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Indledning

Gennem mange år har undersøgelser dokumenteret, at 
danskerne generelt finder det meget vigtigt, at der gø-
res noget for at forhindre miljøødelæggelser og for at 
fremme en bæredygtig udvikling. Samtidig oplever po-
litikere, kommunalt ansatte, NGO’er og folkeoplysere, 
som arbejder med at få borgerne til at tage medansvar 
og deltage i denne indsats, at folk ikke handler i over-
ensstemmelse med deres egne holdninger. De beskriver 
det ofte som et paradoks – og forsøger blot endnu mere 
ihærdigt, at overbevise befolkningen om, at de skal æn-
dre adfærd. På nogle områder kan der spores fremskridt. 
Men: Det går langsomt. Det er typisk de samme dele af 
befolkningen – de allerede mere eller mindre grønne 
– som giver den en tand til, mens en stor del synes at 
være ligeglade eller modvillige. Og de grønne, der så 
gør noget, udvikler ofte deres praksisser, så de på nogle 
punkter bliver mere bæredygtige og på andre mindre 
bæredygtige; hvad der spares på gyngerne sættes til på 
karrusellen.

De ringe resultater har ført til mange opfordringer til 
kommunikationsfolk, psykologer, pædagoger  m.fl. om 
at udvikle den rette metode; tricket der effektivt får folk 
til at lytte til informationen og ændre adfærd. Men in-
gen er kommet op med en sådan metode. Der kan derfor 
være grund til at stille spørgsmål ved egne udgangs-
punkter: Både ved opfattelsen af, at det er uforståeligt, 
at folk ikke handler konsekvent i forhold til deres egne 
holdninger til miljø og bæredygtig udvikling, og ved 
forestillingen om at vejen frem er at finde tricket til den 
effektive information. 

Vi er selvfølgelig ikke de første eller eneste, der er op-
mærksomme på folkeoplysningens problem, og som 

forsøger at finde nye veje. En af de veje frem, som ofte 
nævnes, handler om at gøre bæredygtig udvikling til 
noget positivt og kreativt. Væk med trusler og råd om 
affald og afkald!  Og der er helt klart en vigtig pointe i 
at appellere til lysten, motivationen og kreativiteten. Vi 
mener imidlertid ikke, det er i modstrid med at dem, 
som arbejder med at fremme folkeoplysning om bære-
dygtig udvikling, også beskæftiger sig med barriererne. 
Gør de ikke det, kommer de til at stå som strudsen med 
hovedet i busken. En af kritikkerne af de seneste årti-
ers indsats har således været, at den i for høj grad har 
fokuseret på det umiddelbart mulige, og at den derved 
har undladt at se barriererne i øjnene og gøre noget ved 
dem. Som miljøpsykologerne Susanne Moser og Lisa 
Dilling har fremhævet, så er det korte svar på, hvordan 
man engagerer folk i miljø, klima og bæredygtig udvik-
ling simpelthen ’tag højde for barriererne!’.  Så uanset 
at det er godt at tænke over motiver og positive veje, så 
bør det ikke få os til at undlade at forstå barriererne og 
finde ud af, hvad vi kan gøre ved dem.

I de tekster og videoklip, som præsenteres her, kan du 
læse og høre om forholdet mellem mål og barrierer, om 
hvorfor ’folk ikke gør, som vi siger’, om eksempler på 
projekter i fire kommuner – og om vores fælles diskus-
sioner af veje frem for arbejdet med deltagelse og læring 
i relation til spørgsmål om bæredygtig udvikling. Med 
hensyn til det sidste, så fremlægger vi ikke noget colum-
busæg, men nogle erfaringer og ideer, samt en måde at 
tænke over, hvordan indsigt i barrierer kan hjælpe til 
at kvalificere indsatsen. Vi håber, at det både vil føre til 
kritiske og konstruktive kommentarer, som kan være 
med til at styrke folkeoplysningen for bæredygtig ud-
vikling i Danmark.
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Baggrunden
I foråret 2010 blev RCE-Denmark etableret og åbnede 
mulighed for økonomisk støtte til samarbejde på tværs 
af de deltagende organisationer og institutioner i net-
værket. Et af de første samarbejder, som kom i gang, er 
det, som har ført til de dokumenter og videoklip, som 
præsenteres her.  

Udgangspunktet var en EU-ansøgning, som de danske 
’Green City’ kommuner skulle deltage i, og som skulle 
udvikle en metode til at nå ’hard to reach’ målgrupper. 
Det rejste spørgsmålet om, hvad det er for barrierer, der 
gør, at den lokale folkeoplysning om bæredygtig ud-
vikling ofte har svært ved at engagere dem, der ikke 
allerede er grønne, og hvorfor det er så svært at få bor-
gere til at omsætte deres miljøbevidsthed til praksis? 
Med disse spørgsmål som motivation blev forskere ved 
DPU/Aarhus Universitet, Aalborg Universitet samt DTU 
kontaktet, og der blev nedsat en arbejdsgruppe. 

Formålet
Grundtanken i samarbejdet har været at koble teoretiske 
indsigter med praksiserfaringer for at opnå et overblik 
over - samt en bedre forståelse af - barriererne for lokal, 
social læring i spørgsmål om bæredygtig udvikling.  På 
den baggrund skulle gruppen efterfølgende se på eksem-
pler fra kommunerne og sammen forsøge at udvikle bud 
på, hvordan den lokale folkeoplysning kan blive bedre 
til at involvere borgerne og understøtte deres læring og 
handling i spørgsmål om bæredygtig udvikling. 

Gennem formidling af gruppens arbejde i tekst og video 
er det vores håb, at politikere, kommunalt ansatte og 
NGO’er, som ønsker at medvirke til at fremme borger-
deltagelsen i bæredygtig udvikling, kan få ny inspira-
tion samt blive mere bevidste om barriererne og mulig-
hederne i denne indsats.

Resultatet af arbejdet består af 8 tekster og 4 korte vi-
deoer.

Om teksterne 
De to første tekster er begge forskerbidrag:

I den første, skrevet af Birgitte Hoffmann fra DTU, ses 
der nærmere på forholdet mellem mål og barrierer. Bar-
rierer må altid ses i forhold til de mål, man har sat sig, 
og nogle gange kan det være det mål, man har sat sig, 
som er problematisk.

Den anden tekst er skrevet af Jeppe Læssøe fra Institut 
for Uddannelse og Pædagogik på Aarhus Universitet. 
Den udgør en slags katalog over de mange forskellige 
barrierer, som kan medvirke til borgernes manglende 
deltagelse og læring i spørgsmål om bæredygtig udvik-
ling.

Herefter følger fire tekster med cases:

 1. Lokalkendte klimafamilier i Allerød
 2. Klimalandsby Studsgård i Herning kommune
 4. Klimafamilier i Ballerup
 3. Kolding – Energirenovering i private boliger

Endelig indeholder den afsluttende tekst en opsamling 
af arbejdsgruppens diskussion af mulige måder at hånd-
tere barrierer. Det er ikke alle barrierer, som behandles, 
men der gives eksempler samt ideer til, hvordan folke-
oplysere på bæredygtighedsområdet kan forsøge at tage 
højde for nogle af dem. 

Indledning  
Denne artikel indleder diskussionerne om barrierer og 
muligheder for borgerdeltagelse og sociale læreproces-
ser med at træde et skridt tilbage og se på, hvad det 
er for en bæredygtig udvikling, vi gerne vil engagere 
borgerne i.  Før vi diskuterer barrierer, bliver vi nemlig 
nødt til at forholde os til hvilken udvikling, vi vil ind-
drage borgerne i.  Det er både relevant og interessant! 
Og vi har måske forsømt det? 

Den centrale pointe i afsnittet er således, at der er en 
sammenhæng mellem mål, proces og barrierer. Det giver 
faktisk ikke mening at tale om barrierer uden at koble 
til retningen på den udvikling, vi søger at engagere bor-
gerne i, og måden vi gør det på. Når vi derfor arbejder 
med barrierer for forandring, så må vi samtidig overveje, 
hvad det er for en udvikling, vi mere eller mindre di-
rekte peger imod. Hvis vi fx arbejder for energibespa-
relser gennem nedsættelse af stand by forbruget, så vil 
vi opleve andre barrierer, end hvis vi søger at fremme 
vegetarisk kost. De to strategier rummer forskellige bil-
leder af et bæredygtigt samfund. 

Tilsvarende hænger diskussionen om målgrupper sam-
men med mål og metode. Når vi oplever, at nogle mål-
grupper er svære at nå, så hænger det sammen med det 
budskab, vi prøver at formidle eller den forandring, vi 
prøver at skabe. Dvs. når vi vælger hvilke mål og hand-
linger, vi vil arbejde med, så er vi med til at definere 
hvem, der vil være svære at nå.  Det lyder banalt, men 
vi vil argumentere for, at det vil styrke indsatsen for 
bæredygtig udvikling, hvis vi er mere klare på de bag-
vedliggende forestillinger om bæredygtig udvikling i 
vores projekter. 

En anden vigtig pointe i afsnittet er, at vi i Danmark fo-
kuserer stærkt på miljø, når vi arbejder med bæredygtig 
udvikling, mens en bredere tilgang måske kan skabe 
fornyet energi i udviklingen.  

Bæredygtig udvikling som mål 
Jeg må starte med at understrege, at det ikke er helt 
nemt at være skarp i forhold til, hvad bæredygtig udvik-
ling er. For det første findes det bæredygtige samfund jo 
ikke endnu, og derfor ved vi jo i sagens natur ikke, hvad 
det er for udvikling, vi prøver at ’sælge’ til borgerne.  For 
det andet er der mange forskellige bud på, hvad bære-
dygtig udvikling kan være, og hvordan man skal nærme 
sig dette – og de går ikke nødvendigvis i samme retning. 
De kan endog være konfliktende. Endelig er bæredygtig 
udvikling af samfundet så kompleks og omfattende, at 
vi ikke kan rumme alle de forskellige miljømæssige, 
sociale og økonomiske dimensioner i bæredygtig udvik-
ling i de konkrete projekter. Vi må hele tiden forenkle 
og fokusere på afgrænsede dele. 

Når vi arbejder med mere konkrete projekter som fx 
energibesparelser, affaldshåndtering eller klimatilpas-
ning i privathaven, så er det lidt nemmere at afgrænse 
og beskrive opgaven. Men også her må vi imidlertid lø-
bende overveje vores mål og den udviklingsretning, som 
handlingen bidrager til. Dels for at være sikker på, at 
projektet bidrager til den udvikling, vi gerne vil styrke, 
dels fordi det er rimeligt at diskutere mål og retning 
med de borgere, vi gerne vil inddrage. 

Tørke, ressourcemangel, epidemier, forurening, miljø, 
bæredygtighed, klimaforandringer - det er ikke nyt, at 
naturgrundlaget udfordrer menneskenes samfund, men 
udfordringerne og løsningerne har løbende ændret sig. 
I dag er mange af udfordringerne tydeligvis globale og 
meget komplekse. Hvis vi forstår bæredygtig udvikling 
som en proces hen imod et samfund, der kobler øko-
nomiske, sociale og miljømæssige elementer i en form 
for balance, så nuværende generationer ikke tærer på 
fremtidige generationers ressourcer og muligheder (jf. 
FN 1987), så må vi konstatere, at denne proces løbende 
vil møde nye udfordringer og rumme en række valg. Og 
når denne balance ikke kun skal knyttes til lokale sam-

Hvilken bæredygtig udvikling 
vil vi gerne engagere borgerne i? 

Barriererne afhænger af vores tilgang til bæredygtig udvikling og deltagelse 

Birgitte Hoffmann, Bæredygtig Byudvikling, DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet
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fund eller Danmark, men også til det globale samfund, 
så er udviklingen endog mere kompleks og foranderlig. 
Der er altså ikke tale om en bestemt udvikling, der kan 
bestemmes objektivt og nås med rationelle valg.  Bære-
dygtig udvikling er ikke en, men mange konkurrerende 
ideer, der løbende forandres.  

Og udviklingen i vores opfattelser af problemer – og 
løsninger - går hurtig. Det sidste nye ord, der motiverer 
til handling er ’skybrud’. Klimatilpasning i forhold til 
regnvand kommet på dagsordenen i Danmark i løbet 
af få år, og vores arbejde med at skabe bæredygtighed i 
byerne har dermed fået nye perspektiver. Som eksempel 
kan jeg nævne et konkret projekt med byudvikling. I 
Egedal Kommune er visionære embedsmænd og po-
litikere ved at etablere en hel ny bydel i Stenløse Syd 
med skærpede krav til lavenergi og vandhåndtering. Det 
særlige er, at det sker på almindelige markedsvilkår, så 
man kan vise, at det er muligt at udfordre ’almindelige’ 
byggefirmaer til at udvikle nye løsninger til ’almindelige 
borgere’. Som forsker har jeg fulgt projektet tæt gennem 
5 år, bl.a. lavet undersøgelser blandt beboere. Ingen af 
disse har haft særlig interesse for miljø, men har fået 
det via projektet (Munthe-Kaas et al 2009). Men det er 
en anden historie. Her handler det om miljøperspekti-
verne. Da jeg blev involveret, var jeg optaget af energi-
besparelser og mindre af lokal regnvandshåndtering. I 
min og flere kollegers optik, skulle man i projektet have 
fokuseret alle ressourcerne på energibesparelser som 
et langt mere væsentligt mål. Men med det behov for 
klimatilpasning, der siden er kommet meget kontant til 
udtryk med oversvømmelser af veje og ejendomme, kan 
jeg jo se, at den lokale regnvandshåndtering er meget 
relevant og spændende at lære af. Pointen er altså, at 
bæredygtig udvikling er en meget omskiftelig størrelse, 
som vi som professionelle hele tiden må forholde os 
kritiske og åbne overfor.   

Hvad betyder det, at bæredygtig udvikling 
fokuserer på miljø? 
Siden begyndelsen af 70’erne er forskellige miljøpro-
blemer i stigende grad blevet anerkendt i Danmark og i 
mange andre lande, og man har på forskellig vis arbejdet 
med dem i regi af lokale, nationale og internationale 
regeringer og organisationer, der løbende søger at inte-
grere miljø- og ressourcemål i eksisterende praksisser. 
Denne bevægelse har forskere givet overskriften ’Den 
økologiske modernisering’ Grundtanken i økologisk 
modernisering er, at de eksisterende samfund faktisk 
kan håndtere miljøudfordringerne vha. teknologier og 
regulering af adfærd. Således er der i denne tilgang stor 
fokus på, at borgerne skal lære at opføre sig miljørigtigt, 
og miljømærkning og kampagner er centrale elementer 

(Man kan læse mere om økologisk modernisering i Dan-
mark i Holm et al. 2007). 

I Danmark er bæredygtig udvikling således i høj grad 
blevet synonymt med miljø, og der er gennem mange år 
gennemført en række miljøtiltag i produktionen, i det 
offentlige og i private hjem, der passer fint med tanke-
gangen om økologisk modernisering.  Vi har begrænset 
eller isoleret en række stoffer, hvilket især har gjort nær-
miljøet bedre. Vi har sparet på energi, og endog vundet 
på at producere teknologier til fx vedvarende energi og 
vandrensning, hvilket både har betydet en væsentlig 
forbedring i en række nærmiljøer og en øget eksport. 

Masser af balancer er imidlertid fortsat ude af kontrol. 
Det gælder fx giftige stoffer, udledning af næringsstoffer 
og CO2-udledningen til atmosfæren.  Det kunne også 
gælde balancer i arbejdslivet, hvor stress af nogle forstås 
som en alvorlig trussel, ikke kun mod den enkelte men 
også mod hele samfundsbalancen. Eller polarisering, 
hvor nogle arbejder rigtig meget, mens andre eksklude-
res af arbejdsmarkedet og dermed fra muligheden for at 
klare sig selv og bidrage til deres familier. Der er også 
mange udfordringer i forhold til kulturelle balancer og 
balancer mellem lokalt og globalt. Danmarks integration 
i en globaliseret verden skræmmer nogle, og er under 
alle omstændigheder en stor udfordring at håndtere, 
også selv om man føler sig umiddelbart tiltrukket af 
perspektiverne i den multikulturelle verden. Den glo-
bale økonomi ruller, og øget uddannelse er mantra mere 
end en realitet, og velfærdssamfundet skal finde nye 
former. Osv. Osv.   

Men i Danmark er bæredygtighed blevet snævert koblet 
til miljø, og det har skabt en uheldig alliance af ansvar, 
adfærd og afkald. Kun få finder det attraktivt at blive 
opdraget til at spare og undvære, og det virker da heller 
ikke! Trods mere end 40 år med miljøtiltag i forskellige 
aftapninger lever kun få danskere bæredygtigt. Vi er da 
optaget af miljøet, og vi køber da også en del økologiske 
grønsager … og så har vi lige bestilt en sommerferie 
med fly til Indien. Hvor er proportionerne i forhold til 
lavenergipærerne, vi endelig fik sat i? 

Faktisk kan man pege på, at de, der lever mest miljø-
rigtigt i Danmark, spiser sjældent økologisk - de har 
mindre boligareal, ingen bil, rejser ikke på globale rejser, 
spiser ikke store bøffer og har ikke en bærbar og online 
computer per familiemedlem.  Lavindkomstgrupperne 
har på mange måder en meget bedre miljøprofil end 
middelklassen, der diskuterer økologi og undlader at 
bruge pesticider i haven. Også på den måde må vi være 
ydmyge, når vi vælger vores kampe for bæredygtighed. 

Selv om det kan synes som en meget oplagt tilgang, 
så kan selv en promovering af A-køleskabe diskuteres. 
Skal vi skifte fungerende køleskabe ud? Er det her, vi 
skal satse vores ressourcer på at få folk til at ændre deres 
handlinger? Er det den vigtigste handling, vi kan finde 
på? Valget af en sådan strategi, handler også om, at en 
række andre områder er tabuiserede. Således er det me-
get svært at tage fat i venner eller kolleger og pege på, 
at deres rejser er stærkt problematiske. Køleskabet kan 
man tale om – det konfronterer ikke folks levevis. Det 
er en kæmpe udfordring at finde måder at tale om bæ-
redygtig udvikling og skabe visioner, som er attraktive 
at engagere sig i. 

For med et højt forbrug og en høj miljøbelastning har vi 
i Danmark et særligt ansvar for at bidrage til forbedring 
af det globale miljø. Men det stærke miljøfokus bety-
der, at vi afskærer os fra at se i helheder. Kritikken af 
økologisk modernisering er da også, at dens optimisme 
i forhold til, at vi kan håndtere miljøproblemerne og 
måske endda producere os ud af dem med bedre og 
bedre teknologier, står i vejen for større ændringer i 
samfundet. Ændringer, som nogle finder tiltrængte, og 
som kan styrke andre måde at organisere vores sam-
fund og hverdagsliv på. Nogle peger på, at bæredygtig 
udvikling i højere grad bør integrere vores sociale liv og 
økonomiske formåen. I dette perspektiv er bæredygtig 
udvikling en proces, der på forskellig vis transcenderer 
det eksisterende (se næste afsnit og fx Jönsson 1999, 
Elm et al 2009, Illum 2009).  Det kan være svært at 
diskutere ’alternativer’ – folk ryster hurtigt på hovedet 
eller synes, at det er for ’flippet’ - men måske skal vi 
prøve med mere åbne strategier. Måske kan det motivere 
og skabe ny energi, hvis vi også i højere grad forstår 
bæredygtig udvikling som noget, der omhandler hele 
vores liv. Vi skal måske være meget mere optagede af 
at diskutere værdier og fremtider og folde menneskers 
ideer om ’det gode liv’ mere ud?  

Det er en stor udfordring at rekruttere folk til en ud-
vikling, vi ikke kender. Samtidig bliver det mere og 
mere nødvendigt, at vi faktisk rykker i forhold til de 
stigende problemer med klima, sult og sundhed osv.  Jeg 
vil konkludere på dette afsnit, at vi, der arbejder med 
at engagere borgere i bæredygtig udvikling skal være 
meget opmærksomme på at reflektere og perspektivere 
vores initiativer – hvilke mål og retninger og værdier er 
indlejret i vores forslag? Optimerer vi det eksisterende, 
eller åbner vi for nye måder at forstå verden og vores 
muligheder på?  Og hvad enten vi ser bæredygtig udvik-
ling som grundlæggende ændringer eller som en mere 
glidende forandringsproces, så ligger der en virkelig stor 
udfordring i at styrke kreativiteten og debatten i forhold 

til at udvikle ideer om en bæredygtig fremtid. Der er 
mange muligheder for bæredygtig udvikling. 

Et valg af tilgang inkluderer nogle borgere 
og ekskluderer andre 
I dette afsnit tager jeg fat på pointerne om, at vores valg 
af retning har betydning for hvilke målgrupper, der bli-
ver svære at nå, og hvilke barrierer vi oplever. 

Der har gennem de sidste 50 år været flere, der har søgt 
at udvikle alternative måder at leve, producere og bo 
på. Disse har på forskellig vis udfordret resten af sam-
fundet og påvirket udviklingen også på det teknologiske 
område. Vi kan fx i høj grad takke visionære græsrød-
der og professionelle for at insistere på at udvikle vind-
teknologier (Karnøe 1991). En række initiativer fx en 
statslig regulering, der gjorde det muligt at oprette vind-
møllelaug, så folk fik medejerskab for de lokale møller 
og mulighed for at sælge overskydende elproduktion, 
var sammen med globale tilfældigheder medvirkende 
til, at vindmølleudviklingen fik volumen og blev in-
tegreret i samfundet. Men uden de stædige pionerer, 
der debatterede og eksperimenterede, var teknologiud-
viklingen nok ikke sket i Danmark. Et andet eksempel 
på en alternativ strategi er den række bofællesskaber, 
der er etableret gennem de sidste 30 år i Danmark. De 
spejler udviklingen af parcelhuset, hvor hver familie 
har hæk om egen have og minimum en bil. Bofælles-
skaberne giver rum for at organisere aktiviteter og eje 
arealer og redskaber mv., der overskrider det private 
ejerskab. Selv om bofællesskaber ikke er slået igennem 
bredt som boform, så bygges der i dag i stigende grad 
fælles faciliteter, der deles af traditionelle enfamiliesbo-
liger, og såkaldte ’oldekoller’ skyder op overalt i landet 
som et udtryk for, at denne boform rummer attraktive 
værdier og muligheder (Politiken 2010). Lad disse få 
eksempler give indtryk af værdien af, at vi i samfundet 
løbende eksperimenterer og debatterer alternativer, der 
kan bidrage til samfundets udvikling. 

Men alternativer er også med til at dele verden.  Selv 
om ’Bonderøven’, der har sin egen serie på DR, er me-
get sympatisk, dygtig og visionær, er det problematisk, 
hvis denne serie bidrager til at ’bæredygtighed’ og ’det 
enkle liv’ bliver sat lig med selvforsyning og hånd-
drevne ukrudtsrensere. ’Friland’ er et andet eksempel, 
hvor økonomisk, social og miljømæssig bæredygtig ud-
vikling hænger godt sammen - i hvert fald for de, som 
bygger. Selv om begge programmer er meget populære, 
så udgør de formodentlig ikke en vision om et liv, der 
deles af mange danske. Selv om mange tilsyneladende 
godt kan drømme lidt om tanken om ’det enkle liv’, er 
det for radikalt anderledes selv at bygge sit hus med 



10   ❉   Bæredygtig udvikling Bæredygtig udvikling   ❉   11

muslingeskaller eller lave ost af mælk fra egne geder. 
Der er måske endda en risiko for, at det snarere bliver 
et ’skræmmebillede’ på et bæredygtig liv, som man kan 
hygge sig med at gyse over aftenkaffen, og konkludere, 
at det der med bæredygtighed – det er i hvert fald ikke 
noget for mig!  

