      15,0      
Total 29,0 29,0 61,0

SDG'er Indirekte Direkte Indirekte Direkte Indirekte Direkte
1. Afskaf fattigdom 1 1 1
2. Stop sult
3. Sundhed og trivsel 1
4. Kvalitetsuddannelse 1 1 1
5. Ligestilling mellem kønnene
6. Rent vand og sanitet 1 1 1
7. Bæredygtig energi 1 1 1 1
8. Anstændige jobs og økonomisk vækst 1 1 1
9. Industri, innovation og infrastruktur 1 1 1
10. Mindre ulighed
11. Bæredygtige byer og lokalsamfund 1 1 1 1
12. Ansvarligt forbrug og produktion 1 1 1 1
13. Klimaindsats 1 1 1 1
14. Livet i havet 1 1
15. Livet på land 1 1 1 1
16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner
17. Partnerskaber for handling
Henvisninger i alt 10 0 10 0 12 6

Rødovre Kommune 2016 2017 2018
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Bilag 7 – Kodning: Vallensbæk Kommune 

Kodning af empiri for Vallensbæk Kommune. 

 

 
  

Antal sider bæredygtighedsrapportering
Årsrapport -       -       -       
Grønt regnskab 68,0      68,0      76,0      
Total 68,0 68,0 76,0

SDG'er Indirekte Direkte Indirekte Direkte Indirekte Direkte
1. Afskaf fattigdom
2. Stop sult
3. Sundhed og trivsel
4. Kvalitetsuddannelse
5. Ligestilling mellem kønnene
6. Rent vand og sanitet 1 1 1
7. Bæredygtig energi 1 1 1
8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
9. Industri, innovation og infrastruktur
10. Mindre ulighed
11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
12. Ansvarligt forbrug og produktion
13. Klimaindsats 1 1 1
14. Livet i havet
15. Livet på land
16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner
17. Partnerskaber for handling
Henvisninger i alt 3 0 3 0 3 0

Vallensbæk Kommune 2016 2017 2018
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Bilag 8 – Alfabetisk oversigt over kommuner i Danmark 

Liste over kommuner i Danmark fra Social- og Indenrigsministeriet (Social- og Indenrigsministeriet, 2020). 
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