Det åndelige har gennem tiderne også været en indgang 
til forskellige bud på alternativer, og masser af nye, og 
integrerede new-age tilgange blomstrer frem i disse år. 
Her er også koblinger til stress og behovet for at finde 
ro og mening. Det er et væsentligt træk ved det sen-
moderne samfund, at vi hver dag selv skal konstruere 
vores identitet gennem en masse valg. Mange væsent-
lige veje fx om erhvervsvalg, politiske og religiøse vær-
dier og hverdagsværdier fx om hvordan en familie skal 
fungere, var tidligere meget mere givet. I dag skal vi hele 
tiden skabe os selv (Giddens 1994). Det er krævende. 
Det åbner også for, at man faktisk kan rekruttere folk til  
ideer som bæredygtighed. For nogle er miljø således en 
vigtig del af deres identitet, men for mange er der andre 
ting på spil, som kan skubbe miljø til side. Læs mere om 
dette og om identitet i afsnittet om barrierer. 

Vores tilgang til miljø deler altså verden! Det gælder 
også de ord, vi bruger. Når vi fx inviterer såkaldte ’kli-
mafamilier’ til at eksperimentere med miljø i hverdagen 
og være til inspiration for lokalsamfundet, så har vi delt 
verden i de familier, der kan se sig selv i denne rolle, og 
de, som ikke kan. Måske vil nogle slet ikke være med i 
den klub af ’miljønørder’. Måske er der nogle, der slet 
ikke ’modtager på denne kanal’ - for hvem det slet ikke 
giver mening? Og det kan også godt være, at der er mas-
ser af familier, som lever bæredygtigt på måder, som 
ikke lige passer ind her? Ved den måde vi ’framer’ vores 
indsatser på, er vi altså med til at skabe de grupper, der 
er ’svære ved at nå’. Læs meget mere om klimafamilier 
i casene.

Lad os tage fat i det førnævnte køleskab som eksem-
pel igen. Når det handler om at udskifte køleskabe, 
kan mange som nævnt nok være med. Et A-køleskab 
stempler ikke folk som klimanørder, her kan man få 
lov at forbruge og købe sidste nye model og samtidig få 
god samvittighed. De, som ekskluderes, er måske de, 
som ikke har råd til at udskifte køleskabet. Så hvis A-
køleskabe er et tegn på bæredygtighed, så har vi altså 
ekskluderet nogle fra den ’klub’. 

Mange børnefamilier er svære at nå med budskaber om 
miljø, fordi disse budskaber ofte forbindes med nogle 
særlige indsatser i hverdagen. Det er en oplevelse man-
ge professionelle miljøfolk har. Børnefamilier har travlt 
i hverdagen og ikke overskud til også at skulle forholde 
sig til miljø eller ændre adfærd … eller få dårlig samvit-
tighed, så de lukker ørene - og bliver svære at nå. Hvil-
ken tilgang skal vi bruge, for at de travle børnefamilier 
oplever, at det er attraktivt at engagere sig i bæredygtig 
udvikling? Hvilke arenaer skal vi skabe her, for at få 
succes med at invitere dem? Eller måske omvendt – 
hvilke arenaer skal vi træde ind på, der allerede er, for 
at få dem i tale om det vi synes er vigtigt?  

Det er en stor udfordring, at de arenaer, vi skaber, sam-
tidig udelukker. Og at det, at vi gerne vil tale om eller 
arbejde med miljø eller bæredygtig udvikling også i sig 
selv udelukker nogle. Vi skal derfor i højere grad re-
flektere over vores egen position, og hvilke direkte og 
indirekte mål, retninger og værdier, der ligger i vores 
tilgange, når vi vil engagere borgerne. Og vi må hele 
tiden blive bedre til at være kreative og åbne overfor 
andre mødesteder og ’kanaler’. 

Hvorfor gør de ikke, som vi siger?
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Barrierer for deltagelse og læring i spørgsmål om bæredygtig udvikling 

Indledning  
Det er en gylden grundregel, at man ikke kan lære nogen 
noget, eller få dem til at deltage frivilligt i noget, som 
de ikke ser meningen i eller har lyst til. Derfor forsøges 
borgernes engagement og deltagelse ofte fremmet ved 
at appellere til deres værdier, interesser og lyster.  Men 
de positive motiver fører alligevel ofte ikke til handling, 
fordi der samtidig forekommer barrierer af den ene eller 
anden slags. Derfor er det en anden gylden grundregel 
for fremme af den folkelige deltagelse, at det gælder om 
at fjerne barriererne.

For at fjerne barriererne må vi først og fremmest forstå 
dem. Derefter må vi udvikle indsatser, som fjerner dem 
eller i det mindste modvirker dem så meget, at de ikke 
forhindrer deltagelse og læring. 

Til støtte herfor vil jeg i dette skrift give et overblik over 
forskellige typer barrierer og bidrage til en forståelse af 
dem. Barrierer for aktiv borgerdeltagelse, for læring og 
for engagement i bæredygtig udvikling kan beskrives 
ud fra forskellige synsvinkler. Selvom de handler om 
de samme mennesker og derfor også på en del punkter 
overlapper, så kan det være formålstjenligt at beskrive 
dem hver for sig for herigennem at få så mange forskel-
lige sider af sagen belyst som muligt.  

For overskuelighedens skyld beskrives barriererne kort. 
En ulempe herved er imidlertid, at de så let kan opfattes 
som almene, dvs. som gældende for alle mennesker, alle 
steder, til alle tider og i alle sager. Det holder selvfølgelig 
ikke. Barrierer varierer fra menneske til menneske, fra 
sted til sted, fra tid til anden og fra sag til sag. Over-
sigten indeholder derfor ikke sandheden om barrierer, 
men skal snarere ses som en slags landkort over, hvilke 
typer barrierer der kan være på spil, som forhåbentlig 
kan være en hjælp, når man i den konkrete situation 
forsøger at finde ud af, hvilke barrierer der påvirker 
mulighederne for at engagere folk.

I det følgende opereres med følgende perspektiver på 
barrierer:

1.  Individets psykologiske barrierer, som er under-
opdelt i 

  • Intellektuelle barrierer
  • Følelsesmæssige barrierer

2.  Kollektivets kulturelt forankrede barrierer, som er 
underopdelt i

  • Praksis-barrierer
  • Diskursive barrierer

3.  Samfundets aktør- og strukturbarrierer, som er 
underopdelt i 

  • Aktør-relationelle barrierer
  • Strukturelle barrierer

4. De processuelle barrierer, som er underopdelt i
  • Deltagerprocessens barrierer
  • Folkeoplyseren som sin egen barriere

Jeppe Læssøe, Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik, DPU/Aarhus Universitet
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1.1.  Intellektuelle barrierer
De intellektuelle barrierer handler om, hvordan vi intel-
lektuelt opfatter og håndterer opfordringer til deltagelse 
og læring vedrørende bæredygtig udvikling. 

Vanskeligheder ved at fatte og håndtere 
usanselige og fjerne problemstillinger 
Bæredygtig udvikling er kolossalt krævende intellektu-
elt set! Umiddelbart er vi vant til at tænke indenfor et 
relativ kort tidsrum og med en lokal forståelseshorisont. 
Men når det drejer sig om bæredygtig udvikling, er der 
en tidsforskydning mellem det tidspunkt, hvor proble-
met skabes, og hvor effekten viser sig. Vi skal således 
kunne tage stilling til risici langt ud i fremtiden og til at 
noget af det, vi gør, har effekter helt andre steder i ver-
den. Denne fjernhed i tid og rum betyder, at emnerne er 
præget af usanselighed. Fænomenets risiko, dets årsager 
og konsekvenser er abstrakte og svære at fatte. (Grotzer 
and Lincoln 2007: 268f; Kemp and Nielsen 2009: 23-50).

Vanskeligheder på grund af sagernes 
kompleksitet og usikkerhed
Bæredygtig udvikling er også intellektuelt krævende, 
når det handler om at kunne udarbejde løsninger på 
problemerne.  Sagerne er typisk uhyre komplekse. Det 
gælder selve problemet, hvor det kan være svært at for-
stå, hvordan forskellige menneskelige praksisser spiller 
sammen og påvirker naturen over tid. Men det gælder 
også løsningen af problemet, hvor det er svært at vur-
dere, hvad der er muligt og rigtigt at gøre i et globalt 
samfund med masser af aktører, der trækker i forskellig 
retning (Hulme 2009; Kemp and Nielsen 2009: 32ff).  
I risikospørgsmål vil den tilgængelige viden desuden 
altid være præget af en vis utilstrækkelighed og usik-
kerhed (Nielsen, Greve et al. 1999; Breck 2001). Og 
foruden viden vil løsningerne også indebære etiske og 
politiske overvejelser. Der er altså på ingen måde tale 
om eksakte regnestykker, men om diffuse problemstil-
linger hvor det kan være svært for den enkelte borger at 
vurdere, hvad der bør gøres, og hvor meget der er nok. 
Der vil altid være uenighed og debat, fordi vi opfatter 
og vurderer risici forskelligt, og dermed fremstår enhver 
handling som tvivlsom. Usikker viden får os typisk til 
at vælge at løse kortsigtede, overskuelige løsninger frem 

for langsigtede - hvilket anfægter det centrale perspektiv 
i bæredygtig udvikling om, at fremtidige generationer 
får et ligeså godt liv som os.

Vanskeligheder på grund af usikkerhed 
om alternativet
Individet kan have en positiv holdning til at ændre 
praksis, men samtidig være usikker på alternativet. 
Fungerer det? Indebærer det nye fysiske risici? Rummer 
det finansielle risici? Eller risici i form af mulig kritik 
fra andre og dermed problemer med opretholdelse af 
egen social identitet? Vil den nye praksis have uheldige 
konsekvenser mht. psykisk velbefindende? Vil det være 
tidsspilde, fordi det risikerer ikke at holde, hvad det 
lover? Kan de generelle anbefalinger og standarder, som 
alternativet bygger på, nu også uden problemer anven-
des i mit tilfælde, fx. i mit hus? Uden svar på sådanne 
usikkerheder, kan holdningen være nok så positiv, uden 
at der sker noget.

Adskillelse og mekanisk logik som grundfigurer 
i vores tænkning:

Vi er opdraget til at begribe verden ved at splitte livet op 
i en lang række adskilte fænomener, som vi analyserer 
ud fra en mekanisk årsags-virkningslogik. På en måde 
har vi fået ordnet verden i en lang række operationelle 
regler og sekvenser. Det er industrialderens logik, og 
den vanskeliggør bæredygtig udvikling, som forudsæt-

1. Individets psykologiske barrierer

De psykologiske barrierer handler om vores subjektive beredskab, som vi har tilegnet 
os gennem vores hidtidige liv og som danner forudsætning for, hvordan vi fortolker 
og oplever en opfordring til at engagere os i en given sag om bæredygtig udvikling. 

”When thinking about the origin of an ob-
served phenomenon, most people envision 
a centralized cause, often with a single agent 
(like a sergeant in charge of a platoon) or with 
a coordinated set of agents (like a town decisi-
on-making board). People have a harder time 
envisioning multible causes that are disper-
sed. The causes of global warming, however, 
are exactly that: spread out or decentralized” 
(Grotzer and Lincoln, 2007: 270)

ter, at vi er i stand til at tænke i helheder, samspil mel-
lem mange faktorer på een gang og i dynamiske, åbne 
processer.

Intellektet har flere lag, og det er de allerede etablerede 
og følsomme grundforestillinger, som styrer vurdering 
af argumenter

Når vi modtager information eller hører argumenter og 
vurderinger, sker det ikke med åbent sind, men ud fra 
vores allerede etablerede mentale modeller og dertil 
knyttede værdier. Det indebærer en selektion, hvor 
noget preller af, og andet indpasses i de eksisterende 
grundforestillinger. Opfordringer til at engagere sig i 
bæredygtig udvikling og indgå i læringsforløb, der rejser 
spørgsmål ved eksisterende dogmer, kan derfor risikere 
ikke at passe ind i det eksisterende tolkningsberedskab 
eller at anfægte det og derved aktivere modforestillinger, 
kritik eller ligefrem afvisning. Sagt på en anden måde, 
så vil eksisterende grundforestillinger have stærkere 
indflydelse på et modtaget budskab, end det modtagne 
budskab til have på de eksisterende grundforestillinger.
(Spanheimer 1977; Dunwood 2007; Hulme 2009: 142ff).

Intellektet modarbejdes ofte af vores praktiske, 
sanse-emotionelle viden

Menneskets bevidsthed har to systemer, som spiller 
sammen, men som også kan modarbejde hinanden. Det 
ene er intellektet, baseret på sprog og abstrakt tænk-
ning, det andet er viden, vi får gennem oplevelser, dvs. 
gennem sanse-emotionelle erfaringer. Invitationer til at 
engagere sig i bæredygtig udvikling kan således måske 
godt passe ind i etiske overvejelser om godt og skidt, 
men samtidig kan engagementet svækkes eller nedbry-
des, hvis det ikke matcher eller ligefrem strider mod 
egne erfaringer. Forskning har vist, at vores valg i høj 
grad træffes ud fra vores sanse-emotionelle erfaringer.

1.2. Følelsesmæssige barrierer
Som det fremgår ovenfor, er vores intellektuelle orien-
teringsmåde ikke ene om at påvirke vores praksis. Vi 
lærer at håndtere livet gennem de oplevelser og erfa-
ringer, det giver os. Da vi som individer har forskellig 
baggrund og livshistorie, vil de samme påvirkninger 
alligevel føre til forskellige reaktioner. Nogle af disse 
reaktionsmåder kan udgøre barrierer for engagement, 
deltagelse og læring. 

Miljøstress og fortrængning
Miljøproblemerne er store, abstrakte og truende. Tru-
ende både i den forstand at vi bliver angste for driv-
huseffekten, miljøgifte m.v., som kan skabe kaos og 
ødelæggelse, og i den forstand at de rejser spørgsmål 
ved rimeligheden af noget af det, vi er glade for, er vant 
til eller længes efter. Indenfor miljøpsykologien taler 
man ligefrem om miljøstress, som en uholdbar psykisk 
spændingstilstand forårsaget af miljørisici eller faktiske 
ændringer i miljøet (Ruff 1990; Moser 2007: 68ff). Der 
er to måder at forsøge at slippe ud af denne ubehagelige 
stress-situation på: Man kan enten forsøge at handle sig 
ud af den, eller - hvis man ikke oplever at kunne det 
-  kan man i stedet bortforklare problemet; dvs. udføre 
en indre omtolkning af truslen, indtil den ikke mere 
opleves som en trussel. Miljøinformation, uden ople-
velse af selv at kunne bemestre problemet, kan altså 
føre til fortrængning i stedet for til handling. At gøre 
som alle andre og bruge al energi på hverdagens mange 
gøremål er i sig selv en nem måde at glemme verdens 
fortrædeligheder på.

Afvisning af problematikken
Fortrængning kan være en drivkraft bag afvisning af 
problematikken og dermed også afvisning af yderligere 
involvering og villighed til læring. Men afvisning kan 
også ske uden angst for risikoen: Det kan være en re-
aktion på en række af de andre barrierer, som nævnes 
i dette skrift. For det første kan uenighed, som følge af 
at problematikken opfattes som koblet til andre vær-
dier, ideologier og/eller interesser end ens egne, føre 
til, at man afstår fra at forholde sig yderligere til pro-
blematikken i stedet for at involvere sig i en debat om 
den (Hulme 2009). For det andet kan afvisningen have 
rod i oplevelsen af, at problematikken ikke er relevant, 
hvilket kan skyldes manglende viden, sagens abstrakte 
karakter eller at den ikke rammer en personligt. For det 
tredje kan der også være tale om en reaktion mod ’den 
gode borger’, dvs. mod det ideal for at opføre sig rigtigt, 
som offentlige kampagner fremfører. Adfærdsrådene er 
ganske vist typisk meget konkrete og handleanvisende, 
men handleanvisningerne er alligevel abstrakte i den 
forstand, at de er udledt af generel ekspertviden om 

”Existing beliefs will have a stronger impact 
on your message than vice versa” (Dunwood 
2007: 90)

”But psychologists have been telling us for ye-
ars that personal experiences will trump data 
almost every time” (Dunwood 2007, s. 94)
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problemet, hvilket betyder, at de ikke er tilpasset bor-
gerens levevilkår, hverdagsliv, erfaringer og ressourcer. 
Adfærdsrådene udgør generelle svar på et problem, 
mens borgeren skal forholde sig til mange forskellige 
problemer og tage en række forskellige hensyn for at få 
hverdagslivet til at fungere (Elsass 1990). 

Afmagt
Afmagt udgør en form for fortrængning, idet proble-
matikken anerkendes, mens man imidlertid ikke ser 
sig i stand til at gøre noget ved den. Forskellen er, at 
fortrængningen ikke knytter sig til en enkelt sag, men er 
en mere generel måde at forholde sig til samfundet på, 
eller i det mindste til et større problemkompleks som 
bæredygtig udvikling. Hvis man som individ har dårlige 
erfaringer med at opnå indflydelse på sine omgivelser, 
så opgiver man. Det er en grundliggende reaktionsmåde, 
som også kendes fra dyreverdenen, hvor den betegnes 
som ’tillært hjælpeløshed’ (Parknäs 1990: 59ff).  I min-
dre ekstrem form kan miljøengagerede fx.opleve, at 
årsagerne til at bæredygtigheden er truet, ligger i sam-
fundsstrukturer, magtforhold og storpolitiske spil, som 
de ingen kinamands chance har for at påvirke, hvorfor 
de i afmagt fravælger at forsøge at gøre noget ved det, 
men i stedet koncentrerer sig om deres individuelle 
praksisser.

Oplevelse og håndtering af dilemmaer
Folk, der arbejder aktivt med bæredygtig udvikling, 
beskriver det ofte som et paradoks, at befolkningen 
kender til miljøtrusler og ved, hvad de bør gøre, men 
alligevel ikke handler derefter. Men set ud fra den en-
kelte borgers perspektiv er det ikke et paradoks. Miljø 
er jo ikke hele verden. Og miljøhandlinger opstår ikke 
i et vacuum. Vi har andre behov, interesser og værdier, 
som hele tiden gør sig gældende. Når miljøbevidsthed 
ikke fører til handling, kan det således være fordi, det 
strider mod andre værdier og mål.   Det er således ikke 
et paradoks, men en almindelig menneskelig forteelse, 
at vores liv rummer sådanne dilemmaer, som vi må 
prøve at håndtere. En undersøgelse fra USA har fx. vist, 
at folk derovre ser deres forbrug som den største trus-
sel mod fremtiden (Harwood-group 1995). Men de har 
også en norm om individuel frihed og selvrealisering, 
som modarbejder, at de gør noget for at ændre deres 
forbrug. En engelsk socialpsykologisk undersøgelse af 
forbrugere har vist, at de hele tiden forhandler deres 
valg med dem selv ud fra en spænding mellem at være 
tiltrukket og frastødt af de nye forbrugsmuligheder, mar-
kedet tilbyder. Miljøvalg foregår i sociale situationer, 
hvori der indgår krav, hensyn og rolleforventninger, 
som betyder, at vi normalt bevæger os fleksibelt mellem 
vores selvbillede og de specifikke situationers sociale 

omstændigheder. Faktisk bør vi, i stedet for at betragte 
uoverensstemmelsen mellem miljøviden og handling 
som et paradoks, opfatte det som psykopatologisk, hvis 
vi handler totalt ufleksibelt og uden hensyn til den so-
ciale situation (Leggewie and Welzer 2009: 74f). 

Når vi både er positive og negative overfor noget, er der 
tale om en ambivalens, og når vi er positive overfor flere 
ting på samme tid, som ikke kan forenes (jfr. ordspro-
get om at man ikke kan blæse og have mel i munden), 
betegnes dilemmaet som en ambitendens. I sådanne 
dilemma-situationer er der ikke nogen perfekt løsning, 
men for den enkelte er det ofte en fornuftig udvej, at 
man forsøger at gøre lidt af hvert, fx. handler miljøhen-
synsfuldt på et område, men så ikke på et andet, eller på 
nogle tidspunkter gør det, men ikke på andre. Så hvad 
der for miljøeksperten fremstår som et paradoks ved 
borgerens bevidsthed og handlen, er altså mere logisk 
set fra borgerens perspektiv. 

For at løse dilemmaer mellem forskellige motiver, kan 
vi benytte forskellige mentale teknikker. Vekslen mel-
lem det ene og det andet er en måde, og tidligere har vi 
omtalt fortrængning som løsning. Hertil kan vi tilføje 
simulering og floating:

Ved simulering forstås, at vi ikke bare benytter os af 
vekslen, men gør det på en sådan måde, at vi med en 
beskeden (symbolsk) handling kan fortælle os selv og 
andre, at vi gør noget for miljøet. Det er så at sige ’green-
washing’ på det individuelle niveau - og det kan også 
udvikles til kollektiv simulering, når vi bekræfter hin-
andens miljøvenlighed ved hjælp af fokusering på små 
miljøhandlinger i vores praksis. (Blühdorn 2002). De 
små, lette, synlige og socialt værdsatte løsninger kan på 
den måde blive del i en simulering, som fjerner fokus 
fra at gøre noget ved de mere konfliktfyldte og væsent-
lige problemer.

’Floating’ handler om, at vi altid kan finde et godt argu-
ment, der retfærdiggør, at vi i vores egen praksis afviger 
fra, hvad vi principielt mener er rigtigt at gøre. Sager om 
bæredygtig udvikling er præget af så stor kompleksitet 
og usikkerhed, at man som oftest godt kan finde argu-
menter for, at det, jeg gør, er ok -  fx. at jeg kører 50 km i 
bil til arbejde hver dag, fordi jeg har et job, som er vigtigt 
for miljøindsatsen, og fordi jeg gerne vil bo, hvor jeg kan 
dyrke økologiske grøntsager. (Foster 2008: 30ff). Vores 
moralske beredskab fungerer ikke simpelt handlevejle-
dende. Det bruges også til at finde den retfærdiggørende 
forklaring, når vi står overfor at ville gøre noget, som vi 
samtidig opfatter som problematisk. Moral får os ikke 
altid til at gøre noget bestemt, men fungerer ofte ved at 

forlige konflikter mellem vores viden og praksis, idet vi 
finder en moralsk begrundelse for ikke at have dårlig 
samvittighed. (se Leggewie and Welzer 2009: 76f).

Sovepude-reaktionen
Miljøet har mange aspekter, og det kan være svært at 
overskue dem alle. Nogle undersøgelser tyder på, at vi 
måske stiller os tilfreds og opfatter os selv som mil-
jøbevidste forbrugere, hvis vi blot gør noget på et par 
enkelte områder. Den ene indsats kan med andre ord 
gå hen og blive en sovepude i forhold til en indsats på 
det andet område.

Jagten på selvrealisering
Bagved disse mere specifikke subjektive reaktionsmåder 
findes den måske største og allermest vanskelige bar-
riere: Som moderne mennesker er vores identitet, selv-
værd, eksistentielle tryghed og lyst i den grad knyttet 
til jagten på nye muligheder for selvrealisering gennem 
arbejde, forbrug og intense oplevelser (fx. rejser). Bære-
dygtig udvikling kan meget nemt opleves som en trussel 
mod - eller som irrelevant for - denne grundlæggende 
stræben efter stabilitet og lykke i livet. Kritik af adfærd 
og råd om ændring af adfærd anfægter identiteten, og 
vi prioriterer vores identitet frem for miljøet. (Læssøe 
and Røpke 2000: 135f). 

2.1. Praksis-barrierer

Forskelle i livsstil som barriere
Der er store forskelle i danskernes livsstil - hvilket også 
indebærer forskellige værdisæt og ønsker. Det betyder, 
at der er store forskelle mht., om vi er miljøengagerede 
eller ej, eller mht. hvilke miljøløsninger vi foretrækker 
- og hvilke der frastøder os. Store undersøgelser af den 
danske befolkning har opdelt os i en række forskellige 
livsstilstyper, hvis levemåder og værdier er vidt forskel-
lige (se fx. Dahl 1997). Selvom livsstile i realiteten er 
mere komplekst sammensatte, modsætningsfyldte og 
foranderlige end sådanne livsstilstypologier giver ind-
tryk af, så rummer de alligevel en vigtig pointe om, at 
befolkningen lever, tænker og føler så forskelligt, at et 
givet forsøg på at involvere befolkningen i bæredygtig 
udvikling uvægerligt vil appellere til nogle og frastøde 
andre.  Tilmed er det sådan, at livsstilene opbygges 
og fastholdes i modspil med hinanden, således at fx 
folk med en moderne livsstil opbygger deres sociale 

identitet i kontrast til folk med traditionelle værdier 
og livsstile, ligesom det modsatte er tilfældet. Identitet 
opbygges både ved inklusion - ved at se og føle sig fæl-
les med nogen - og ved eksklusion - ved at adskille sig 
fra andre. Idet disse andre gør det samme, bekræfter 
og fastholder vi hinandens forskellige identiteter. Det 
handler ikke blot om markeringer af holdninger, men 
udtrykkes også symbolsk vha. påklædning, fritidsak-
tiviteter m.v. Men i forhold til borgerdeltagelse er det 
selvfølgelig af særlig relevans, at vi i dette livstilsspil 
indgår i forskellige tolknings- og meningsfællesskaber. 
Hvad det nærmere indebærer, uddybes i delen om de 
diskursive barrierer, men det er vigtigt at understrege, at 
det ikke kun handler om politiske meningsforskelle og 
tolkningsmåder, men om en dybere kulturel positione-
ringsdynamik som de politiske holdninger er forankret 
i. I en sag som klimaforandringerne er denne dynamik 
tydeligvis aktiv under ’argumentniveauet’, idet vi har 
set en ret hurtig opsplitning mellem ’troende’ og ’for-
nægtere’, som gør det ganske vanskeligt at få skabt en 

2. Kollektivets kulturelt forankrede barrierer

I 1. del blev barriererne beskrevet psykologisk, men vores måder at opfatte, bearbejde og vurdere påvirkninger fra 
vores omverden er formet gennem tidligere socio-kulturelle påvirkninger, ligesom socio-kulturelle forhold i den 
aktuelle situation påvirker vores måde at reagere på. Derfor giver det også god mening at behandle barriererne i 
et kulturelt perspektiv. Mellem vores strukturelle rammebetingelser og vores unikke person findes der en masse 
kulturelt udviklede normer for, hvordan verden skal forstås og livet leves. De er af afgørende betydning for, hvordan 
vi indretter os i og udfører praksisser i hverdagen, og de er også afgørende for, hvordan vi opfatter, tolker og kom-
munikerer om problemer og muligheder.  I det følgende har vi delt det op i praksis-barrierer og diskursive barrierer.
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engageret folkelig deltagelse, hvor usikkerheden og den 
reflekterede, velovervejede og nuancerede håndtering 
af dette væsentlige risikospørgsmål får plads.

Miljø og bæredygtig udvikling står på ingen måde uden-
for dette livsstilsspil, men indeholder i høj grad vær-
dier og praksisformer, som folk opfatter og tolker ud 
fra den habitus, som kendetegner den livsstilsgruppe, 
de tilhører.

frustrerende belastning af det tætpakkede hverdagsliv, 
hvor der i forvejen er 1000 ting, man skal huske at gøre. 

Tids- og ressourcemangel
Mangel på tid og ressourcer  i hverdagslivet risikerer 
ikke blot at være en barriere i forhold til konkrete ini-
tiativer. Den kan så at sige gå i baglås og derved blive en 
mere permanent barriere for at indgå i forandringspro-
cesser. En del mennesker har således så travl en hver-
dag, at de ikke har tid og overskud til at ændre denne 
travle livsstil. Nogle mennesker har tilsvarende sat sig 
så hårdt i det økonomisk, at de ikke har råd til fx. at 
købe økologiske fødevarer, medmindre de fx. vælger at 
flytte til noget billigere. De har låst sig selv fast i deres 
nuværende levemåde. 

2.2.  Diskursive barrierer
I 1. del var vi inde på, at vores tænkning er påvirket af 
en række grundforestillinger om os selv og vores ver-
den. Vi omtalte bl.a. vores tilbøjelighed til at tænke vha. 
en instrumentel adskillelseslogik. Disse tænkemåder er 
ikke nogen, vi selv finder på. De er kulturelle produkter 
af samfundsudviklingen. Nu har vi så i 2.1. omtalt, at vi 
indenfor det selvsamme samfund lever og tænker vidt 
forskelligt. Såvel de grundlæggende fællestræk som for-
skellighederne, og spillet mellem forskellige positioner, 
uddybes i det følgende, hvor fokus er på de diskursive 
barrierer, dvs. på de måder at opfatte og tænke verden 
på, som er kendetegnende for vores kultur. Diskurser 
kan beskrives som kulturelt udviklede skabeloner eller 
filtre, som vi bruger til at organisere den informations-
strøm, vi modtager, og som samtidig allerede indgår i 
denne information. 

Ideologiske filtre
Miljø og bæredygtig udvikling handler om etik og po-
litik, dvs. om hvad der er godt og skidt i livet og hvilke 
værdier og principper, vi ønsker vores samfund og liv 
indrettet efter. Religion har historisk set spillet en væ-
sentlig ideologisk rolle, men eftersom det danske sam-
fund i høj grad er sekulariseret, er dets rolle af mindre 
betydning i dag. Tilsvarende er de store politiske ideo-
logier, som kommunisme, socialisme og liberalisme ble-
vet erklæret for mere eller mindre døde. Det er dog en 
tvivlsom konklusion. Således synes politisk ideologiske 
positioner i høj grad at være det filter, som risikopro-
blematikker og løsningsforslag tolkes og vurderes gen-
nem. Ligesom jeg beskrev i forbindelse med forskelle i 
livsstile, er de politiske ideologier centrale i det sociale 
identitetsspil, hvor vi indenfor de forskellige politiske 
grupperinger bekræfter hinandens tolkninger og vurde-
ringer og afviser de andre grupperingers synspunkter. 

Miljøfolk har en tendens til at fremstille bæredygtig ud-
vikling som en universel værdi, og dermed som en sag 
der er mere fundamental og overordnet end de politi-
ske ideologier. Men bæredygtig udvikling rummer i sig 
selv politiske grundantagelser og bør derfor med rette 
opfattes som en politisk ideologisk diskurs. Som sådan 
kan den ikke undgå at blive tolket og vurderet ud fra 
folks politisk ideologiske grundopfattelser. Bæredygtig 
udvikling bliver med andre ord et tema i de ideologiske 
kampe. Fx. appellerer bæredygtig udvikling til fælles 
handling og placerer sig herved i en af de helt store 
politisk ideologiske stridigheder om samfundsmæs-
sig styring versus individuel frihed (jfr. Hulme 2009, 
s. 182ff). Bæredygtig udvikling rummer også sociale 
hensyn som en grundværdi - både i forhold til kom-
mende generationer og den fattige del af verden. Men 
dette hensyn er også politisk ideologisk konfliktstof. Det 
udfordres både af neoklassisk kapitalistisk økonomi og 
liberalistisk ideologi.

Uenighed
Forskelle i værdier og ideologier medfører sammen med 
de dertil knyttede sociale tilhørsforhold, at vi udvikler 
eller overtager forskellige holdninger og vurderinger 
i specifikke spørgsmål. En vigtig barriere, som lyder 
næsten for banal, men som alligevel ofte overses, er, at 
vi simpelthen er uenige i de forskellige spørgsmål om 
bæredygtig udvikling (jfr. Hulme 2009). Det kan godt 
være, at der er udbredt politisk og folkelig konsensus 
om ønskeligheden af en bæredygtig udvikling, men så 
snart det bliver mere konkret og løsningsrettet, så hører 
enigheden op. Uenigheden kan som med klimaforan-
dringerne for det første gå på, om der er et problem, 
eller om hvor alvorligt det i givet fald er? Herefter kan 
der være forskelle i opfattelsen af årsagen, og hvem der 
har skylden og dermed ansvar for at handle? Der kan 
også være uenighed om, hvor højt indsatsen for at løse 
problemet skal prioriteres i forhold til andre problemer, 
samt - hvis det er på plads - om hvilke typer løsninger, 
der bør vælges, og om hvor meget eller lidt der skal 
gøres. Vi kender til hudløshed disse kontroverser, men 
alligevel tager folkeoplysning om bæredygtig udvikling 
tit udgangspunkt i en påstået konsensus og undlader 
dermed at facilitere en bearbejdning af uenighederne. 
Det skyldes bl.a. den økologiske moderniseringsdiskurs, 
som omtales i det følgende.

Vækst paradigmet og ’økologisk modernisering’
Hensyn til bæredygtig udvikling kommer gang på gang 
i konflikt med hensyn til fortsat økonomisk og materiel 
vækst. Vores kultur er bygget op med  økonomisk og 
materiel vækst som det mål, samfundet stræber efter at 
realisere. Det er forankret i den kapitalistiske organise-

Forskellene går ikke kun mellem livsstilssegmenter. 
Selv blandt folk, der tilhører ‘det grønne segment’, er 
der store forskelle i levemåder og i vurdering af miljø-
løsninger. Fx. ønsker nogen “gør-det-selv-løsninger”, 
mens andre foretrækker “gør-det-for-mig” løsninger 
(Læssøe, Hansen et al. 1995). Nogle kræver teknisk raf-
finerede løsninger, andre afskyr dem og vil hellere ud-
vikle en simpel, sparsommelig levemåde. Nogle har en 
livsstil, hvor hjemmet og familien er i centrum, andre 
er næsten aldrig hjemme, men vil måske gerne deltage i 
et lokalt fællesskab, hvor man sammen finder løsninger 
(ibid). Pointen er, at generelle miljøregler og miljøråd let 
risikerer ikke at passe til konkrete menneskers livsstil 
og ønsker. De skyder forbi.

Hverdagslivets puslespil
Hverdagen er et puslespil af mange gøremål - en balance 
eller rytme, som vi rent praktisk kan overkomme, og 
som vi psykisk er fortrolig med og derfor tryg ved. Den 
består af en række rutiner, som udgør et mønster. Krav 
om ændringer - som fx. at køre mindre bil - risikerer på 
den baggrund at blive oplevet som uoverkommelige og 
ubehagelige. De anfægter mønsteret, rytmen, ordenen... 
Men ændringer, der giver en oplevet gevinst - typisk 
nye lystfyldte forbrugsmuligheder - er selvfølgelig vel-

komne. For at få plads til dem, kan vi imidlertid være 
tilbøjelige til at forsøge at rationalisere og minimere vo-
res tidsforbrug, fx. ved at købe ting, som sparer tid, eller 
som gør hverdagslivet mere fleksibelt og derfor nem-
mere at pakke tættere. Denne ”tidspare-trang” og det 
tæt besatte hverdagsliv kan være en besværlig barriere 
for deltagelse i bæredygtig udvikling - både på hushold-
ningsniveau og i øvrigt (Læssøe and Røpke 2000: 136f). 

Travle mennesker foretrækker hurtig stillingtagen, hvil-
ket indebærer kraftig selektion og tillidsbaserede valg. 
En sådan tilgang gør det svært med kompliceret, kræ-
vende kommunikation om usikre forhold. Sådanne folk 
er tilbøjelige til at søge efter svar og ikke efter forklarin-
ger eller forbehold, og efter at deltage i  processer, som 
måske kan gøre dem klogere på, hvordan man bedst 
kan håndtere den pågældende kompleksitet (Dunwood 
2007, s. 96f).

For en indsats rettet mod folk med et tætpakket hver-
dagsliv kan den velkendte tommelfingerregel om, at 
man skal gøre det nemt for folk at deltage, være brug-
bar. På den anden side er det ikke entydigt. Hvis det 
opfattes som, at det gælder om at give disse folk alle de 
små, nemme miljøråd, så kan netop det opleves som en 
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ring af vores økonomi og præger herigennem ikke blot 
arbejdsmarkedet og den politiske beslutningstagning, 
men også forbruget og den enkeltes identitets- og be-
hovsudvikling. At anfægte dette vækst-ideal er virkelig 
følsomt og medfører kraftige afvisende reaktioner.

Begrebet bæredygtig udvikling kan ses som et forsøg 
på at mindske modsætningen mellem hensynet til 
langsigtet økologisk stabilitet og hensynet til kortsigtet 
økonomisk og tekno-materiel udvikling. I Danmark og 
andre vesteuropæiske lande har en særlig diskurs om 
økologisk modernisering i særdeleshed forsøgt at op-
hæve modsætningen mellem økologi og økonomi og 
i stedet fremstillet forholdet som et win-win forhold 
(Holm, Petersen et al. 2007). Det kan på den ene side 
ses som et forsøg på at overvinde vækst-bestræbelserne 
som barriere for bæredygtig udvikling, men på den an-
den side kan det også ses som en diskurs som ’stikker 
hovedet i busken’ og fortrænger vækstproblematikken 
fra vores bevidsthed, selvom den fortsat udgør en væ-
sentlig faktor i mange konkrete sager om bæredygtig 
udvikling. I forhold til folkelig involvering er økolo-
gisk modernisering således både en potentiel vej til at 
undgå at skræmme folk væk ved at rejse spørgsmål ved 
væksten - og en barriere for at sætte problematikken på 
dagsordenen for den folkelige deltagelse og læring om 
bæredygtig udvikling (Læssøe 2007). 

Den økologiske modernisering ekskluderer ikke kun 
problemerne omkring den fortsatte forbrugsvækst, men 
tilbyder også et perspektiv for borgernes deltagelse, 
som umiddelbart kan være aktiverende, men i et vi-
dere perspektiv kan udgøre en barriere. I afsnittet om 
’håndtering af dilemmaer’ i 1. del, beskrev vi, hvorledes 
vi som borgere kan praktisere ’greenwashing’ ligesom 
virksomheder, idet vi ved at gennemføre nogle små, 
synlige og uproblematiske ændringer i vores praksis 

kan retfærdiggøre os som grønne overfor os selv, selvom 
vi på andre måder kan handle direkte modsat. Den øko-
logiske moderniseringsdiskurs er med dens fokus på 
win-win forhold med til at få os til at fokusere på det 
umiddelbart mulige, og til at få os til at fortrænge hand-
ling i forhold til problemstillinger, hvor vi møder bar-
rierer. Med denne diskurs som dominerende i politik, 
forvaltning og medier bliver fortrængningen til kollek-
tiv selvbedragerisk simulering: Vi gør alle lidt og viser 
hinanden, at vi gør det, hvorved vi gensidigt bekræfter 
hinanden i, at vi handler i tilstrækkeligt omfang, selvom 
der i realiteten er en del modstridende praksisser, som 
fejes ind under gulvtæppet (Læssøe 2010). 

Individuel frihed som livsorientering
Den stigende individualisering er en generel og væ-
sentlig tendens i vores kulturelle og politisk diskursive 
udvikling, som også har betydning for involveringen af 
borgerne i bæredygtig udvikling. Som individer er vi 
i stigende grad blevet frisat fra tidligere tiders sociale 
grupperinger (klasser) og traditioner. Vi nyder og be-
synger den individuelle frihed, men som tidligere be-
skrevet bliver selvrealiseringen et tvangsforhold, noget 
som er nødvendigt for at opbygge og vedligeholde sit 
selvværd som individ. Udover at det gør os afhængige af 
forbrugsvækst, betyder det også en ændring i forholdet 
mellem borger og samfund, idet vi i højere grad opfattes 
som forbrugere af samfundet, og samtidig også som in-
divider stilles til ansvar for vores handlinger. Sundhed, 
miljørisici og verdens globale bæredygtighed bliver til 
noget, vi som individuelle forbrugere stilles til ansvar 
for. Denne tendens til individualisering af problemerne 
kan i nogle sammenhænge animere til deltagelse, fælles 
handling og ejerskab, men generelt kan det være svært 
for det enkelte individ at skulle bære alverdens proble-
mer på sine skuldre, og der er derfor stor risiko for, at 
det fører til afmagt og fortrængning.

3.1. De aktør-relationelle barrierer

De andres praksis som barriere
 Vores adfærd er påvirket af, hvad andre gør. Gør de 
andre ikke noget, kan det nytteløse eller uretfærdige 
være argumenter for heller ikke selv at gøre noget. Er 
vi alle enige om det rigtige i at deltage aktivt og gøre 
noget for bæredygtig udvikling, fører det imidlertid ikke 
nødvendigvis til, at alle gør det. En del vil tværtimod 
tage det til indtægt for, at de så kan tillade sig at ”køre 
gratis”: Dvs. både få bæredygtighedsgevinsten af de an-
dres indsats, og den personlige gevinst af at undlade at 
yde noget. Hvis mange vælger at køre gratis, bliver det 
en norm, at det er ok. Det betyder ikke blot, at jeg kan 
tillade mig også at gøre det. Det kan ligefrem betyde, 
at man kan risikere at blive moppet som ”hellig”, hvis 
man ikke gør det. Men hvis alle nyder, uden at yde, så 
får vi hverken en miljøgevinst eller en særlig personlig 
gevinst. Den frivillige indsats har altså et dilemma, som 
kan være en vigtig barriere, hvis der ikke er nogen form 
for fælles forpligtende ordning, og hvis man ikke kan se 
effekten - og evt. sanktionere ”gratiskørerne”. 

Sociale normer som barriere
Sociale normer er en utrolig stærk dynamik. Den kan 
være positiv for miljøet som fx. normen om forburger-
boycot af forurenende virksomheder, eller negativ som 
en social opsplitningsmekanisme, hvor nogen bekræfter 
hinanden i at være grønne ved at gøre noget aktivt for 
bæredygtig udvikling, mens andre bekræfter hinanden 
ved at tage afstand fra at være og gøre som de grønne. 
Bæredygtige forbrugsvaner kan altså ”låses inde” i et 
billede af en livsstil, som mange mennesker hverken 
kan eller vil identificere sig med. Sociale normer hand-
ler også om jagten på at få positiv social respons gennem 
bestemte gøremål (fx. rejser) og materielle genstande 

(fx. tøj), hvilket kan nære yderligere materiel vækst i 
forbruget og dermed modvirke indsatsen af bestræbelser 
på at fremme en bæredygtig udvikling.

I hverdagen såvel som gennem livet færdes vi som in-
divider i forskellige sociale sammenhænge med hver 
deres normer og praksisser. Derfor er det ikke nødven-
digvis sådan, at vi overfører vores normer og praksisser 
fra et sted til et andet, snarere er vi tilbøjelige til at følge 
den gældende norm i det sociale praksisfelt, vi befin-
der os i. Miljøengagement i skolen eller i hjemmet er 
således ingen garant for et tilsvarende engagement på 
arbejdspladsen, i naturen eller i byen.

De nære relationer som barriere
Normer og visioner er ikke statiske størrelser, men kom-
mer løbende op til overvejelse. Det rummer et potentiale 
for at understøtte forandringsprocesser, men ’forhand-
lingerne’ kan også fastlåses og blokere for ændringer. 
Det kan fx. ske indenfor familien, hvis familiemedlem-
merne trækker i retning af forskellige standarder og har 
forskellige visioner for deres fælles livsstilsudvikling. 
Uoverensstemmelserne kan fx. handle om tidsbrugen, 
om økonomien eller om konflikten mellem miljøhensyn 
og hygiejne.  Men der er nok almindeligvis grænser for, 
hvor langt man vil gå for at gennemtrumfe sit og derved 
true familiefreden og parforholdet.  I stedet tilpasser 
man sig hinanden. Der opstår en slags ”våbenhvile”, 
som bliver en rutine, som det bliver svært at tage op til 
overvejelse igen.

Uklarhed om ansvarsfordeling
Den enkelte borger er konfronteret med en kamp om, 
hvem der skal påtage sig ansvar for en bæredygtig ud-
vikling. I princippet er der bred enighed om, at alle bør 
tage ansvar, men når det kommer til stykket, henviser 

3. Samfundets aktør- og strukturbarrierer

I denne del rettes fokus mod en række barrierer, som er kendetegnet ved at vedrøre vores aktuelle situation - både 
socialt som vores aktuelle forhold til andre mennesker og strukturelt som de samfundsmæssige systemer, som 
udgør rammebetingelser, der påvirker vores handlen.

Most people drastically overestimate the impact of individual motivations and dispositions on beha-
vior, discounting the effect of the situational context.... People’s behavior is heavily influenced by the 
behaviour and expectations of other people, especially important others 1(Clayton and Brook 2005: 90)
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mange politikere til, at markedsaktørerne - industri, 
landbrug, handel - samt forbrugerne må tage mere an-
svar. Markedsaktørerne spiller tilsvarende ansvaret over 
til forbrugerne og delvis også til staten.  Og miljø- og 
forbrugerorganisationerne revser såvel politikerne som 
markedsaktørerne for at gøre for lidt. For den enkelte 
borger/forbruger opleves det som totalt uklart, både 
hvor meget der bør gøres, og hvem der skal gøre hvad. 
Derfor er det også snublende let at reagere som de store 
aktører og spille ansvaret over på de andre.

Umyndiggørelse og krydspres
Appeller til borgerdeltagelse mødes ofte med skepsis 
overfor politikernes og forvaltningernes hensigter. Det 
kan have rod i tidligere oplevelser af politikere, em-
bedsmænd og eksperter med paternalistiske og formyn-
deriske måder at gøre tingene på. Det nærer følelsen af 
umyndiggørelse, som kan underminere muligheden for 
at borgerne i andre, senere sager tager ejerskab. 

Desuden kan forsøg på at overbevise forbrugerne om, at 
de skal tage hensyn til miljøet, have ringe effekt, hvis 
forbrugerne samtidig oplever et ”krydspres”; dvs. at 
de erfarer, at politikerne samtidig tager beslutninger, 
som modarbejder effekten af den indsats, som de op-
fordrer borgerne til at tage på sig (Lindén 1994: 29). Fx. 
”Hvorfor skal jeg tage cyklen til bageren, når politikerne 
modarbejder det ved at investere milliarder til fremme 
af øget bilisme?” 

I forhold til de senere års bestræbelser på at engagere 
befolkningen i bæredygtig udvikling kan de politiske 
udspil indenfor fx. skattepolitik, transport, landbrug 
og miljø have virket som krydspres, idet den grønne 
profil i bedste fald har været uklar og i værste fald ikke 
til stede. 

Mistillid og manglende identifikation 
med samfundet og eksperter 
Udover erfaringer med umyndiggørelse og krydspres 
kan der også være andre grunde til, at borgerne har ud-
viklet mistillid til demokratisk deltagelse:

Mange mennesker oplever fx. ikke deres kommune som 
en potentiel samarbejdspart og støtte, men derimod som 
en kontrollerende myndighed. Selvom kommunale ini-
tiativer reelt ønsker borgerdeltagelse, vil et sådant image 
som kontrollerende myndighed betyde, at de vil blive 
mødt med skepsis.

Forvirring, som følge af forskellige budskaber fra for-
skellige forvaltninger eller eksperter, kan også medvirke 
til at opbygge en generel mistillid. Det samme kan er-

faringer med upålidelighed, som fx. når møjsommeligt 
sorteret affald til genbrug blandes sammen, kan også 
nære mistilliden. Og konkrete oplevelser af offentligt 
ansatte og eksperter, som kun ser sagen ud fra deres 
perspektiv, kan være en tredje årsag til at borgere bliver 
generelt mistillidsfulde.

De konkrete oplevelser suppleres af den generelle ud-
vikling i retning af øget professionalisering og indret-
ning af livet baseret på forskellige ekspertsystemer. De 
videnskabelige discipliner og de forskellige offentlige 
institutioners fagfolk udvikler deres særlige perspekti-
ver, logikker, værdier og dertilhørende sprog, som står i 
kontrast til borgernes lægmandsopfattelser, som er ken-
detegnet af deres fornemmelse for deres egen livsver-
dens mange uudtalte aspekter og komplekse sammen-
hænge. Den generelle, specialiserede synsmåde og den 
’lokale’, tids- og stedbundne synsmåde har svært ved 
at kommunikere, og som beskrevet på side 5, kan det 
føre til, at borgeren reagerer mod eksperternes billede 
af ’den gode borger’ ved helt at afvise problematikken.

I værste fald sætter dårlige erfaringer, skepsis og ople-
velser af de professionelles fremmede tænke- og være-
måder sig som en generel afvisning af at beskæftige sig 
med samfundet og dets institutioner. Borgerdeltagelse 
forudsætter en eller anden grad af identifikation af sig 
selv som borger. En generel positiv identifikation som 
medlem af samfundet er et godt udgangspunkt for bor-
gerdeltagelse, men også rebellen, hvis identifikation 
med samfundet er negativ, har trods alt en engageret 
relation. Det er vanskeligere, hvor samfundsrelationen 
er opgivet. Raymond Williams har beskrevet sådanne 
typer individ-samfund relationer med betegnelserne ob-
jektet, exilisten og landstrygeren (Williams 1961: 85ff).

Videnskabeliggørelsen som barriere
Borgerne oplever primært spørgsmål om bæredygtig 
udvikling gennem massemedierne, hvor informationer-
ne ofte alene handler om resultater af videnskabelige 
undersøgelser, og hvor diskussionerne ofte fokuserer 
på spørgsmål om den videnskabelige validitet. Det 
kan nære den tidligere beskrevne usikkerhedsfølelse 
og derudover betyder det, at det bliver en diskussion, 
som borgeren ikke ser sig selv som en del af. Værdidis-
kussioner om fx. ansvaret for kommende generationer, 
for godernes fordeling, om politisk styring i almenvel-
lets interesse m.v. tages ikke op, selvom de indirekte er 
flettet ind i diskussionerne om videnskabeligheden, og 
selvom de er væsentlige for den demokratisk-politiske 
diskussion med borgernes deltagelse.

Modspillet fra snævre erhvervsinteresser
Den sidste, men absolut ikke mindste, relationelle bar-
riere, handler om erhvervslivets særinteresser og øko-
nomiske midler til at påvirke den politiske debat. Rekla-
merne får ofte skylden for vores forbrugeradfærd. Det er 
dog for simpelt at gøre dem til årsagen, idet reklamerne 
i høj grad bygger på vores eksisterende begær, normer og 
andre sociale dynamikker, men herved har de med de-
res stærke gennemslag i den offentlige kommunikation 
givetvis en forstærkende effekt. Proportionerne mellem 
de enkeltstående kampagner for bæredygtig udvikling 
og det daglige bombardement med modsatrettede bud-
skaber fra erhvervslivet er derfor en væsentlig barriere 
at forholde sig til.

En side af sagen handler om den ressourcemæssige ulig-
hed mellem de folkelige, ideale foreninger (NGO’erne) 
og erhvervsinteresserne i den offentlige debat. Ulig-
heden handler ikke blot om økonomi, men om at en 
virksomhed eller branche kan fokusere sin indsats på 
forsvaret eller reklamen for lige netop deres produkt el-
ler produkttype, mens en NGO som fx. Forbrugerrådet 
skal forsøge at følge med ved at undersøge, kritisere og 
forhandle om løsninger på alle forbrugsområder.  

3.2. De strukturelle barrierer
Intet menneske er en ø: Som borgere er vi en del af 
samfundet og dets systemer og regler. Disse strukturer 
bestemmer i høj grad vores praksisser. Nogle forbrugere 
har indrettet sig, så de i udstrakt grad kan leve miljø-
venligt indenfor de givne samfundsmæssige rammer. 
Men - som en norsk undersøgelse konkluderer - er det 
generelt sådan, at selv de allerede grønne kun i beske-
dent omfang har ændret deres forbrug, fordi de givne 
rammebetingelser hæmmer det (Strandbakken 1995).  

Mange af vores daglige praksisser skyldes, at vores hver-
dag er baseret på en række kollektive, socio-tekniske 
systemer, fx. spildevand, el, varme, affald, transport, 
butiksstruktur, standarder for husbygning m.v. Flere af 
forsyningstjenesterne har tidligere været kooperativt-
demokratisk organiseret, men er nu - bl.a. på grund af 
miljøkrav - blevet så store, komplekse og professionelt 
organiserede, at det er vanskeligt at gennemskue og at 
deltage i som menigmand (Shove 2003).

I en undersøgelse af grønne familier gav mange af dem 
udtryk for en modstrømsoplevelse: De må betale ekstra 
for at gøre noget samfundsmæssigt gavnligt, mens an-
dre belønnes økonomisk for at være ligeglade med mil-
jøet (Læssøe, Hansen et al. 1995). Det sker ikke kun på 
husholdningsniveau, men kan også omfatte kollektive 

bestræbelser på at ændre praksis. fx. når en almennyt-
tig boligafdeling gerne vil skifte deres miljøskadelige 
el-varme ud med et miljøvenligt kraft-varme system, 
men oplever at denne samfundsnyttige handling ikke 
kan opnå offentlig støtte, hvorfor det må opgives, da 
konsekvensen ellers vil være, at huslejen vil blive for-
højet, så de socialt ringest stillede måtte flytte. 

En anden økonomisk-strukturel barriere handler om, 
at de, der gør noget for miljøet, ikke selv direkte får 
del i den økonomiske besparelse, hvilket fx. kan være 
tilfældet på en arbejdsplads, hvor ansatte tager initiativ 
til at ændre en miljøskadelig praksis.  

Vanskeligheder med at låne penge til investeringer i 
bæredygtige omlægninger kan også hæmme borgernes 
deltagelse, ligesom mangel på rådgivningsmuligheder 
kan gøre det.  I det hele taget kan mangel på nære, til-
lidsvækkende støttestrukturer hæmme handling.

Den passive forbrugerrolle: Med til rammebetingelserne 
hører også vilkårene for at deltage aktivt i beslutninger, 
der angår miljøet. Miljøproblemerne er igennem de sid-
ste 20 år i stigende grad blevet et professionelt anlig-
gende med dertil hørende institutioner, der slås med 
andre institutioner, mens medierne refererer herom. Det 
kan godt være, at man nu gerne vil have borgerne til at 
tage ansvaret for miljøet på sig, men som udgangspunkt 
er vi vant til at være passive forbrugere snarere end 
aktive borgere. Mange mennesker oplever stor afstand, 
og har stor mistro til samfundet (jfr. s. 13 om profes-
sionaliseringen). 

At folkeoplysningen har ændret karakter, og at dens 
midler til fastholde og forny rollen som institution for 
demokratisk deltagelse og læring er minimale, gør det 
også svært at overvinde den passive forbrugerrolle. Set 
i relation til de her beskrevne barrierer, betyder det, at 
de mest basale rammebetingelser for borgerdeltagelse og 
social læring mange steder ikke er til stede. 
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4.1. Deltagerprocessens barrierer
Borgerdeltagelse er langt fra altid organiseret som noget 
længerevarende, men skal det udvikles til sociale læ-
reprocesser og samtidig også have indflydelse på den 
lokale udvikling, er det både ønskeligt og nødvendigt 
med deltagelse over et længere stykke tid. Der kan imid-
lertid ske meget i en sådan deltagelsesproces, som får 
folk til at springe fra igen.  Det kan skyldes strukturelle 
ændringer såsom flytning til et andet sted eller andre 
arbejdsvilkår. Det kan også skyldes problemer med at 
få hverdagen til at hænge sammen eller påvirkning fra 
pårørende, som måske hellere så tiden brugt på noget 
andet. Her skal det imidlertid alene handle om nogle 
af de gruppedynamiske forhold, som kan få deltagere 
til at stoppe.

Borgerdeltagelse er frivilligt arbejde, og det er en generel 
erfaring, at sagen alene ofte ikke er nok til at fastholde 
deltagelsen. Det skal samtidig opleves som nyttigt og 
socialt givende; sjovt, hyggeligt, velfungerende, lærerigt 
og på anden måde stimulerende. Er det ikke det i et vist 
mål, dropper folk ud. 

En af vanskelighederne er her, at det ofte er uklart, hvor-
dan en borgergruppe styres. Selvorganisering er i nogle 
tilfælde fremragende, men det kræver, at der er et godt 
match mellem deltagerne, og der blandt dem er nogle 
med kompetence i processtyring. Ildsjæle får i en sådan 
sammenhæng stor betydning. De er på mange måder 
afgørende for gruppens dynamik, men kan - som det 
beskrives i 4.2. - af forskellige grunde blive en barriere 
for gruppens arbejde. 

Gruppens sammensætning er ofte relativ tilfældig. En 
barriere kan her være for stor homogenitet i hele grup-
pen eller i dele af den i form af kliker. Det kan således 
være svært at være ny, ung eller afvigende i en gruppe, 
der er domineret af erfarne, ældre eller holdningsmæs-
sigt enige deltagere. For stor forskellighed kan også være 
en barriere, specielt hvis gruppen ikke har nogen form 
for medierende procesledelse. 

Endelig kan selve måden at samarbejde på også rumme 
barrierer. I Danmark er det ikke ualmindeligt med en 
opfattelse af lighed i gruppen som lig med enshed i 

stedet for en opfattelse af samarbejdet som et spørgsmål 
om gensidighed. Det kan gøre arbejdet tungt og dårligt 
fungerende. Deltagernes handlekompetence kan også 
være forskellig, og det er en kendt sag, at hvis en bor-
gergruppe ikke relativt hurtigt handler og opnår resul-
tater, kan det være svært at fastholde engagementet og 
dermed deltagelsen. 

Selvom hurtige succeser er vigtige, så kan der også op-
stå en processuel barriere, når de første, lette, rentable, 
bredt populære ’lavthængende frugter’ er plukket, og 
gruppen ikke er beredt til at klare den næste fase, hvor 
det kræver noget mere benarbejde at opnå resultater.

4.2. Folkeoplyseren som sin egen barriere

At engagere andre mennesker i bæredygtig udvikling og 
få dem til at indgå i lærerige processer kræver en række 
forskellige kompetencer. Selvom de, som arbejder med 
folkeoplysning, er rigtig dygtige på mange områder, kan 
de på forskellig måde også komme til at spænde ben 
for deres egne bestræbelser. Her vil vi fremhæve, at det 
både kan have noget at gøre med, hvordan de forstår 
deres medborgeres praksisser, samt hvordan de forvalter 
deres eget engagement.

Hvad angår det første, altså synet på hvorfor vi handler, 
som vi gør, så har de foregående sider vist, at der er 
mange forhold, der påvirker vores praksis. En barriere 
kan her være, at folkeoplyseren, ligesom mange læg-
folk, i stedet for at forstå folks praksis som resultatet 
af mange forskellige forhold, grundlæggende tænker 

4. De processuelle barrierer 

De processuelle barrierer adskiller sig fra de andre kategorier af barrierer ved, at det ikke er barrierer som gør, at folk 
vælger ikke at deltage, men derimod barrierer som gør, at de, der deltager, springer fra igen. 

på det som noget, der alene skyldes individets moral. 
Leggewie og Welzer kalder det for ’den fundamentale 
tilskrivningsfejl’. Det er så meget lettere at forklare en 
persons praksis med, at vedkommende handler, som 
han eller hun gør, fordi han/hun er sådan (Leggewie 
and Welzer 2009: 76).

Hvor en mere nuanceret forståelse af årsagerne til folks 
praksis er et spørgsmål om regulær videnstilegnelse, 
der er en noget vanskeligere udfordring, når det handler 
om forvaltningen af follkeoplyserens egne følelser og 
engagement i sagen.

Folkeoplysere, der arbejder med at fremme borgernes 
deltagelse og læring om bæredygtig udvikling, er al-
mindeligvis selv dybt engagerede i miljø og bæredygtig 
udvikling, både i deres privatliv og i forbindelse med 
deres arbejde. Dette engagement kan være ret afgørende 
for at kunne vække andres lyst til at deltage og for at få 
projektet til at udvikle sig og til at blive til noget. Men 
på samme måde som ildsjæle kan speede en proces op, 
så kan de også nogle gange komme til at virke som en 
bremse.  Det er der flere grunde til:

For det første giver ildsjæle let anledning til, at de an-
dre involverede medborgere delegerer ansvaret over på 
ildsjælen, som glædeligt påtager sig den, hvorved ved-
kommende kan komme til at dominere arbejdet så me-
get, at den videre inddragelse og dialog med de øvrige 
deltagere får vanskelige vilkår. Denne marginalisering 
kan føre til modstand og til at de mobiliserede dropper 
ud igen. Alternativet er ikke, at alle gør det samme. En 
arbejdsdeling med en gensidig udnyttelse af hinandens 
kvaliteter er normalt en fordel, men ildsjælens ildhu 
rummer en risiko for at gensidigheden går tabt.

For det andet kan tendensen til, at ildsjælen tager en stor 
del af slæbet, også betyde, at han eller hun efterhånden 
udvikler sin viden og kompetence i med- og modspillet 
til eksperter, politikere og  andre eksterne professionelle 
aktører. Heri ligger en risiko for en modelmagt-relation, 
som indebærer, at ildsjælen gradvis tilpasser sig disse 
professionelle aktørers måder at tænke, handle og tale 
på (Bråten 1983). Med Thomas Mathiesens begreb bety-
der det, at ildsjælen ’indefineres’ i det etablerede system 

(Mathiesen 1982). Ud over at svække evnen til at ud-
fordre systemet kan det også betyde, at ildsjælen fortsat 
opfatter sig selv som den folkelige græsrod, mens han 
eller hun i realiteten gradvis mister interessen og forstå-
elsen for de medborgere, som det ellers var meningen 
at mobilisere og samarbejde med.

For det tredje risikerer ildsjælens engagement at føre 
til en uddefinering i stedet for en indefinering.  Det 
skyldes, at nogle ildsjæle kan have en tilbøjelighed til 
at give udtryk for samme holdning, som tante Sofie 
i Kardemommeby (hvis alle bare gør som jeg, så går 
det nok til sidst). Det kan betyde budskaber og krav til 
medmennesker og til samfundet, som snarere end at 
mobilisere skaber modvilje, fordi de opfattes som for 
radikale, ultimative og frelste.

For det fjerde kan engagementet også hæmme empa-
tien for, hvad andre mennesker tænker og føler om li-
vet og verden, samt om hvad der er værd at bevare og 
at forandre.  Når en person bliver ildsjæl, skyldes det 
ofte egne erfaringer, som så med entusiasmens kraft bli-
ver overført på andre mennesker, som imidlertid kan 
have en synsmåde baseret på helt forskellige værdier 
og erfaringer. Konfronteret med denne anderledeshed 
reagerer nogle ildsjæle ikke med forståelse, men med 
afvisning. Det kan forstås som, at ildsjælen i sin stræ-
ben efter det nye og anderledes opbygger sin selvfor-
ståelse og sit selvværd gennem forskelsmarkeringer til 
andre mennesker - hvilket i  værste fald kan føre til en 
disrespekt for dem. Det er et dårligt udgangspunkt for 
mobilisering og læring. I det folkeoplysende arbejde 
kan det give anledning til en ’tankpasser-pædagogik’, 
gående ud på at fylde informationer på folk ud fra en 
forestilling om, at deres praksis alene er udtryk for, at 
de er uvidende. Og når det viser sig ikke at virke, kan 
det eskalere til en ’bulldozer-pædagogik’, som handler 
om blot at forstærke indsatsen og råbe højere, indtil de 
for helvede forstår det.

Men ildsjæle er gudskelov ikke ens. Udover engage-
mentet er de ligeså forskellige som andre mennesker. 
De har forskellig viden, kompetencer og personlige ka-
raktertræk.

Maybe the first insight is for communicators 
themselves to acknowledge their own emotio-
nal responses to environmental degradation 
and society’s responses. Many choose to work 
on climate change because of deep passions 
and emotional identity- and value-driven mo-
tivations, and thus are likely to experience 
strong emotional reactions. (Moser 2007, s. 72)
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Green Cities kommunerne i Danmark har påtaget sig 
en særlig forpligtigelse. Vi har lovet at reducere udled-
ningen af CO2 med 25 % i 2015. Det kræver handling, 
og ikke bare snak og gode intentioner, fra både kom-
munerne, borgerne og virksomhederne. Alle er nødt til 
at yde et konkret bidrag.

Derfor bliver der i alle kommunerne gjort en indsats for 
at engagere borgerne i klimaindsatsen. Det bliver gjort 
på forskellig vis, men fælles for klimaprojekterne er, at 
de forsøger at modvirke miljøstress og klimakvalme ved 
at vise områder, hvor man selv kan handle. Områder, 
hvor man som enkeltindivid har direkte indflydelse, 
i stedet for at fortrænge problemet, som vi alle har en 
tendens til, når ting bliver for uoverskuelige. Projek-
terne skal modvirke reaktioner a la ”det løser sig nok” 
og ”udviklingen løser problemet”.

Projekterne har fokus på individets og familiens per-
sonlige ansvar og handlemuligheder frem for sam-
fundsmæssig regulering. Projekterne forsøger at anvise 
konkrete handlemuligheder for at modvirke den afmagt 
og fortrængning, som kan opstå i det enkelte individ i 
forhold til noget så komplekst som klimadebatten, hvor 
det let bliver uoverskueligt, hvem der kan gøre noget. Vi 
har alle en klar tendens til at læne os tilbage og mene, at 
det er ”nogle andre”, som bør gøre noget. I forbindelse 
med den lokale klimadebat, er vi stødt på forskellige 
argumenter for ikke at gøre noget som grundlæggende 
kan inddeles i at: a) man selv synes, at man i forvejen 
gør en del, og at andre gør mindre, b) at man grund-
læggende mener, at det er ”samfundets” ansvar at løse 
klimaproblematikken gennem for eksempel afgifter, som 
virker adfærdsregulerende og c) det opleves, at der med 
kravet om at gøre noget for klimaet følger et afsavn, no-
get som man skal undvære og som er svært at balancere 
i forhold til ønsket om komfort og et behageligt liv. 

På de følgende sider kan du læse beskrivelser af en 
række konkrete projekter, som har været gennemført i 
forskellige kommuner i landet. I hvert enkelt tilfælde 
har vi forsøgt at give en kort beskrivelse for baggrunden 
for projektet, hvem der har været involveret samt infor-
mationer om, hvad der kom ud af projektet og hvilke 
barrierer, vi stødte på undervejs. Endelig har vi sidst i 
hver historie forsøgt at pege fremad. Vi giver nogle bud 
på, hvad der er gået godt, og hvad der måske kunne 
gøres bedre en anden gang.

Historierne fra projekterne viser, at selv projekter som 
på overfladen er ens, som for eksempel klimafamilie-
projekterne, har et meget forskelligt ”indre” liv. Der er 
rigtigt mange forskellige parametre, som spiller ind og 
afgør præcis hvordan, det enkelte projekt forløber. Et 
eksempel på dette er den lokale forankring (ejerskab) og 
den plads, der er til medindflydelse og projektudvikling 
undervejs som bl.a. afgøres af, hvor stramt eller løst et 
projekt er styret. Et andet eksempel er hvor meget tid og 
mange medarbejderressourcer, der er afsat til projektet 
fra projektejers side. I de projekter, som er beskrevet her, 
er det typisk kommunen, som har startet projekterne 
og dermed er projektejer. I nogle tilfælde (Ballerup og 
Herning) er det gradvist blevet en gruppe borgere, som 
har ”overtaget” projektet, og som tager nye initiativer. I 
de tilfælde kan man sige, at projektejerskabet skiftede 
undervejs i projektet. 

Barrierer og muligheder for læring 
og deltagelse i bæredygtig udvikling

Cases fra fire kommuner
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Lokalkendte klimafamilier i Allerød

Baggrund  
Allerød Kommune startede i 2009 et klimafamiliepro-
jekt sammen med byens Grønne Guide. Det bærende 
element var 5 lokalkendte familier, der skulle fungere 
som ambassadører og inspirationskilde i forhold til 
andre familier lokalt. Lokalkendte familier skal forstås 
som, at mindst et medlem af familien er kendt i lokal-
området i forbindelse med foreningsliv, kultur- eller 
handelsliv. 

Grundideen i projektet er at nedbryde en kompleks pro-
blemstilling,” at skabe bæredygtig udvikling” til mere 
simple anvisninger på konkrete handlinger, som en fa-
milie kan foretage. 

Kongstankerne bag projektet er:

•  Gennem konkrete handlinger skal det anskuelig-
gøres, at forandringer ikke er ”farlige” og frem for 
alt er mulige. 

•  At starte en positiv spiral; at succes med at gen-
nemføre konkrete handlinger vil føre til lyst til at 
gennemføre nye handlinger.

•  De konkrete handlinger, som en familie har succes 
med, kan virke som inspiration for andre.

•  Det, at familien i forvejen er kendt i lokalmiljøet, 
styrker interessen for at følge med i deres bedrifter.

Rammer 

Deltagerne blev udpeget:
Deltagere i projektet er lokalkendte familier, som er ble-
vet udpeget af projektgruppen og opfordret til at del-
tage. Projektgruppen bestod af Allerøds Grønne Guide 
og kommunens  klimakoordinator.

Familiernes erfaringer anvendes som afsæt til artikler i 
lokalavisen for at inspirere andre familier til tilsvarende 
handlinger.

I en periode på et halvt år arbejder de 5 klimafamilier 
med at ændre familiens klimafodaftryk i form af æn-
dringer af vaner og adfærd inden for følgende områder: 

Transport, el- og varmeforbrug, vandforbrug samt for-
brug af fødevarer. Samtidig undersøges potentialet for 
nye tekniske løsninger til at reducere familiens energi-
forbrug. I dette tilfælde undersøges specielt muligheder 
for at forbedre husets klimaskærm. 

Den individuelle tilgang:
Der satses i projektet på en individuel tilgang til fami-
lierne, hvor de enkelte familier får professionel rådgiv-
ning stillet til rådighed. Vi ønsker i projektet at under-
søge, i hvor høj grad individuel rådgivning kan føre 
til ændrede handlinger. Tilgangen til familierne er, at 
det skal være så let som muligt for familierne at ændre 
handlinger.  Familierne får konkrete råd, som baserer sig 
på lige netop deres familie og deres bolig. Hver familie 
får derfor besøg af en energikonsulent fra Energitjene-
sten, som gennemgår deres bolig og snakker med fami-
lien om deres vaner med hensyn til forbrug og transport. 
I en dialog med en energirådgiver får familierne uddy-
bet de muligheder, som de selv ser.  Den Grønne Guide 
følger med rundt på disse hjemmebesøg for at kunne 
samle op på de gode råd, som familierne får.

Derudover bliver familierne klædt på til opgaven med 
materiale, oplæg og mulighed for at anvende udstyr som 
sparemålere, klimapistol o.l.. Familierne får desuden 
besøg af en person, som kan tage termografiske billeder 
af familiens hus. Formålet med de termografiske bil-
leder er på en meget konkret måde at synliggøre, hvor 
der slipper kulde ind og varme ud af familiens bolig.

Målgruppen 
Målgruppen for projektet er borgere i Allerød kom-
mune, primært ældre og børnefamilier. Målgruppen 
er desuden folk, som bor i ejerbolig, som flertallet af 
borgerne i Allerød kommune gør. 

De 5 klimafamilier er derfor udvalgt, så de afspejler 
målgruppen: Børnefamilier og ældre. Der deltager 4 
familier med børn og unge i alderen 9 til 18 år samt et 
ældre ægtepar. Familierne bor i parcel- eller rækkehus, 
som de selv ejer. 

Annette Pedersen, klimakoordinator, Allerød Kommune

Værktøjer

Værktøj i forhold til at nå borgere i kommunen 
som ikke direkte deltager i projektet:

•  Information: Primært gennem lokalavisen, da den 
når rimeligt bredt ud.

•  Brug af professionel skribent: Samarbejde med lo-
kalavis for at sikre spalteplads, og at historierne 
formidles ”professionelt”, dog i tæt samarbejde 
med specielt den Grønne Guide.

•  Brug af Ambassadører: Demonstration af løsninger 
vha. ambassadører i form af forskellige familiety-
per. Tanken er, at andre familier kan spejle sig i 
disse familiers handlinger, når familien ligner dem 
selv – børnefamilie eller ældre.

•  Brug af lokalkendte familier: Tanken er, at der vil 
være større lyst til at følge familierne og læse om 
deres ”bedrifter”, når det er en familie, som man 
som borger i Allerød i forvejen har et indirekte 
kendskab til. 

•  Ringe i vandet: De valgte familier har desuden en 
stor direkte berøringsflade til mange lokale borgere 
i Allerød gennem deres netværk.

Værktøjer i forhold til de deltagende klimafamilier:

• Inspirationsmøder med ide- og erfaringsudveksling.
•  Brug af professionel energikonsulent som kan give 

familierne gode råd og termografiske billeder fra 
familiernes huse.

•  Brug af forskellige hjælpeværkstøjer som klimapi-
stol, sparometer, vandspare mm.

• Beregninger af familiernes klimafodaftryk.

Ejerskab 
Ideen til projektet er født i Rådet for Bæredygtig Ud-
vikling, som er et råd, som rådgiver byrådet i Allerød i 
spørgsmål om bæredygtig udvikling. I rådet er repræ-
senteret byrådspolitikere samt foreninger med interesse 
for bæredygtig udvikling. Projektet er videreudviklet 
som et samarbejdsprojekt mellem Allerøds Grønne 
Guide, medlemmer af bestyrelsen omkring den Grønne 
Guide, herunder repræsentant fra Danmarks naturfred-
ningsforening, samt Allerød kommune.
 
Familierne har ikke præget projektets tilblivelse og ud-
vikling. Dog har familierne undervejs inspireret hinan-
den. Derudover har familierne haft fuld kontrol over 
hvilke konkrete initiativer, som de ønskede at arbejde 
med, da de selv har valgt deres indsats ud fra den ind-
ledende gennemgang af energikonsulenten.

Resultater

I forhold til de konkrete klimafamilier:
Der var stort engagement hos familierne, der hvor de 
selv kan handle umiddelbart, som f.eks. ændring af 
transportvaner og mad. Klimafamilierne afbalancerede 
klimaindsatsen i forhold til de mange andre krav og 
praktiske forhold, som skal gå op i en familie. Famili-
erne var meget bevidste om, at det er muligt at vælge en 
mellemløsning – det behøver ikke være alt eller intet. 

Følgende er eksempler fra klimafamilierne, som de selv 
nævnte på et evalueringsmøde: 

•  At cykle på arbejde 2 gange om ugen i stedet for, 
som før, overhovedet ikke at cykle. 

•  At tørre tøjet på tørresnoren i stedet for i tørretumb-
leren – det kræver lidt anderledes planlægning, pri-
mært at vaske tøj løbende i stedet for at samle til 
bunke, men er absolut muligt i en travl hverdag.

•  At spise mindre kød – som f.eks. et til to måltider 
om ugen uden kød. Det er overskueligt, også for de 
familiemedlemmer som normalt elsker kød. Derud-
over så familien også en sundhedsfordel i at spise 
mindre kød og flere grøntsager.

•  Det fungerer fint at spare på vandet vha. vandsparer 
– bruser. Det samme gør korte bade vha. æggeur. 
Vandsparer på vandhane i håndvask i badeværelset 
er OK, men mindre god i håndvask i køkken, hvor 
man typisk fylder ting (gryder mm).

•  En af familierne formulerede følgende om at ændre 
vaner som f.eks. ikke længere at bruge tørretumb-
leren: At ændre en vane kræver megen omtanke i 
starten, men pludselig er det blevet til noget, som 
man bare gør.

Generelt gælder for familierne at:

•  Direkte opmærksomhed i form af en energikonsu-
lent og projektgruppens medlemmer og lokale avi-
ser giver målbare resultater. Forudsætter en ener-
gikonsulent, som kan komme hele vejen rundt om 
husets muligheder, transporten, adfærd og indkøb.

•  At leve, under offentlig opmærksomhed, skaber 
øget motivation til ændrer adfærd. I hvor høj grad 
familierne holder fast i deres nye dagsorden og 
iværksætter nye klimaindsatser, efter at projektet 
er afsluttet, er ikke undersøgt i dette projekt. 

•  Afprøvning af vandsparer, minutur samt brug af 
klimapistol og sparometer: God effekt da alle ”dim-
serne” medvirkede til, på en meget konkret måde, 
at synliggøre muligheder for en klimaindsats. Sam-
tidig kan en indsats på den måde måles og vejes, 
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noget som tiltalte de deltagende klimafamilier (på-
virker sanseemotionel erfaring).

•  Familierne i dette projekt har fokus på de mange 
små ting, som de umiddelbart kunne ændre. De 
større ændringer, som krævede store investeringer, 
blev ikke ændret umiddelbart, men nogle af fami-
lierne gav udtryk for, at de i højere grad tager ener-
giovervejelser med i deres næste investering, når 
de f.eks. overvejer ny bil. Derudover brugte en af 
familierne de termografiske billeder til at overtale 
resten af boligforeningen i rækkehusbebyggelsen 
til at udskifte terrasse-vinduer/dør, da billederne 
dokumenterede stort kuldeindfald.

I forhold til ”resten” af Allerød:
Familierne gav udtryk for, at deres netværk havde fulgt 
deres indsats med interesse, og de var blevet stillet en 
del spørgsmål i den anledning. En af familierne var en 
lokal handelsdrivende. De fortalte, at de fik mange fore-
spørgsler fra kunderne. Det kunne tyde på, at projektet 
blev fulgt med interesse. 

Der er i projektet ikke lavet direkte målinger på effekten 
blandt borgerne i Allerød Kommune generelt. Det vides 
heller ikke, i hvor høj grad lige præcis dette projekt har 
ført til ændret klimaadfærd og -handlinger blandt an-
dre end de involverede klimafamilier. Det vurderes, at 
projektet har medvirket til en holdningsbearbejdning ift. 
hvem, der har ansvar for og mulighed for at igangsætte 
klimavenlige tiltag. 

Barrierer:

I forhold til de konkrete klimafamilier:

At ændre vaner er svært:
Det kræver tid, overskud og skarpt fokus at ændre vaner. 
Det har talrige kampagner på andre områder som for 
eksempel rygning og kampen mod overvægten også vist. 
Familierne havde to forskellige indgange til det at æn-
dre vaner. Nogle af familierne fandt tid til at ændre på 
nogle af dagligdagens rutiner til gavn for klimaet. Til 
dels styret af at det samtidig gav positive sidegevinster 
på andre områder som sundhed (mad, motion) og øko-
nomi (sparede udgifter), samt at det gav familien nye 
udfordringer. De så klimaindsatsen som en interessant 
udfordring. Andre familier var fra begyndelsen nok også 
mest indstillet på at ændre ting, som kunne ændres med 
et ”teknisk” fiks, som sparepærer, vandsparer, nye vin-
duer eller lignende. De var ikke på forhånd indstillet på 
større ændringer i deres vaner og rutiner, og det lykke-
des kun i mindre grad i projektet at flytte den holdning. 

At se sig selv som ”klimafrelst”/
opgør med gruppeidentiteten:
Det var forskelligt, i hvor høj grad det var en udfordring 
for familien at tage opgaven på sig, som en familie, der 
gjorde noget godt for klimaet. Der var i projektet ikke 
lagt op til, at familierne skulle komme ud på den anden 
side som klimafrelste, men familierne balancerede på 
forskellig vis dette med at være klimaspydspids. I nogle 
tilfælde blev projektet et fælles projekt for hele familien 
– noget som man gjorde sammen. I andre tilfælde blev 
den nye rolle håndteret med sjove bemærkninger om 
egen indsats - at underspille egen rolle og indsats. 

Et styret forløb kan mindske deltagernes ejerskab 
og dermed engagement:
Det er altid en balance, i hvor høj grad en proces skal 
styres, og i hvor høj den skal sættes fri. I dette klimafa-
milieprojekt forsøgte vi at styre rammerne stramt – vi 
stillede bl.a. energikonsulent til rådighed og tilknyttede 
en professionel skribent for at sikre, at vi fik historierne 
ud. Ved at vælge en løsere tilgang og lade det være mere 
op til familierne, kunne vi muligvis have fået mere en-
gagement frem. Faren, som vi så, ved en løsere tilgang 
var dog, at familierne skulle blive ramt af, at det hele var 
for uoverskueligt. At de ville have svært ved at vurdere, 
hvor det var fornuftigt at sætte ind. Vi oplevede klart, 
at familierne var glade for de konkrete råd, som de fik 
af energikonsulenten og den Grønne Guide undervejs i 
projektet. I projektet slap vi tøjlerne, når det drejede sig 
om, hvilke konkrete indsatser som familierne valgte at 
gennemføre. Vi sørgede for, at mulighederne blev rid-
set op - men hvad og hvordan familierne gennemførte 
konkrete tiltag var op til familierne selv. Dette spillerum 
gav i nogle familier grobund for nye initiativer, mens 
andre ikke fik omsat så mange af de gode råd til kon-
krete handlinger.

I forhold til at sprede budskabet i lokalområdet:
Udpegning af deltagere og opfordring til at deltage:
Den opmærksomhed, som det gav at være ”særligt ud-
valgt,” gjorde, at projektet kom positivt fra start. Dog 
viste det sig i nogle tilfælde at være en ulempe, at fami-
lierne ikke selv havde truffet det aktive valg, at klima-
familieprojektet var noget, som de bare måtte deltage i. 
Det gjaldt især i forhold til at prioritere at bruge den tid, 
som et projekt som dette kræver.

Muligheder
•  Viden er vigtig som inspiration: Alle familier pe-

gede i en efterfølgende evaluering på at besøg af 
energikonsulenten, som gennemgik netop deres bo-
lig, havde været en stor inspiration. På tilsvarende 

vis var familierne meget glade for de termografiske 
billeder, som meget konkret anskueliggjorde, hvor 
de kunne gøre en indsats for at spare på varmen og 
samtidig få et bedre indeklima.

•  Engagement fra deltagerne er vigtig. Det er væ-
sentligt, at deltagerne prioriterer indsatsen. En af 
familierne gik primært med i projektet, fordi deres 
teenagedatter gerne ville være med. Hele familien 
endte med at være meget engageret i projektet – 
også fordi deres nære omgivelser interesserede sig 
for deres deltagelse og spurgte interesseret til det. 

•  De lokalkendte familier som ambassadører for at 
ændre klimavaner og –adfærd lykkedes i de til-
fælde, hvor familien gik engageret ind i projektet, 
forsøgte at ændre på deres hverdag og gerne ville 
fortælle om deres erfaringer i deres netværk. Disse 
familier fortalte, at de fik en del henvendelser fra 
folk i deres nære eller fjerne netværk (f.eks. kun-
der), som havde læst/hørt om projektet. Det havde 
den positive side-effekt at en af familierne, som var 
lokal handelsdrivende, følte sig inspireret til også 
at tænke energibesparelser ind i butikkens drift.

Konklusion

Lokalkendte familier som forbillede
Generelt fungerer det godt med familier med et stort 
netværk – direkte eller indirekte. To af klimafamilierne 
var repræsentanter fra hhv. det lokale handelsliv eller 

lokale kulturliv. De havde i forvejen et stort netværk, 
som også fulgte interesseret med i de to familiers ”kli-
maliv”. Dog kan man sige, at det ikke er nok, at familier-
ne er lokalkendte, deres personlige engagement er også 
vigtigt for, hvor langt ud i deres netværk formidlingen 
når. Med det menes både deres engagement i at ændre 
på deres klimafodaftryk i dagligdag og i forhold til at 
fortælle om projektet.

Den direkte kontakt virker
Klimafamilierne var meget glade for, og udtrykte at de 
fik meget ud af, at der kom en energikonsulent hjem til 
dem selv og gennemgik lige præcis deres hus og deres 
dagligdags vaner med dem. 

Klimafamilieprojektet kan modvirke afmagt 
og fortrængning i forhold til klimadebatten
Projektet har fokus på individets og familiens personlige 
ansvar og handlemuligheder. Projektet anviser nogle 
konkrete handlemuligheder. Projekter som disse er 
derfor med til at modvirke den afmagt, som man som 
enkeltindivid kan føle over for klimaproblematikken 
og i stedet skabe en succes-oplevelse af, at tage ansvar 
og faktisk gøre noget, i hvert fald for de involverede 
klimafamilier. Udfordringen i forhold til at gøre dette til 
en varig kommunal indsats på klimaområdet er dog, at 
det er meget ressourcekrævende. Specielt fordi vi ikke 
helt ved, i hvilket omfang det lykkes samtidig at skabe 
konkret handling blandt andre borgere i kommunen.
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Klimalandsby Studsgård

Projektbeskrivelse  
Studsgård er en mindre landsby 10 km uden for Her-
ning. Her bor ca. 250 familier, i en skønsom blanding 
af børnefamilier, yngre og ældre. Byen har en aktiv bor-
gerforening, der gerne vil tænke grønt og få deres lille 
landsby til at blomstre. 

Borgerforeningen har sat et mål: Studsgård skal forsøge 
at nedbringe byens samlede CO2-udledning med 25 % 
i 2012. Målet blev sat i 2008.

Planen er, at Studsgård skal nå sit mål ved at skabe et 
fælles engagement hos borgerne i byen om energibe-
sparelser og om klimavenlig livsstil som affaldssorte-
ring, klimavenlig  mad, klimavenlig transport, og andre 
grønne vaner. 

Her beskrives det overordnede samarbejde med borger-
foreningen. De enkelte delprojekter under Klimalandsby 
Studsgård, om energibesparelser og energirenovering, 
klimavenlig mad og livsstil, affaldssortering, forgrøn-
nelse af torvet, opstart af en genbrugsbutik, opstart af et 
vindmøllelaug mv. bliver ikke beskrevet i detaljer her.

Rammer  
Projektet startede i slutningen af 2008. Kommunen 
lægger tidsressourcer i projektet i form af timer fra den 
grønne koordinator. Koordinatorens tidsforbrug har 
været størst i starten og mindre som projektet er blevet 
mere selvkørende. Vi har prioriteret indsatsen som en 
del af vore grønne mål bl.a. i klimaplanen, i vores Green 
Cities miljøsamarbejde og Agenda 21 strategien.

Klimalandsbyideen opstod i det lokale klimanetværk i 
Herning (som består af over 40 lokale aktører). Studs-
gård blev spurgt, om de ville være med, fordi borger-
foreningen var aktiv med bl.a. grønne tiltag. De sagde 
straks ja. Ud over tidsressourcer har landsbyen modta-
get midler til forskellige projekter, bl.a landistriktsmid-
ler fra LAG- puljen, Peoples Climate Action (udenrigs-
ministeriet) og Herning Kommune. I alt ca. 150.000, - kr. 

Borgerforeningen har selv søgt midlerne med støtte fra 
kommunens grønne koordiantor.

Målgruppen
Landsbyborgerne som målgruppe er en blandet gruppe, 
og fællesnævneren er landsbyfællesskabet, som i Studs-
gård nok er lidt større end andre steder. 

Værktøjer
Indgangen til landsbyens borgere som målgruppe er bor-
gerforeningen, og ideen er at støtte op om, og inspirere 
denne gruppe af engagerede borgere. Et helt afgørende 
værktøj har derfor været at tilbyde borgerforeningen en 
ressourceperson i form af kommunens grønne koordi-
nator. Koordinatoren støtter op med at koordinere mø-
der, tids-  og handleplan, understøtte og udbygge ideer, 
sparre i forhold til ansøgninger samt etablere kontakter 
og aftaler med relevante eksterne aktører (f.eks. energi-
selskab som vil give gratis energitjek, vejleder i forhold 
til klimavenlig mad mv.)

Det har derfor primært været borgerforeningens ideer, 
projekter og dermed valg af værktøjer, der er gennem-
ført, suppleret med ideer og input fra kommunens grøn-
ne koordinator. Andre landsbyborgere har også bidraget 
med ideer ved fællesarrangementer. Desuden har flere 
familier samt skolen været direkte inddraget som ’pi-
lotfamilier’ i projekt om at spise klimavenligt og lægge 
hus til offentliggørelse af energitjek.

I formidlingen til landsbyborgerne er der brugt løbe-
sedler, mundtlig orientering og små oplæg på fælles-
møder/ved fællespisning og i et vist omfang direkte 
kontakt (stemme dørklokker). Studsgårds hjemmeside 
har også været tænkt som formidlingsredskab, men er 
kun delvist kommet til at fungere, bl.a. fordi hjemmesi-
den opbygges og vedligeholdes af ’frivillige studsgård-
borgere’ Endelig har der været stande med klima- og 
miljøformidling ved Studsgårds byfester, udført af grøn 
koordinator.

Line Thastum, Grøn koordinator og miljøkoordinator, Herning Kommune

- samarbejde med en entusiastisk borgerforening

Vi håber at kunne bruge erfaringer og redskaber fra 
Studsgård i andre landsbyer. 

Ejerskab
Borgerforeningen har stort ejerskab og præger i høj grad 
projektet. Den lille ’klimaundergruppe’ der er nedsat for 
at arbejde specifikt med klimaprojekterne, har større 
ejerskab og engagement end resten, men alle 7 medlem-
mer af borgerforeningen støtter helhjertet op.

De familier, der har været direkte involveret i pilotpro-
jekter, har også fået ejerskab til Klimalandsbytanken. 
Men det samlede ejerskab i hele landsbyen er svært 
at vurdere. En del mennesker møder op til forskellige 
arrangementer, men det er svært at se om og hvad, de 
reelt gør i deres hverdag.

Alle borgerne i landsbyen har kendskab til projektet, 
da der har været omdelt information til alle  husstande 
mange gange, og projektet har været meget godt ekspo-
neret både i lokal og landsdækkende presse. Dermed 
har alle dog ikke fået direkte ejerskab til projektet. At 
øge ejerskabet til den grønne indsats er noget af det 
borgerforeningen og den grønne koordinator arbejder 
kontinuerligt på.

Barrierer og muligheder 

Udviklingen i Studsgård
Det viser sig, at en del af det, der opleves som barrierer 
også kan åbne nogle muligheder. F.eks. er en række per-
soner i borgerforeningen vedholdende og gode ildsjæle, 
som får projektet til at køre, men det at ildsjælene fylder 
meget eller tager førertrøjen på, kan dog også give pro-
blemer i forhold til det mere udbredte ejerskab.

I deres iver for at få mange med, kan Borgerforeningen 
nogle gange være ved at gå på kompromis med bære-
dygtigheden i projekterne. Selv om det kan diskuteres, 
hvad bæredygtighed omfatter, vil det f.eks. være svært 
at argumentere for at fællesspisningen er klimavenlig, 
hvis der serveres oksekød. Det er altid en afvejning og 
noget, der drøftes i projektet.

En anden barriere i Studsgård har været det abstrakte 
mål, som ikke kan måles: At nedbringe byens samlede 
CO2-udledning med 25 % i 2012.. Det er demotiverende 
at have et fælles mål, hvor man ikke kan se, om den in-
dividuelle indsats rykker. Det er noget, der efterfølgende 
er drøftet i projektet, og der arbejdes på netop at gøre 
den individuelle indsats synlig. 

Også det, at kommunen har arbejdet tungt og langsomt, 
har været et problem. Især i forbindelse med borgernes 
ønske om at få etableret en stor ny vindmølle. Der blev 
oprettet vindmøllelaug og igangsat en proces. Men den 
kommunale planlægning har været så langsom, og æn-
dringer i mulighed for tilladelse har sat projektet helt 
i stå.

På trods af barrierer og udfordringer er der sket en 
masse i Studsgård, og selv om ejerskabet ikke er opti-
malt, har mange dog deltaget! I projektet er der ikke sat 
succeskriterier, mål for ejerskab eller proccesmål. Dette 
kunne måske have været en fordel, netop for at få bedre 
fokus på ejerskab og inddragelse.

Det viser sig ved energitjek, at mange faktisk allerede er 
godt med på besparelserne. Hvis vi finder ud af, hvorfor 
folk allerede har handlet bæredygtigt, kan vi måske få 
flere med ud fra samme argumenter. Den ældre genera-
tion tænker f.eks. miljø ud fra ’snusfornuft’.

Klimalandsbyprojektet har i et vist omfang udviklet sig 
’anarkistisk’, dvs. uden altid at have en gennemtænkt 
struktur eller strategi, hvilket f.eks. Studsgårds mål er et 
(måske lidt uheldigt) eksempel på. Men denne udvik-
ling kan også åbne for kreativitet og ideer, idet en meget 
struktureret projektstyring også kan dræbe entusiasmen 
og energien. 

Mange gode viljer og godt samarbejde fra mange sider 
er et vigtigt aktiv i dette projekt. Det er bl.a. samarbejdet 
med mange lokale parter, der har været med til at løfte 
projektet (se under værktøjer)

Det er en fordel, at der ikke er tidsbegrænsning som 
sådan på projektet. Det tager lang tid at få fælles fodslaw 
og konkrete resultater, så det er en stor fordel, at pro-
jektet kan forsætte (også selv om målet er sat til 2012)

Konklusion

Åbent eller styret projekt?
Klimalandsby Studsgård har både været et styret og et 
åbent projekt. Det er ikke målgruppen selv, der har fået 
klimalandsbyideen, hvorimod ideerne til de konkrete 
projekter under klimalandsby er opstået i dialog mellem 
den grønne koordinator og borgerforeningen.

Valg af de konkrete projekter er i nogen grad påvirket 
af ressurcepersonens viden, netværk og muligheder for 
bistand. Selve formidlingen i projekterne er præget af for-
skellige fagpersoner: Energitjenesten, kostvejlederen m.fl.
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Formidlernes/ressourcepersonens rolle
Ressurcepersonen har i et vist omfang identificeret sig 
med landsbyen/borgerforeningen, hvilket har givet en 
god dialog og fælles entusiasme. Hun har i starten bi-
draget meget, både med ideer og praktisk udførsel af 
arrangementer samt formidling mv. Men over tid er 
processen blevet mindre og mindre styret/superviseret 
af ressourcepersonen, der efterhånden har stået til rådig-
hed efter behov, og haft rollen som bindeled til det kom-
munale system, opsamling og overblik, PR ud ad til, 
trykning af løbesedler og lign.  – Lidt af en sekretærrolle.

Dette forløb giver god mening i forhold til at åbne pro-
jektet. Men det giver også en risiko for, at nogle ting 
mistes eller går i en retning, der måske er mindre bæ-
redygtig. F.eks. snakker borgerforeningen om at lempe 
på klimakravene til maden ved klimafællesspisningen 
for at få flere med. Men så er der måske reelt ikke mere 
tale om klimavenlig mad?

Nye veje eller tilpasning 
Klimalandsby Studsgård projektet arbejder overvejende 
ud fra tilpasning af borgernes nuværende livsstil og læg-
ger ikke i første omgang op til dialog eller udvikling af 
nye veje i al fald ikke på et overordnet plan. 

De argumenter, der er brugt for at få landbyboerne til at 
deltage er f.eks.: Spar penge, spar energi og spar miljøet. 
Studsgård skal være berømt, vi vil gå foran. Økologisk 
klimamad giver også en sundhedsgevinst. Klima-fælles-
spisning er også socialt samvær. Men også argumentet 
om at tænke på fremtiden og vores børn og børnebørn 
eller faktuel oplysning om, at hvis man sorterer 1kg  
metal, sparer man 10 kg CO2, er brugt.

Alligevel er der elementer i Studsgård-projektet, der åb-
ner for ’nye veje’. Det med at koble det sociale samvær 
med bæredygtighed, som det sker både ved fællesspis-
ning og på torvet, side om side med affaldssorteringen, 
kunne måske bruges som afsæt for at drøfte/åbne andre 
veje for mere bæredygtig livsstil.

Også det faktum at byen faktisk, før klimalandsbypro-
jektet startede, har fået en lokalplan, der stiller krav om 
bæredygtigt byggeri, kunne bruges som afsæt til udvik-
ling af ’nye veje’

Hvad kan gøres bedre? 
Der skal arbejdes mere for at flere Studsgårdborgere får 
ejerskab til projektet. Måske kunne det være en mu-
lighed at arbejde med borgerforeningen som gruppe i 
forhold til medinddragelse af de andre borgere i byen, 
herunder kommunikationen, da det er noget, de selv 
efterspørger.

Det ville være et utrolig godt redskab, hvis vi vidste 
mere om borgernes motivation: ’Hvad skal der til, for 
at du har lyst til at være med i klimalandsby Studs-
gård’? Men også udvikling af redskaber til at motivere 
til adfærdsændringer og til at synlighed af borgernes 
individuelle og fælles klimaindsats er vigtig, idet de to 
ting hænger sammen: Det er vigtigt, at man kan se, at 
det man gør, har en betydning. – Disse områder arbejder 
vi netop videre på under CIDEA-projektet i samarbejde 
med Københavns universitet.

Det vil være spændende, hvis man kan skabe rum for, 
at borgerne deltager i en dialog og proces om udvikling 
af nye veje, f.eks. med udgangspunkt i de ovennævnte 
muligheder. Her kan man gøre sig nogle overvejelser 
over, hvordan man kan italesætte og motivere til dette. 
Kommer man uden om en bredere og mere kompleks 
dialog i forhold til bæredygtighed? Og vil det være for-
kert at konfrontere borgerne med denne kompleksitet? 
Kan man åbne for forskellige måder af udvikle nye veje 
på, fra det lavpraktiske, til det mere visionære? 

Klimafamilier i Ballerup

Projektbeskrivelse
Ballerup Kommune har tilsluttet sig, at CO2-udlednin-
gen skal være reduceret med 25 % i 2015 i forhold til 
niveauet i 2006. At nå det mål er et fælles ansvar for 
borgere, erhvervsliv og kommunen. Der er iværksat for-
skellige initiativer, som alle sigter på, at målgrupperne 
reducerer CO2-udledningen. Et af de borgerrettede pro-
jekter er Klimafamilierne.

20 klimafamilier har i en periode levet så klimavenligt 
som muligt og fortalt andre om deres erfaringer og re-
sultater.

Familierne fik ved et opstartsarrangement en startpak-
ke med energispareudstyr, og fik i forløbet foretaget en 
energigennemgang af deres hus og af deres vaner. Igen-
nem projektet har familierne benyttet et registrerings-
skema til at registrere deres transport-, kost-, vand- og 
elforbrug, med henblik på at måle effekten af deres æn-
drede vaner.

Familierne har formidlet deres erfaringer og resultater 
til andre borgere ved arrangementer og via skriftlige 
materialer.

Projektperioden blev afsluttet med en klimafest, hvor 
familiernes succeser blev fejret, og hvor byens borgere 
kunne blive inspireret af klimafamilierne og klimaeks-
perter til at ændre deres vaner i en klimavenlig retning.

Rammer 
Projektet er et led i kommunens klimaplan, hvoraf det 
fremgår, at kommunens borgere er et af fokusområderne.  
Det er vores erfaring, at et tæt samarbejde mellem bor-
gere og kommune er nødvendigt, for at skabe gode og 
relevante resultater. Projektet bygger også på de erfarin-
ger, vi har fået gennem mange år som Grøn kommune.
Projektet blev til i et samarbejde mellem Ballerup kom-
mune og Forsyning Ballerup (vandforsyningen). En 
kommunikationsrådgiver og energikonsulent var til-
knyttet projektet, og andre eksperter blev inddraget ad 
hoc i projektgruppen.

Projektgruppen planlagde i fællesskab første del af Kli-
mafamilie projektet. 

Trine Baarstrøm, klimakoordinator, Ballerup Kommune 

	  De forskellige arrangementer havde temaerne; transport, kost, el og vand.
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Målgrupper 
Alle familier i Ballerup skulle have lige mulighed for at 
kunne tilmelde sig. Projektet blev derfor annonceret i 
lokalavisen Ballerup Bladet og på kommunens hjemme-
side. Der blev valgt 20 familier ud fra objektive kriterier, 
så de udgjorde en slags mini-Ballerup. Der skulle være 
både børnefamilier, enlige, pensionister og par uden 
børn. Deltagere fra både Måløv, Skovlunde, Egebjerg 
og Ballerup. Nogle fra lejligheder, rækkehuse og andre 
fra villaer. 

De 20 klimafamilier, der blev udvalgt, bestod af 65 
borgere i alderen fra 2-74 år. Der var dog en overvægt 
at familier i ejerbolig. Den geografiske spredning blev 
prioriteret højt, idet et af formålene med projektet var, 
at erfaringerne skulle spredes i størst muligt omfang. Så 
mange som muligt skulle kunne spejle sig i erfaringerne.
 

Værktøjer 
Værktøjer i forhold til de deltagende klimafamilier:

•  Opstartsarrangement for alle deltagende familier og 
deres familiemedlemmer. Formålet var at skabe et 
tilhørsforhold til projektet og skabe incitament til 
erfaringsudveksling familierne imellem.

•  Husstandene fik ved det første velkomstarrange-
ment udleveret en startpakke med hjælpeværktøjer 
til at nedbringe deres ressourceforbrug, samt udle-
veret det første registreringsskema, hvor de skulle 
registrere ændringen i deres vaner.

•  Klimafamilierne valgte de indsatsområder, de helst 
ville arbejde med. De 4 indsatsområder var trans-
port, kost, vand og el. 

•  Husstandene fik foretaget en energigennemgang 
af et lokalt ingeniørfirma, som udpegede de steder 
hvor familierne med fordel kunne ændre vaner, 
samt på længere sigt foretage investeringer i boli-
gen.

•  Igennem forløbet uddelte klimafamilierne spare-
skinner og gik i dialog med borgerne om deres er-
faringer og udfordringer ved at ændre adfærd i en 
klimavenlig retning.

•  En afsluttende klimafest markerede afslutningen på 
projektet og en festligholdelse af klimafamiliernes 
resultater 

Kommunikationsstrategi 
- borger til borger kommunikation:
•  Formidling af at projektet er gået i gang i lokale 

medier

•  Projektet fik sin egen portal på kommunens hjem-
meside

•  Historier og videoklip blev løbende lagt på kom-
munens hjemmeside

•  Annoncering af events hvor klimafamilierne ud-
delte spareskinner i alle lokalområder i kommunen

•  Den store klimafest, en festlig afslutning af projek-
tet, hvor alle borgere i kommunen var inviteret

•  Historier om klimafamiliernes erfaringer i lokalbla-
det

•  Små publikationer med resultater og plancheudstil-
ling på kommunens biblioteker og Byggecentrum i 
Ballerup

Ejerskab 
Projektgruppen oplevede, at klimafamilierne fra starten tog 
ejerskab til projektet. Ved opstartsarrangementet mødte de 
hinanden, de blev inddelt i mindre grupper, som kunne 
have brugt hinanden mere, end de kom til, hvis projektet 
i højere grad havde skabt rammerne herfor. Det var først 
ved forberedelsesmødet inden den afsluttende klimafest, 
at hele gruppen for alvor fik erfaringsudvekslet, og kli-
mafamilierne formulerede de udfordringer, de havde, og 
som de gerne ville undersøge nærmere, og blive bedre til 
at håndtere. 
 

Resultater 
Projektet viste, at det er muligt for kommunens borgere 
at reducere CO2-udledningen ved at ændre klimavaner 
og installere små energi-dimser i boligen. Projektet viser 
også, at det tager tid at ændre vaner, og at det virker 
motiverede at være sammen med andre om at gøre det.
Det har været en drivkraft for klimafamilierne, at de 
skulle formidle deres erfaringer. De har fra start haft 
det fokus, at det kun er interessant, hvad de gør som 
familier, hvis andre kan blive inspireret af det.

Klimafamilierne har gennemført registreringer af deres 
ændrede vaner, således at vi har kunnet udregne hvor 
meget deres CO2-udledning er reduceret i projektpe-
rioden. Det viste sig, at selvom familierne må siges at 
tilhøre de grønne og miljøpositive, så kunne de spare 
en hel del, og i løbet af første del af projektet sparede 
familierne i gennemsnit ½ ton CO2. Hvis alle borgere i 
Ballerup gjorde som klimafamilierne og reducerede den 
sammen mængde CO2, svarer det til omkring 40 % af 
den CO2-reduktion, borgerne i Ballerup skal reducere, 
for at vi kommer i mål med kommunens samlede re-
duktionsmål.   

Barrierer  
En afgørende barriere for projektet er tid, både pro-
jektets længde og den medarbejdertid, vi havde afsat 
til projektet. Projekter af denne størrelse og indhold, 
tager meget tid. Vi havde undervurderet omfanget af 
den løbende kontakt med klimafamilierne, samt alle de 
ændringer vi måtte foretage undervejs, fordi vi havde 
besluttet at lade os påvirke af de input og muligheder 
der opstod undervejs.

Klimafamilierne har taget kommunens klimapolitik til 
sig og gjort den til deres egen. Fra starten af projektet 
har vi været opmærksomme på, at en borger til borger 
dialog forudsætter, at de deltagende borgere forbliver 
borgere, og ikke udvikler sig til at være kommunens 
forlængede arm. Det er en risiko, vi har italesat gennem 
hele forløbet, og Klimafamilierne er bevidste om denne 
barriere og insisterer på at fortælle om deres helt egne 
erfaringer, resultater og udfordringer, og formidler også 
erfaringer, der ikke er så klimavenlige. Derved oplever 
vi, at de bibeholder troværdigheden og forbliver bor-
gere.

Muligheder 
Alle deltagende familier har gjort sig nyttige erfarin-
ger inden projektstart. Klimafamilierne rummer derfor 
en masse ressourcer, som kunne være kommet i spil i 
større udstrækning fra starten. I projektets første del for-
udsatte vi, at vi skulle tilføre klimafamilierne viden og 
nye input. Vi kunne med fordel have inddraget famili-
erne langt mere fra starten, så vi kunne stå på skuldrene 
af de eksisterende erfaringer. Der var flere familier, der 
nævnte det for os undervejs, men vi havde ikke mu-
lighed for at tilrettelægge en proces, der understøttede 
dette i tilstrækkeligt omfang. Det lyder banalt, at vi alle 
har erfaringer i bagagen, som kan bruges i sådanne pro-
jekter, men at have tillid til og fokus på at bringe disse 
erfaringer i spil fra starten kan være udfordrende, da 
der i en projektstart ikke er opbygget en fortrolighed og 
fællesskabsfølelse i gruppen, som betyder, at deltagerne 
byder ind med gode erfaringer og de udfordringer, de 
enkelte har, som samtidig udstiller den enkelte som ikke 
helt igennem politisk korrekt.    

Konklusion
Det er vigtigt i en borgerinddragelsesproces, at alle kan 
genkende sig selv. Derfor formidler Klimafamilierne de-
res erfaringer og resultater fra første og anden del og gør 
det i en aktiv formidlingsform ”fra borger til borger” ved 
forskellige relevante arrangementer i Ballerup. 

Vi håber, at de borgere, der har mødt og er blevet inspi-
reret af klimafamilierne, er gået hjem og har implemen-
teret de råd og ideer, de har fået. Det er vores oplevelse, 
at det har en effekt, at det er almindelige borgere, der 
fortæller, hvad de har gjort, hvad der virkede, og hvad 
der var svært. Vi oplever også en større spørgelyst, end 
ved arrangementer hvor det udelukkende er kommu-
nens medarbejder, der formidler. Ved de seneste ar-
rangementer som klimafamilierne har deltaget i, har vi 
registreret, at klimafamilier som begreb er lokalkendt, at 
de har set vores materialer før og ved, at de har hentet 
eksempelvis vores kogebog på biblioteket eller i en af 
de butikker, hvor materialet er placeret.

10 af familierne var blevet så begejstrede for projektet, 
at de ønskede at fortsætte. De havde en oplevelse af lige 
at være gået i gang og kunne se flere muligheder for at 
reducere CO2 end dem, de allerede havde høstet. Det 
blev til Klimafamilier Anden del. Klimafamilie projek-
tets anden del er formuleret af de 10 klimafamilier i 
samarbejde med den kommunale projektleder. Famili-
ernes erfaringer lagde grunden til anden del, hvor der 
blev åbnet for aktiv deltagelse i fastlæggelse af projektets 
indhold og tempo. 

I anden del har familierne arbejdet videre, og for fami-
lierne er det tydeligt, at energibesparelserne har bidt sig 
fast. Nogle af familierne har reduceret deres elforbrug 
med omkring 20 %, og andre har faste kødløse dage. 
Det er også tydeligt, at familierne har lyst til mere. Flere 
er gået i gang med større energirenoveringer af deres 
bolig, jordvarme eksempelvis, hvilket indikerer, at en 
generelt større klimabevidsthed på lidt længere sigt kan 
medføre mere radikale energiforbedringer. Efter anden 
del har klimafamilierne i gennemsnit reduceret 75 % 
af klimamålet for borgerne.

Vi har et behov for i større udstrækning at sikre os, at 
formidlingen har en effekt. Derfor har vi valgt at deltage 
i et projekt med en elektronisk platform, hvor kommu-
nens borgere kan tilmelde sig, få gode råd og registrere 
deres ændrede adfærd. Den elektroniske platform skal 
indgå i et nyt borgerprojekt, hvor klimafamilierne bl.a. 
skal formidle deres erfaringer til borgere i almene boli-
ger, herunder ”sælge” den nye platform.  
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Kolding

Baggrund 
I Kolding Kommune arbejdes der på en række indsatser 
indenfor klima og bæredygtighed. Arbejdet spænder 
bredt mellem planlægningsarbejde i kommunen med 
meget lille grad af borgerinvolvering over til meget 
borgerrettede projekter, hvor borgerinvolveringen er et 
bærende element. 

Projektet Grøn Erhvervsvækst handler om energireno-
vering af private boliger. Fokuspunkterne i projektet er 
at skabe grønne jobs gennem:

• Øget efterspørgsel efter energirenovering
• Øget udbud af energirenovering
• Grønnere rammer for energirenovering

Dette gøres bl.a. ved at arbejde med at kvalificere hånd-
værkere og underleverandører til at få øje på potentialet 
for energirenovering. Derudover er der forskellige må-
der at øge efterspørgslen efter energirenovering lige fra 
kommunerne selv til virksomhederne og den enkelte 
borger. 

Det delprojekt, som beskrives her, skal øge efterspørgs-
len efter energirenovering hos den enkelte borger. Del-
projektets omdrejningspunkt er et webbaseret værktøj, 
Husets Web, som leverer en energirapport. Herefter er 
der mulighed for besøg af en energirådgiver, hvis poten-
tialet er tilstrækkeligt stort. Der er etableret en projekt-
gruppe, der skal arbejde med hele kæden i forbindelse 
med energirapporten. Det er lige fra første skridt, hvor 
borgere skal opfordres til at bruge beregneren, til det 
at få besøg af en energirådgiver og en håndværker, til 
endeligt at foretage energirenovering. Se mere om part-
nere nedenfor. 

Rammer

Periode:
Delprojektet, Husets Web, startede i april 2010, hvor 
de første breve blev sendt ud. Der har dog været en 

længere indkøring, hvor parterne har drøftet tekniske 
udfordringer, og i efteråret 2010 var parterne enige om, 
at programmet teknisk set var klar til større lancering. 

Partnere:
Delprojektet drives i samarbejde mellem Business 
Kolding (erhvervsafdeling), TRE-FOR (forsyning) og 
Kolding Kommune. Der budgetteres med ca. 100 timer 
for Kolding Kommune i 2011. Kolding Kommune og 
TRE-FOR har desuden abonnement på Husets Web, og 
for Kolding Kommune udgør den udgift p.t. 25.000 kr. 
årligt. Dette indebærer dog også, at Kommunen har lagt 
en del ressourcer i forbindelse med udviklingen af pro-
jektet i 2009 og 2010.

Hvordan det fungerer: 
Man går ind på kolding.dk og linker videre til Husets 
Web. Her skal man indtaste sin adresse, hvorefter der 
hentes tilgængelige oplysninger hos BBR. Hvis man 
indtaster sit målernummer (fra forsyningsselskabet), 
hentes der også forbrugsoplysninger. Dernæst skal man 
gå igennem nogle sider, hvor man kvalificerer de ting, 
programmet foreslår ud fra BBR. Dvs. hvis man selv har 
efterisoleret eller andet, skal det skrives ind. Når man er 
færdig, accepterer man at blive kontaktet af en energi-
rådgiver, hvilket giver adgang til selve energirapporten. 
Rapporten giver forslag til energirenovering, priser og 
finansiering. Dette er dog kun vejledende, da der kan 
være flere faktorer, der skal undersøges nærmere. 

Når energirapporten frigives, sendes den samtidig til 
energirådgiveren hos TRE-FOR, der (såfremt der er til-
strækkeligt potentiale) kontakter borgeren med henblik 
på yderligere gennemgang. 

Målgruppen
Målgruppen er borgere med huse fra før 1970. Det er 
huse af en alder, der gør, at de højst sandsynligt snart 
trænger til renovering, og at der er potantiale for ener-
gibesparelser. Målgruppen er blevet delt op i nogle geo-
grafiske områder, som er prioriteret efter potentiale. Det 

Af Merete Valbak, klimakoordinator, Kolding Kommune

- energirenovering i private boliger

er typisk landsbyer. Denne opdeling er foretaget, for at 
vi bedre kan tilpasse og måle vores markedsføringsind-
sats. 

Værktøjer til at få borgere til at bruge Husets Web
Model 1: 
Der er sendt målrettede breve ud til ca. 1000 borgere 
indenfor målgruppen.

Model 2: 
Idrætsforeningen har distribueret flyers. De aflønnes 
efter antallet af genererede energirapporter – dvs. ikke 
efter hvor mange flyers, de har distribueret. Det har væ-
ret op til idrætsforeningen hvordan de ville distribuere 
budskabet, og hvem de ville ramme. Det er dog et krav, 
at det er husstande indenfor et givent postnummer med 
parcelhus. Det betyder, at der kan være enkelte nye hu-
se, der foretager beregningen, men da der fortrinsvist er 
ældre huse i byen, vil det være begrænset. 

Ejerskab
Målgruppen har ikke været inddraget i udvælgelsen 
af Husets Web. For så vidt angår selve distributionen, 
har målgruppen været inddraget perifert, ved at kon-
taktpersoner fra idrætsforeningen selv har været med i 
beslutningen om, hvordan vi bedst kommer ud til deres 
medlemmer. 

Resultater
Jf. ovenstående modeller til distribution, har de ikke 
genereret tilstrækkelig med aktivitet omkring energirap-
porterne. Der er i begge tilfælde lavet 1-2 % energirap-
porter. 

Målgruppen har delvist været involveret i evaluerin-
gen, da vi har lavet telefonisk opfølgning, og derved 
fundet nogle barrierer. Model 2 har dog vist sig at være 
vanskelig at følge op på, da vi ikke har fået adgang til 
distributionslisterne. Model 1 nåede vi ikke at evaluere 
på. Model 2 har været afprøvet i to forskellige varian-
ter, da den første idrætsforening distribuerede flyers på 
tryk, og gav mulighed for at man kunne tage en flyer i 
hallen og andre steder. En anden idrætsforening sendte 
mails direkte til foreningens medlemmer med en på-
mindelse efter ca. 2 uger. Der blev også i dette tilfælde 
lavet aftale med handelsstandsforeningen om uddeling 
af flyers i butikkerne. Denne model har givet væsentligt 
bedre respons – svarende til ca. 2 % af samtlige hus-
stande i Vamdrup, men da idrætsforeningen kun har 
adresseret medlemmerne, er andelen større i forhold 
til, hvor mange der har været påvirket.
Der har dog vist sig en anden udfordring, som vi ikke 
var opmærksomme på. Ved at lade idrætsforeningen 

foretage distributionen har vi ramt mange børnefamilier, 
som formodes at bo i de nyere kvarterer, og dermed ikke 
udgør en målgruppe med det største behov for energire-
novering. Det har afspejlet sig i de rapporter, vi har fået, 
og betyder desværre, at potentialet for manges vedkom-
mende ikke er tilstrækkeligt stort.  

Endelig er det en udfordring, at borgerne skal oplyse 
mailadresse og acceptere at blive kontaktet af en ener-
girådgiver. Det er der mange, der ikke gør, hvilket for-
mentlig skyldes, at man er nervøse for, at det vil gene-
rere uønskede mails. Hvis ikke man accepterer denne 
kontakt, kan man alligevel godt selv gå videre med 
resultaterne på egen hånd, hvilket dog betyder, at vi 
(projektdeltagerne) ikke har mulighed for at følge re-
sultaterne. 

Barrierer

I forhold til at få folk til at bruge energiberegneren: 
Der er en række intellektuelle barrierer: En tydelig bar-
riere i dette projekt har været os selv som eksperter. 
Vi har nemlig vurderet databasen til at være i orden, 
og vi har vurderet, at det må være interessant for bor-
gerne at få energivurderet deres hus på den måde. Vi 
har ikke spurgt borgerne, hvilket gør, at ejerskabet ikke 
er til stede. 

En barriere hos kommunen er manglende tid og øko-
nomi til at distribuere kvalitativt ved fx at holde ar-
rangementer/events, hvor vi kan fortælle om produktet. 
En anden barriere kan være, at målgruppen simpelthen 
ikke er interesseret i webbaseret energirapporter.

Der vurderes desuden at være en række følelsesmæssige 
barrierer, som ikke kan nedbrydes alene ved at invol-
vere ifht. tekniske løsninger: Folk ser ikke tilstrækkelig 
mening i at deltage, ligesom simulering (vi har jo ener-
gisparepærer – derfor gør vi allerede nok) og floating 
(gode undskyldninger for at det ikke lige er mig, der 
behøver deltage) givetvis er barrierer, der gør, at folk 
ikke agerer. 

Vi har ikke evalueret det endelig resultat af projektet 
på nuværende tidspunkt, hvorfor vi kun kan gætte os 
til, hvilke barrierer der gør sig gældende. Den ovenfor 
beskrevne telefoniske opfølgning henviser alene til én 
indsats og går udelukkende på, om folk har modtaget 
flyer og indtastet i beregneren.

Vi tror, at barriererne er tid og manglende viden om sin 
bolig til at kunne udfylde skemaet. Husets Web finder 
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en del informationer via BBR, men de skal kvalificeres 
af ejer samt uddybes (fx størrelser på vinduer og ny iso-
lering/renovering). Derudover forventes barrierer også 
at være økonomi hos borgerne – manglende ønske om 
at investere og muligvis også manglende mulighed for 
finansiering hos bankerne. 

I forhold til at opnå reel energibesparelse 
efterfølgende gennem energirenovering: 
Der er endnu ikke evalueret endeligt på selve energire-
noveringerne, da der kan gå længere tid, inden disse er 
foretaget. Her kan en barriere også være simulering (vi 
har jo gennemgået en beregning, så vi er i gang), men 
der sker måske ikke rigtig noget. Der er formentlig også 
økonomiske barrierer. For at overvinde de økonomiske 
barrierer er det nødvendigt med meget pædagogisk og 
gennemskuelig rådgivning. Den kan være vanskelig at 
give for en energirådgiver eller en håndværker. 

Muligheder
Hvis det at lave webbaserede energirapporter vinder frem, 
kan vi bruge det til to ting: 1: Vi har fundet en effektiv 
måde at nå borgerne på generelt. 2: Vi får adgang til nogle 
huse med stor CO2 udledning, som energirådgivere og 
håndværkere efterfølgende kan kontakte med henblik på 
energirenovering. 

Vi vurderer fortsat, at det vil være en fordel at indgå 
samarbejde med lokale foreninger, da de har en lokal 
forankring, ligesom borgere i de enkelte lokalområder 
ofte ønsker at støtte deres forening. Her er der mulighed 
for både at støtte foreningen, og selv at få noget ud af 
det. De borgere, der måske ikke fra starten har set behov 
for at lave en energirapport, bliver forhåbentligt positivt 
overrasket og får lyst til at arbejde videre. Risikoen er 
naturligvis også, at de udelukkende udarbejder rappor-
ten for tilskuddets skyld og ikke har intentioner om at 
gå videre. 

Det vurderes, at viden er væsentlig for at få ejerskab. 
Dvs. folk skal kunne se mulighederne, før de vil bruge 
tid på at foretage en energiberegning. Vi skal sælge bud-
skabet om den potentielle besparelse på energiregnin-
gen for at få folk til at sætte sig bag skærmen. Så her 
er vi igen afhængige af en god markedsføring og/eller 
inddragelse for at få aktiveret borgerne. 

Det at udnytte partnerskaber på tværs af offentlige og 
private aktører, vurderes at være en stor fordel, da det 
dels giver adgang til nye måder at løse udfordringer på, 
større økonomisk råderum såfremt de enkelte vurderer 
vækstpotentiale, og ikke mindst giver det adgang til 

flere kommunikationskanaler, da det ikke altid er hen-
sigtsmæssigt, at kommunikationen kommer fra kom-
munen og omvendt. 

Reflektioner
Det beskrevne projekt er ikke afsluttet endnu, hvorfor 
det er for tidligt at bedømme effekten og processen. Ud 
fra de erfaringer, der ligger nu, er det blevet tydeligt, at 
det er blevet nødvendigt at overveje meget nøje, hvor-
dan man vil fange målgruppen. Et godt webværktøj 
alene er kun et lille element, men det kræver en større 
markedsføringsindsats for at få det i brug. Hvis vi valg-
te at være mere tålmodige og alene forsøge at udbrede 
værktøjet i et afgrænset område, kunne der muligvis 
opnås større succes, i og med at der kunne blive foreta-
get et større stykke arbejde for at involvere borgerne og 
nedbryde såvel de intellektuelle barrierer ved oplysning 
og de følelsesmæssige barrierer ved italesættelse og brug 
af ambassadører m.v. Hvis man i samarbejde med en 
gruppe borgere bliver enige om, at et webværktøj er en 
god løsning, vurderes der at være større chance for suc-
ces. Dog hovedsagligt blandt den afgrænsede gruppe af 
borgere, og ikke nødvendigvis i en bredere målgruppe. 

Indsatsen omkring markedsføringen af Husets Web skal 
bl.a. give os kvalificeret mulighed for at vurdere, om 
borgere overhovedet er interesseret i elektroniske værk-
tøjer, der peger på løsningsmuligheder. 

Selve projektet omkring formidling/markedsføring af 
Husets Web (og andre tiltag omkring energirenovering 
hos private) er åbent og kan justeres efter, hvad brugerne 
har brug for af informationer og viden for at være inte-
resseret i at foretage beregningen. Men selve program-
met, Husets Web, er blot et tilkøbt værktøj, som i sig 
selv ikke kan ændres.  

I Kolding Kommune er der i 2010/11 igangsat yderligere 
projekter omkring bl.a. energirenovering hos private 
borgere, som bl.a. omfatter lavenergilandsbyer. Her er 
anvendt ”bottom up” tankegang med at involvere bor-
gerne, inden der lægges planer for, hvilke indsatser der 
i gangsættes og hvornår. 

Analyse/ Konklusion
Forløbene i projektet med Husets Web har været defi-
neret af en mindre projektgruppe men ikke med invol-
vering af borgere. Der er sat mål om energireduktioner, 
men dette er heller ikke sket i samarbejde med borgerne. 
Det vurderes, at borgerne godt kunne have været in-
volveret både i relation til udvikling af programmet, 

markedsføringen og målsætning. Det kunne være sket 
enten ved at gå i dialog med en mindre målgruppe i 
relation til energiforbedring generelt (som beskrevet i 
afsnittet om reflektioner), eller ved at danne en gruppe 
bestående af repræsentanter fra den store målgruppe, 
som kunne komme med input. 

I det videre arbejde med projektet vil det formentlig 
være nyttigt med større borgerinddragelse.
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Veje frem 

Reflektioner over muligheder og overvindelse af barrierer 

I denne tekst præsenterer vi resultatet af diskussioner, 
der har været baseret på de øvrige dokumenter, og som 
har sigtet mod at finde veje til at styrke indsatsen for 
borgernes deltagelse og læring i spørgsmål om bære-
dygtig udvikling.

Diskussionerne har foregået i en undergruppe under 
RCE-Danmark og har haft karakter af en dialog mellem 
forskere og erfarne koordinatorer af borgerdeltagelse 
i bæredygtig udvikling på kommunalt niveau. Det er 
lidt forskelligt, hvad sådanne koordinatorer kaldes i 
de forskellige medvirkende kommuner. Dokumentet 
’Præsentation af deltagerne’ rummer, udover en kort 
beskrivelse af vores motiver for at deltage i undergrup-
pen, også en nærmere beskrivelse af vores positioner og 
stillingsbetegnelser. For overskuelighedens skyld har 
vi i det følgende valgt at sammenskrive de forskellige 
stillingsbetegnelser til én, nemlig til ’grøn koordinator’, 
som altså så udgør en fællesbetegnelse for kommunalt 
ansatte med ansvar for at fremme borgerdeltagelse og 
læring om bæredygtig udvikling i kommunerne. 

Det er vigtigt her indledningsvist at understrege, at 
teksten ikke leverer en serie forkromede pointer og 
handleanvisninger, men derimod en række oplæg, 
som afspejler vores diskussioner og ideer, og som vi vil 
opfordre andre til at supplere med såvel kritiske som 
konstruktive kommentarer.

Det er også vigtigt at være opmærksom på, at fokus ikke 
er på økonomiske virkemidler, politisk regulering el-
ler på økologiske effekter af den måde borgerdeltagel-
sen gribes an på. Vi har diskuteret barriererne som en 
pædagogisk-didaktisk udfordring, hvilket vil sige med 
overvejelser om, hvordan den kommunale koordinator 
kan overveje mål, indhold, form/metode, egen rolle, 
deltagerforudsætninger og rammebetingelser med hen-
blik på bedst muligt at kunne tilrettelægge deres indsats 
med at fremme deltagelse og læring i det lokale arbejde 
for bæredygtig udvikling. Barrierer er så at sige det sær-

lige perspektiv, vi anlægger på denne opgave, idet vi 
herigennem har forsøgt at finde frem til nye og bedre 
måder at tilrettelægge indsatsen. Det betyder ikke, at vi 
kommer med svar på, hvordan man overvinder alle de 
beskrevne barrierer, men vi behandler nogle af dem og 
viser, hvordan man kan være opmærksom på dem og på 
den baggrund kan prøve at finde mulige veje frem. Som 
det vil fremgå kan disse mulige veje frem både være på 
et overordnet strategisk niveau og på et mere konkret 
teknisk niveau.

Den grundlæggende idé - og vores elementære anbefa-
ling til kommunale koordinatorer af borgerdeltagelse i 
bæredygtig udvikling - er altså at bruge tid på at lytte til 
og forstå målgruppen: Hvilke barrierer og potentialer? 
Hvordan imødegå barriererne og udnytte potentialerne? 
Til besvarelse af disse spørgsmål kan såvel generel teori 
om barrierer og målgrupper som råd og andres eksem-
pler på overvindelse være nyttig inspiration. Det kan 
dog sjældent benyttes direkte, fordi den givne sag og 
situation altid er helt speciel. Men det kan forhåbent-
lig vejlede og inspirere forberedelsen af den konkrete 
indsats.  

Vi har opdelt teksten i en række kapitler som hver rum-
mer et tema, som har været centralt i vores diskussion:

1.  Om erfaringer med mål og barrierer i det konkrete 
arbejde.

2.   Om koordinatorens rolle og rammer for arbejdet  
 med inddragelse af borgerne.

3.    Om udfordringen i at nå ud til flere end de allerede 
engagerede. 

4.    Om udfordringen i at sikre plads til åbenhed og 
læring i deltagelsesprocesserne.

5.  Om forholdet mellem indsats og udbytte.
6.  Om at vende barriererne til muligheder.
 

Line Thastum, Merete Valbak, Annica Myren, Trine Baastrøm, Anette Linda Pedersen, 
Birgitte Hoffman og Jeppe Læssøe

I artiklen ’Hvilken bæredygtig udvikling vil vi gerne 
engagere borgerne i?’ peger Birgitte Hoffmann på, at mål 
og barrierer hænger sammen. I dette afsnit uddyber vi 
dette med eksempler fra casene og peger på, hvordan 
man kan arbejde med mål og barrierer i det konkrete 
arbejde med at engagere borgerne i at styrke en bære-
dygtig udvikling. 

Der er ingen ’bedste måder’! Hvilke mål, man skal ar-
bejde med og hvordan, vil være meget afhængig af det 
enkelte projekt, deltagerne og den bagvedliggende or-
ganisation. Der vil ofte være både positive og negative 
aspekter ved ens tilgange, som man må diskutere og 
prioritere undervejs. Her er nogle forskellige aspekter 
af mål og barrierer, man kan overveje:

1.  Hvilke mål på kortere sigt? Hvilke forskellige typer 
af mål? Hvilke konkrete mål har vi, som vi vil måle 
på? 

2.  Hvilke mål på længere sigt? Ofte er disse implicitte: 
Hvilke forestillinger om bæredygtig udvikling lig-
ger til grund for arbejdet? 

 3.  Inklusion og eksklusion - Hvem er ’med på’ målene 
og hvem bliver ’svære at nå’ med de mål vi opstil-
ler?   

4.  Hvordan bruges målene i processen? Bruges de til 
at motivere? Måles der undervejs? 

5.  Hvor åbne eller lukkede mål: Kan de fyldes ud/
ændres undervejs? På hvilken måde involveres 
deltagerne i at opstille mål?

6.  Hvilke mål er legitime? Hvilke mål er det muligt at 
have i projekterne i forhold til de lokale organisa-
tioner og overfor deltagerne?  

I det følgende bliver disse forskellige vinkler på mål 
og barrierer diskuteret og uddybet med eksempler fra 
casene.

Erfaringer med mål og barrierer i det konkrete arbejde 

1.  Mål på kortere sigt ?  Hvilke forskellige typer af mål? 
 Hvilke konkrete mål har vi, som vi vil måle på?

I casene er der eksempler på mange forskellige typer 
af mål: 

Konkrete miljømål
De fleste af projekterne har opstillet konkrete miljømål 
fx en given energi- eller CO2-besparelse hos en familie - 
gennem ’klimamad’ (Studsgaard) eller gennem isolering 
af huset (Kolding). Resultaterne vil ofte være relativt 
nemme at registrere. Det er der ofte fokus på i forhold 
til de overordnede mål fx fra kommunens klimaplan, 
og denne type mål giver også mulighed for at sætte fo-
kus på det nære og give gode oplevelser, hvis man når 
målet og ser, at indsatsen rykker. De konkrete miljømål 
kan skabe barrierer, hvis det viser sig, at målene er sat 
forkert eller blokerer for andre og bedre mål, der viser 
sig i løbet af processen. Endelig kan ’greenwash’ være 
en fare ved at gøre det meget konkret fx hvis de konkrete 
miljømål ikke står mål med indsatsen. 

Socialøkologiske mål
Der er eksempler på mål, der knytter an til sociale 
aspekter. Et eksempel er ’Bydelsmor’ i Kolding, som 
er et socialt projekt om involvering af især somaliske 
kvinder, der også får viden om miljø og klima. Klima-
spisning i Studsgård giver ikke kun en CO2-gevinst, 
men også en social gevinst og sund mad. Disse mål kan 
også være konkrete, og bringe ’miljø’ ind i konkrete 
sammenhæng med handlemuligheder, som giver den 
enkelte og samfundet positive gevinster. 

Projektmål
En tredje type mål handler om at måle på udbredel-
sen af et projekt som fx hvor mange familier deltager i 
Studsgård? Hvor mange henvendelser har klimafamili-
erne fået i Allerød? Hvis man opstiller ’ringe i vandet 
mål’ for et projekt fx at engagementet fra ’klimafamilier’ 
spreder sig, så kræver det, at man faktisk har ressourcer 
og metoder til at følge op og undersøge dette.  
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Individuelle og kollektive mål
Hvor det i nogle projekter er meget vigtigt med de meget 
lokale og individuelle mål, fx at vi kan måle om vand-
forbrug i vores familie faktisk er faldet, så kan fælles 
mål for en gruppe også give sammenhold og stolthed. 
Det viser eksempler fra Studsgård, hvor borgerne har 
etableret Friskolen, Købmandshandlen, bæredygtig ud-
stykning og Genbrugsbutikken.

Lærings- og procesmål: 
En fjerde type mål handler om læring – for den enkelte 
deltager og/eller for organisationen. De er vigtige for 
udvikling og forankring af bæredygtig udvikling. Men 
vi kommer ofte til at være fokuseret på de konkrete mål 
frem for læringsprocessen, og det er nok symptoma-
tisk, at der ikke i nogle af casene er opstillet direkte 
læringsmål. Der er faktisk masser af eksempler på, at 
klimafamilierne lærte og ændrede strategi undervejs. 
Borgerforeningen i Studsgård bliver også bedre og bedre 
til at inddrage flere af byens borgere, og projektkoor-
dinatorerne lærer løbende i projekterne. Vi skal blive 
bedre til at formulere lærings- og procesmål og tydelig-
gøre læring som et ’lovligt’ mål. 

Barriere-overvindelsesmål
Der er ikke direkte opstillet nogle af disse mål i casene. 
Et eksempel på denne type mål er, at hvis børnefamilier 
har for lidt tid til rådighed for at handle bæredygtigt, 
kan det være et mål, at projektet skal skabe tidseffek-
tive løsninger. Hvis barrieren er, at målgruppen ser det 
grønne som ’frelst’, kunne et mål være at vende denne 
holdning og vise, at bæredygtighed også kan være no-
get for denne gruppe. Hvis man arbejder på et område 
med mange barrierer, kan det være en fordel at arbejde 
direkte med at overvinde disse. Men også her skal man 
være meget bevidst om retningen - om arbejdet bidrager 
til en større forankring af bæredygtig udvikling. 

Der er altså mange forskellige måder at opstille mål for 
et projekt, og hver af disse rummer muligheder og bar-
rierer, som man må overveje og diskutere. 

2.  Hvilke mål på længere sigt ? Hvilken omstilling bidrager vores projekt til på længere sigt 
 – hvilke forestillinger om bæredygtig udvikling?
 
De fleste af casene knytter sig til kommunernes over-
ordnede mål og visioner om bæredygtig udvikling, og 
ofte er projekterne netop et forsøg på at konkretisere 
disse. Men det er ikke sikkert, at disse mål slår til som 
pejlemærker for det konkrete arbejde med at involvere 
borgerne. 

Både i de kommunale planer og dermed også i projek-
terne vil der ofte være mere langsigtede mål, som er 
mere implicitte, fx 

•  Implicitte mål om bæredygtig udvikling – fx at et 
forbedret miljø gennem besparelser er lig med bæ-
redygtig udvikling.

•  Implicitte mål om projekternes effekt – fx at pro-
jekterne spredes blandt borgerne.   

Politiske planer og mål er ofte vigtige som drivkraft i 
forandringsprocesser, men de er langtfra altid egnede 
som inspiration for borgere om, hvad en bæredygtig 
udvikling kan rumme. Ofte er politiske planer inddelt 
i sektorer, og vi har brug for diskussioner og initiativer, 
der går på tværs af miljømæssige, sociale og økono-
miske aspekter. Det er således vigtigt at diskutere, om 
projekterne åbner nye veje for udvikling af bæredygtig 

udvikling, eller om de bliver til barrierer ved at ’ce-
mentere’ eksisterende måder, som ikke er bæredygtige. 

Der er ikke rigtig eksempler på, at casene lægger op til 
at diskutere ’hvad er et bæredygtigt hverdagsliv?’ Måske 
er der en nervøsitet for, at det bliver for ’abstrakt’? Det 
kunne måske være gennemført blandt borgerne i Studs-
gård eller blandt klimafamilierne i Allerød et stykke 
henne i processen, hvor borgerne kender projekter og 
koordinatoren. Det er også svære diskussioner af løfte 
som embedsmænd og –kvinder i politiske organisatio-
ner. Samtidig er det meget nødvendigt. Hvordan kan 
de grønne koordinatorer skabe oplæg til og rammer for 
sådanne diskussioner?

3. Mål og arenaer – skaber inklusion og eksklusion
 

Dette afsnit sætter fokus på en grundlæggende problem-
stilling i vores diskussioner - nemlig hvem er ’med på’ 
målene, og hvem bliver ’svære at nå’ med de mål, vi 
opstiller? Hvad betyder det fx at vi kalder det ’klima-
familier’? - en problemstilling, som blev opstillet i den 
indledende artikel om bæredygtig udvikling. Der er et 
eksempel fra Allerød, hvor nogle familier bliver glade 
for at blive ’valgt som klimafamilie’, og det fremhæves, 
at en interesseret datter kan trække sin familie med ind 
på denne arena. De fleste, der tænder på ’klimafamilier’ 
er i forvejen meget opmærksomme på miljøet. Det viser 
sig fx at flere af de familier, der gerne vil have målt 
deres hus, fx i Studsgård, i forvejen har gjort en række 
ting for at spare på energi. Det er samtidig indtrykket i 
Studsgårdcasen, at der er nogle, der ikke vil være med, 
netop fordi det handler om ’klima-landsby’, omend det 
er få, der har givet udtryk for dette. Hvis man kaldte det 
noget andet, ville det så flytte fokus og ville bæredyg-
tigheden gå tabt?

Hvad betyder den måde vi fokuserer vores projekter på, 
og den måde vi formulerer os om dem på, for hvilke 
borgere, der bliver tiltrukket - og frastødt. De fleste af 
casene og de øvrige projekter, som koordinatorerne ar-
bejder med, bruger begreber om miljø og bæredygtig 
udvikling. Vi skal nok være opmærksomme på, at der 
er en stærk sammenhæng mellem ’miljø’ og ’afkald’ - 
altså det at spare og have dårlig samvittighed overfor 

rejser og forbrug (jf. de første artikler om bæredygtig 
udvikling og barriere). Mange vil måske også synes, at 
de har for travlt i deres hverdag til at gøre indsatser på 
dette område. 

Skal vi insistere på at tale om bæredygtighed, også selv 
om det skræmmer nogle væk, fordi det er en reel udfor-
dring, som vores samfund har, og som vi må forholde 
os til? Nogle gange skal vi sige, Ja, det koster at arbejde 
med miljø, og du skal også tage ansvar! Vi kan måske 
også nogle gange kalde ’det’ noget andet fx sundhed og 
fællesskab. Eller vi kan blive bedre til at argumentere 
for at koble tingene – miljø, økonomi, at være særlig 
på den gode måde, oplevelser i familien, netværk osv.? 
Det er der et eksempel på fra Studsgård. Her har man 
netop startet en genbrugsbutik, der har stor succes. Der 
er omkring 20 frivillige (ud af 400 borgere). Nogle af 
de frivillige ser genbrugsbutikken som et grønt projekt, 
mens andre ser det som et socialt projekt og atter an-
dre som et projekt, der fremmer en ’branding’ af byen. 
Det er nogle helt andre mennesker, der er med i gen-
brugsbutikken end de, der er med i vindmøllelauget. 
Styregruppen omkring genbrugsbutikken har besluttet, 
at der skal være ’klimabudskaber’ i butikken, og at den 
serverede kaffe skal være økologisk. Her er der altså 
skabt en arena, hvor man kan koble forskellige motiver. 

4. Hvordan bruges målene i processen? 
 Bruges de til at motivere? 
 
Mål og evalueringer bruges i stigende grad i den kom-
munale organisation til at styre efter og evaluere kvalitet 
(New Public Management). Det kan være en god måde 
at synliggøre kvalitet og prioritere det daglige arbejde. 
Det er samtidig meget styrende for projekterne. 

Koordinatorerne oplever fx, at hvis man har nogle 
overordnende retningslinjer, er det nemmere at vælge 
de ikke så relevante projekter fra. Det er fx ok med en 
mindre miljøeffekt, hvis der er en god læringseffekt! 
Tydelige mål kan også have sideeffekter, blandt andet 
vil opstillingen af mål styrke det fokus, der bliver ar-
bejdet efter. Det kan fx betyde at andre – og måske også 
vigtige – aspekter – forsvinder, fordi de ikke bliver mål. 
Opfølgninger på mål og evalueringer skal helst bruges 
til at pejle og lære med. Det kan være et problem, hvis 
evalueringer bliver for kontrollerende, fx hvis en god 

indsats stoppes, fordi den ikke lever op til nogle af de 
på forhånd stillede mål. 

Selv om der er fokus på at opstille og styre efter mål i 
den offentlige organisation, så er der ikke mange eksem-
pler i casene på, at disse bruges offensivt. I det første af-
snit beskrev vi, hvordan det kan være motiverende at nå 
et mål, og således kan det jo bruges aktivt i projekterne 
til at motivere borgere og skabe retning i de indsatser, 
som mange borgere bidrager til. Det kræver imidlertid, 
at man gør et arbejde for at måle og vise resultater. I 
Kolding kan man fx få renoveret sit hus og spare penge, 
hvilket kan dokumenteres. Men også kollektive og mere 
bløde mål kan bruges som motiv. I nogle af casene hol-
des der fx fester, når målene er nået. 
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5. Hvor åbne eller lukkede mål? Kan de fyldes ud/ændres undervejs? 
 På hvilken måde involveres deltagerne i at opstille mål? 

I dette afsnit sætter vi fokus at åbne mål, der gør det mu-
ligt for deltagerne at være med til at formulere målene – 
og metoderne? Det kan kvalificere projekter, hvis borger-
nes viden og engagement kan sættes i spil i at udforme 
og målrette lokale projekter. Hvis man således vil bruge 
borgernes viden og ideer til at udvikle projektet og finde 
løsninger, så må der være en vis åbenhed i målene. Det 
kan også styrke ejerskabet, idet det er motiverende for 
borgerne at blive inddraget i at opstille mål for et større 
projekt eller for ens egen indsats fx i hjemmet. 

I klimafamilierne i Allerød blev der opstillet nogle 
overordnede mål for borgernes indsatser, mens de selv 
kan ’udfylde’, hvordan de vil gøre det. I Studsgård har 
borgerforeningen selv opstillet målet om, at landsbyen 
skal reducere sin CO2-udedning med 25 % i 2012 og 
målet om at gøre det let med affaldssortering på tor-
vet samtidig med, at torvet skulle forskønnes. Målene 
i Studsgård er måske ikke så præcise, men projekterne 
er borgernes. Det er også deres valg, at der skulle sæt-
tes fokus på genbrug, mens genbrugsbutikken var et 
forslag fra koordinatoren. Initiativet med klimamad 
for tre forsøgsfamilier var også koordinatorens, mens 
klimafællesspisning er borgernes egen fortsættelse af 
dette initiativ. Energirenovering og energiprojekterne i 

byen er borgernes eget forslag. Ligesom koordinatoren 
heller ikke har været involveret i vindmøllelaget. Det 
er dog langtfra alle målene, der er formuleret konkret 
og skrevet ned. Der er også eksempler på, at borgerne 
gennem projekterne har udviklet ejerskab og har over-
taget projekterne. I Ballerup har borgerne fx valgt at føre 
projektet videre, og i denne proces har de selv opstillet 
mål for projektet. 

I de øvrige cases er projekterne formuleret af de profes-
sionelle, som også har opstillet de mål, der indgår. Det 
er ikke alle borgere, der nødvendigvis skal inddrages 
på denne måde. Der kan være nogle borgere, der vil 
være interesserede i disse diskussioner, mens andre vil 
være mere motiverede til at bidrage til mere konkrete 
projekter. I de nævnte cases er der grupper af borgere, 
som kunne inddrages. Det vil være interessant, hvis 
man kan få borgernes hjælp til at udforme projekterne, 
så de er motiverende for andre borgere. Samtidig skal 
man selvfølgelig være opmærksom på, at de deltagende 
borgere vil sætte deres præg på projekterne, og dermed 
kan være med til at ekskludere andre. Fx er der mange 
eksempler på, at lokale miljøildsjæle har en meget stærk 
miljødagsorden, som ikke appellerer til andre borgere. 

6. Legitimitet af mål i projekter i organisationen

Det kan være en udfordring at opstille mål i projekter, 
som er legitime i den kommunale organisation. De skal 
passe med de øvrige mål i kommunen og ikke mindst i 
kommunens klimapolitik. Der er stor forskel på, hvor-
dan de forskellige kommuner arbejder med bæredygtig 
udvikling og opstiller mål for dette. Mens man fx i Kol-
ding og Allerød har overordnede mål i relation til klima, 
der kan rumme, at man laver projekter med ’klimamad’, 
så kan dette ikke umiddelbart rummes i den måde, som 
Ballerup Kommune arbejde med CO2-målsætninger. Det 
handler også om, hvor vide rammer de lokale koordina-
torer har for selv at tilrettelægge sine projekter og her-
under opstille mål for disse. I nogle kommuner er det 
for vanskeligt at arbejde eksplicit med procesmål som 
fx læringsmål for deltagerne eller opbygning af netværk 
eller lignende.

Det kan være en udfordring at lave projekter, der ræk-
ker udover de lokale mål i kommunen for klima. Ko-
ordinatorerne må være gode til at argumentere for må-
lene. Måske kan det være en god ide at koble til andre 
målsætninger i kommunen, der kan trække andre for-
valtningerne ind i projekterne. Torvet i Studsgård er 
en kobling af genbrug og containere (med deltagelse 
af kommunes genbrug og affaldsfolk), forskønnelse af 
torvet (med deltagelse af planafdelingen og vejafdelin-
gen og grønne områder) samt miljøformidlingen (med 
deltagelse af koordinatoren for Studsgårdprojektet). 
Således var der her to forvaltninger og fire afdelinger 
ind over, og projektet var legalt i forhold til en række 
målsætninger i de enkelte afdelinger og forvaltninger.

Afsluttende bemærkninger

Det er en pointe fra diskussionerne, at vi skal være mere 
opmærksomme på at diskutere og bruge mål aktivt i de 
lokale projekter. Når vi formulerer projekter, skal vi dis-
kutere de mere implicitte mål bag projekterne og sikre, 
at der også er projekter, der er åbne overfor at udvikle 
nye billeder af bæredygtig udvikling. 

Det kan ofte være en god idé at have mål på flere planer, 
der tilgodeser både konkrete miljømål og mere langsig-
tede omstillinger og mål på tværs af miljø og det sociale. 
Det kan være lidt sværere at måle på denne type mål, og 
det kan måske være frustrerende for deltagerne. Det er 
derfor vigtigt at blive bedre til at formulere os omkring 
de mere ’bløde’ og komplekse mål for at synliggøre dem. 

En række kommuner har ansat medarbejdere, som ar-
bejder med formidling af bæredygtig-, klima- og miljø-
venlig adfærd i forhold til borgerne. Som grønne koor-
dinatorer har de en række muligheder for at facilitere, 
støtte og fremme disse adfærdsændringer, men de er 
også underlagt nogle rammer i det kommunale system 
og samfundet i det hele taget.

Nedenfor har vi samlet erfaringer og konklusioner fra 
vores diskussioner om koordinatorens rolle på følgende 
områder:

Koordinatorens rolle
• Koordinatoren som ressourceperson og facilitator
• Koordinatorens personlige kompetencer
• Styrende eller servicerende koordinator
• Hvad betyder det, at vi er grønne koordinatorer?

Rammerne for arbejdet med inddragelse af borgerne
•  Det kommunale systems muligheder og begræns-

ninger
• Praktiske fysiske rammer

Koordinatorens rolle

Koordinatoren som ressourceperson og facilitator
Eksemplerne viser, at den grønne koordinator har man-
ge forskellige roller afhængig af, hvordan projekterne 
er organiseret.

I projekter, hvor koordinatoren samarbejder over længere 
tid med den samme gruppe borgere, vil rollen som res-
sourceperson skifte undervejs og måske udvikle sig fra 
en mere initiativtagende rolle i starten til at være mere 
faciliterende, efterhånden som projektet udvikler sig. 
Her er det vigtigt at give netop den støtte, der gør det 
overskueligt for borgerne at handle/være aktive. Studs-
gård og Klimafamilier i Ballerup er eksempler på dette. I 
Studsgård støtter den grønne koordinator ved at hjælpe 
med at skabe overblik, trykke en løbeseddel til uddeling 
i byen, hjælpe med en ansøgning, komme igennem det 
kommunale system m.v. Kommunikation, især til om-
verdenen udenfor Studsgård, er et af de steder, hvor ko-
ordinatoren især har bidraget. I Ballerup faciliterer koor-
dinatoren klimafamiliernes læringsproces ved at sikre, at 
der tilføres ny viden om de problemstillinger, familierne 
ønsker, samt skaber anledninger til, at de kan formidle 
deres erfaringer og komme i dialog med andre borgere. 

Denne form for støtte kræver, at der samarbejdes med 
en relativt selvkørende, ressourcestærk og engageret 
gruppe, som selv gør sig tanker om mål og indhold i 
projektet. Koordinatoren kan så være med til at kvalifi-
cere de ideer, der kommer fra gruppen, påpege mulig-
heder og barrierer ud fra hendes erfaringer med tidligere 
projekter og muligheder f.eks. i det kommunale system.

Ved at arbejde på denne måde kan man skabe mere åbne 
projekter, og man kan skabe ambassadører, som formid-
ler videre ud til en bredere kreds af borgere, som det 
sker både i Studsgård og Ballerup. 

Koordinatorens rolle og kommunen som ramme for arbejdet 
med inddragelse af borgerne
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gerne og fremme kritisk refleksion og læring i spørgs-
mål om bæredygtig udvikling. Bæredygtig udvikling er 
ikke et facit, en bestemt fremtid som kommunen eller 
koordinatoren kan bestemme og så få borgerne til at 
følge. Selvom vi kan enes om konkrete skridt, er det 
som helhed en proces – en læreproces for samfundet 
og den enkelte – med en hel masse ubekendte, dilem-
maer og valg, som borgerne må delagtiggøres i som del 
af en folkeoplysende og demokratisk proces.  Om det 
så fører til, at koordinatorens eget ideal for bæredygtig 
udvikling følges, eller om borgerne udvikler en anden 
version af bæredygtig udvikling, eller afviser bæredygtig 
udvikling og fortsætter som hidtil, det må tiden vise. Ud 
fra dette mål kan barriererne ses som konflikter/dilem-
maer/ambivalenser, som folk har forskellige holdninger 
til, hvordan skal løses. Pædagogisk set peger det på, at 
koordinatoren/forandringsagenten skal agere som den 
så vidt muligt neutrale proces-facilitator, der søger at 
etablere trygge og kreative rammer for dialoger. Denne 
form for dilemma-pædagogik eller dialog-baseret pæda-
gogik sigter mod, at man får udfordret egne værdier og 
opfattelser gennem mødet med andre erfaringer og ar-
gumenter. Da det anfægter egne udgangspunkter i form 
af værdier og holdninger, er det en følsom og vanskelig 
sag. Til gengæld er kvaliteten, at det er pædagogik, der 
åbner for refleksion af mål og for ombrydende/trans-
formativ læring, hvilket kan ses som en vigtig kvalitet, 
som mangler i den nuværende folkeoplysende indsats. 

En vej kunne være at finde en balance mellem styring 
og facilitering/åbenhed, tilpasset processen og de indi-
viduelle projekter. 

Hvad betyder det at vi er grønne koordinatorer?
I dette afsnit diskuterer vi, at det, at vi som grønne ko-
ordinatorer har en miljøfaglig tilknytning, har konse-
kvenser, dels i forhold til vores kompetencer som fa-
cilitatorer, dels i forhold til den måde vi arbejder med 
bæredygtighed. 

Som grønne koordinatorer arbejder vi ofte tværgående, 
alligevel er vi i kommunen for det meste forankret enten 
i en miljøsammenhæng eller i en byplansammenhæng.  
Det giver os nogle muligheder at have et miljø-fagligt 
bagland mv., men også nogle begrænsninger. Vi har må-
ske for lidt baggrundsviden om kommunikation, læring 
og adfærdsændringer, sociale mønster og lignende, som 
er vigtige for at opnå et godt samarbejde med borgerne 
og de adfærdsændringer i en bæredygtig retning, som vi 
arbejder for.  Det kunne tale for, at vi i højere grad ind-
drager en procesfacilitator i borgerinddragelsesproces-
sen. Den omvendte situation, nemlig hvis facilitatoren 
er uden grønt engagement og viden, kan også være en 

ulempe. Det er dog ofte et ressource- og prioriterings 
spørgsmål i kommunerne, hvor mange der er ansat til 
den form for formidling og samarbejde med borgerne. 
Netop derfor er det vigtigt, at vi lærer af hinanden og 
uddanner os begge veje, så de grønne koordinatorer får 
mere ’inddragelses- og procesfaciliteringskompetencer’ 
og de inddragede facilitatorer får mere grøn indsigt.

Hvis vi som koordinatorer ikke vil være ’låst’ i vores 
miljø- eller planophæng, er vi nødt til at samarbejde 
på tværs af faggrupper og nødt til at være åbne. Det 
hensigtsmæssige i at koble miljømæssig bæredygtig 
adfærd med (de fleste) andre aspekter i vores liv, er 
allerede nævnt flere gange. Det kan give nogle helt an-
dre muligheder at samtænke tingene. På den måde kan 
man bedre undgå at ’konkurrere’ med andre ønsker og 
forventninger til vores liv og adfærd såsom sundhed, 
livskvalitet, socialt samvær, økonomi og tid. Det betyder 
så igen, at vi som koordinatorer må inddrage mange par-
ter og mange vinkler, samt være åbne for dialog, input 
og forskellige vinkler på tingene. 

Rammerne for arbejdet 
med inddragelse af borgerne
Kommunerne er vigtige platforme for realiseringen af 
bæredygtig udvikling. De politiske visioner og mål om 
omstilling til bæredygtighed er en væsentlig drivkraft 
for at sætte gang i konkrete projekter og handlinger. Men 
der kan også være nogle rammer i det kommunale sy-
stem, som kan opleves som begrænsende. 

Det kommunale systems muligheder og begrænsninger
I vores arbejde i kommunerne er vi ofte fastlåst af for-
ventninger om specifikke eller konkrete resultater og 
begrænsede ressourcer. Derfor er der ikke altid overskud 
til - eller mulighed for - at tænke ’åbne’ processer og nye 
veje. På trods af dette er det netop os, som grønne koor-
dinatorer, der har mulighed for at påpege fordelene ved 
de mere åbne projekter og den mere faciliterende rolle. 

Det er derfor vigtigt at være med til at skabe disse pro-
jekter, meget gerne i samarbejde med en række lokale 
aktører, og at fortælle de gode historier opad i det kom-
munale system, så også processen og den mere facili-
terende rolle bliver legale mål og midler. På den lange 
bane er det gode argument. at vi faktisk får ’mere miljø 
for pengene’ ved at bruge tid på forarbejde i forhold til 
målgrupperne og på at skabe ejerskab ved at åbne pro-
jekterne, så borgerne er med til at forme dem.

Vi har en udfordring i forhold til at måle de miljømæs-
sige effekter af borgerinddragelsesindsatsen. I Green 

Anderledes vil det være med projekter, der involverer 
mere tøvende og mindre engagerede grupper, der måske 
gerne vil være med til at gøre noget ”grønt”, men på den 
anden side er meget usikre på hvad og hvordan. Her 
kan det være en god ide med et mere færdigt formu-
leret projekt eller en større styring fra koordinatorens 
side. Projektet kan så med tiden udvikle sig til et mere 
borgerstyret projekt. Dette er tilfældet med halvdelen 
af klimafamilierne i Ballerup, som efter et styret forløb 
gerne ville fortsætte som projekt.

Koordinatorens personlige kompetencer
Koordinatorens personlige kompetencer er ikke uden 
betydning. I de tilfælde hvor koordinatoren støtter bor-
gerstyrede projekter, hvor borgerne allerede er motive-
rede for grønne forandringer, viser en del erfaringer, at 
de bedste resultater kommer, når koordinatoren selv 
brænder for bæredygtighed, er engageret og trovær-
dig. For eksempel har borgerne i Studsgård flere gange 
nævnt, at noget af det der inspirerer dem til at arbejde 
med klimaprojekterne i Studsgård, er koordinatorens 
eget engagement, og at hun brænder for bæredygtighed.

Men at brænde for sagen bør ikke være det samme som 
at tage styringen eller at sætte fastlåste rammer – jfr. 
Barriere-teksten, hvor Jeppe Læssøe omtaler risikoen 
for, at grønne koordinatorer bliver deres egen barriere. 
Noget af det helt centrale er indføling med målgruppen 
og situationen. Her er ikke nogen facitliste, men det kan 
måske karakteriseres som erfaring, menneskekendskab 
og åbenhed. Igen i balance mellem fleksibilitet, styring 
og åbenhed for nye veje.

Man må desuden gøre sig klart, at det også er personaf-
hængigt om en grøn koordinator arbejder godt sammen 
med bestemt målgruppe. Derfor kan det måske være en 
fordel at anerkende, at man som person ikke nødvendig-
vis skal kunne favne alle typer målgrupper, men at det 
kan være en god ide at have flere forskellige aktører in-
volveret i forhold til samarbejdet med en borgergruppe. 
Det kan være, at sundheds- eller socialmedarbejderen 
bedre når en bestemt gruppe. Eller teknikerne der kan 
nå en anden gruppe. Samarbejdet om koordinering og 
formidling på tværs af faggrupper, ikke nødvendigvis 
kun i det kommunale system, kan derfor være rigtig 
givende! 

Det kan diskuteres, i hvor høj grad koordinatoren skal 
tilpasse sig målgruppen. På den ene side giver det me-
ning f.eks. at ’tale samme sprog’ som målgruppen. Ar-
gumenter og incitamenter kan være vidt forskellige, for 
at borgerne ændrer adfærd eller deltager i projekter. På 
den anden side vil det heller ikke nødvendigvis være 

en god ide at ’please’ en bestemt målgruppe. Udfor-
dringer kan også sætte gang i debat, eftertænksomhed 
og adfærdsændringer.

I denne sammenhæng kan det være et redskab at få 
borgerne selv til at udfordre og inspirere hinanden til 
grønnere adfærd. Måske på tværs af målgrupper. Dette 
sker i et vist omfang i Studsgård, hvor genbrugsbutikken 
er kommet op at stå med udgangspunkt i den grønne 
tanke. Men alle de frivillige ser ikke nødvendigvis pro-
jektet som grønt. Nogen betragter det som socialt eller 
etisk (hjælp til u-lande) eller som ’liv i landsbyen,’ men 
de får så det grønne ’med i købet’, idet projektet kobles 
sammen med ’Klimalandsby Studsgård’

Styrende eller servicerende koordinator
I hvor høj grad skal facilitatoren styre et projekt eller 
overlade det til deltagerne selv at udvikle forløbet? Det 
afhænger naturligvis af, hvor defineret projektet og dets 
mål er fra starten. Men der kan også være nogle andre 
overvejelser. 

Med facilitatorrollen og ved at ’servicere’ et projekt kan 
man være med til at nedbryde nogle barrierer, idet man 
støtter borgernes egne ideer og ønsker, især hvis man gi-
ver plads til at ændre retning. Risikoen ved at være rent 
servicerende og helt åbne for retningsændring kan bl.a. 
være, at bæredygtigheden mistes, eller at projekterne 
bliver for urealistiske. Det er vigtigt, som koordinator 
at give udtryk for, hvilke overordnede rammer man selv 
deltager indenfor.   

I Studsgård er den grønne koordinator med til at prøve 
at finde en balance mellem struktur og spontanitet. Valg 
af aktiviteter i Klimalandsbyprojektet er i høj grad bor-
gerforeningens ideer, men de er i nogen grad påvirket 
af koordinatorens viden, netværk og muligheder for 
bistand. Selve formidlingen i projekterne er præget af 
forskellige fag-personer: Energitjenesten, kostvejlederen 
m.fl. På den måde er projektet både styret og faciliteret.

I Allerød er projektet mere fastlagt. Her er deltagerne 
blevet spurgt, om de vil være med. De er ikke selv 
kommet med ideen. Til gengæld har de været med til 
i en vis grad at udvikle, hvad de kunne gøre for at leve 
klimavenligt. Her er de udvalgte borgere også blevet 
ambassadører for grøn adfærd for kommunens andre 
borgere, men på et lidt andet grundlag end i Studsgård 
og Ballerup.

Vi har snakket en del om den mere åbne proces og 
projekt, der kan påvirkes af borgerne og udvikle sig 
undervejs. Det kan være meget motiverende for delta-
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Cities kommunerne indgår Green Cities målet om at 
reducere CO2-udledningen med 25% i alle vore klima- 
og Agendaplaner. I de grønne regnskaber følger vi ud-
viklingen og skal gerne kunne se, at de projekter, vi 
igangsætter, skaber resultater på CO2-bundlinjen. Det 
store fokus på CO2-kurven kan betyde, at klimaprojek-
ter, der giver CO2-reduktioner, som ikke kan indgå i 
den lokale CO2-beregning, bliver sværere at gennem-
føre. Eksempelvis ønskede klimafamilierne i Ballerup 
at fokusere på ’klimamad’ og var meget motiverede for 
at udarbejde en kogebog mm. Det var tydeligt, at dette 
del-fokus kunne være med til at løfte hele projektet 
og appellere til andre i familierne end de, der går op i 
eksempelvis varmepumper. At sikre den kommunale 
forankring af projektet krævede dog flere interne diskus-
sioner, idet fødevareproduktionen ikke indgår som en 
parameter i CO2-beregningen, og dermed ikke vil få en 
positiv effekt på den lokale måling. 

Skal man have baglandet med på projekterne, peger er-
faringer fra Herning på, at politikere og administration 
er mere positive overfor projekter (også de åbne projek-
ter), når mange lokale aktører som f.eks. energiselskabet, 
boligselskabet, frivillige foreninger m.fl. deltager. Men 
I hvilken udstrækning koordinatorerne har mulighed 
for at facilitere projekter med åbne borgerprocesser, af-
hænger også af traditioner og erfaringer med borgerind-
dragelse i den enkelte kommune. I Ballerup findes en 
strategi for borgerinddragelse og mangeårige erfaringer 
med borgerinddragelse helt fra kommunen var Grøn 
Kommune. Det betyder, at der i det kommunale system 
er en forventning om, at borgere i et vist omfang ind-
drages.  

Vi har tidligere berørt det vigtige i det tværfaglige 
samarbejde i processen med borgerinddragelse. Men 
kommunernes organisation er ikke altid gearet til det 
tværfaglige arbejde, som vi som grønne koordinatorer 
er eksponenter for. Det kan gøre det svært for os at ind-
drage de andre fagområder, som er relevante parter i 
forbindelse samarbejdet og formidlingen til borgerne 
om bæredygtig adfærd. 

Det er dog under alle omstændigheder vejen frem i 
mange sammenhænge. En erfaring er her, at vi får mest 
ud af at inddrage de aktører fra de andre fagområder, 
der selv er positive overfor en bæredygtig tankegang, 
og som kan se, at samarbejde på tværs faktisk ofte kan 
løfte såvel det miljømæssige som det sundhedsmæs-
sige og sociale og inddrage både tekniske, praktiske og 
planmæssige løsninger til gavn for alle! 

Det kommunale system har både muligheder, men også 
begrænsninger og tunge arbejdsgange. Det er vigtigt at 
formidle dette til borgeren i forbindelse med facilitering 
af borgerprojekter, så de ikke brænder al deres energi 
af på et projekt, der på forhånd er dødsdømt. Her må 
man som koordinator også være konsulent og rådgiver 
og være tydelig omkring en forventningsafstemning.
Det kommunale system er tungt. Det giver et problem, 
i forhold til at ’smede når jernet er varmt’. Energien og 
entusiasmen kan let forsvinde igen, hvis det tager for 
lang tid at få tingen igennem systemet. Det er ved at ske 
i forhold til studsgårdborgerens ønske om at få en ny 
stor vindmølle inden for kortere tid. Men det tager år 
for kommunen at få en vindmølleplan på plads, og der 
er en række barrierer for at komme i gang. Den grønne 
koordinator har hjulpet med forventningsafstemning 
og med at komme igennem det kommunale system. Det 
har ikke løst problemet med at få vindmøllen hurtigere, 
men har gjort det lettere at håndtere og medvirker for-
håbentlig til at bevare energien, til planen er klar og 
barriererne skaffet af vejen. 

Alle valg og fravalg har konsekvenser for, om vi når den 
målgruppe, vi gerne vil i kontakt med. En af konklusio-
nerne fra flere af projekterne er, at det kræver en god 
forståelse og indsigt i målgruppen, for at nå den. Både i 
udvælgelse af ambassadører, samarbejde med forenings-
livet, eller når vi gerne vil formidle til en større mål-
gruppe. Vi kan ikke på forhånd vide, om målgruppen 
ønsker kollektive eller individuelle tiltag, om niveauet 
for miljøtiltag, om det handler om at blive CO2-neutral 
eller at sortere plasten fra i husholdningen. Og ofte bli-
ver vi først klogere på målgruppen, når vi er rigtig i gang 
med projektet. Så en ydmyghed overfor at ændre ret-
ning undervejs, og at det kræver tålmodighed, viden og 
nytænkning at få flere med, er vigtig at have i bagagen. 

Borgere som ambassadører
I denne sammenhæng er en ambassadør en borger eller 
familie, der har gjort sig erfaringer i at ændre klimad-
færd og fortæller andre om det. Enten ved at vi som 
projektledere formidler historier om deres proces og 
resultater i de lokale medier, på nettet og udstillinger. 
Eller at ambassadørerne i forskellige sammenhænge 
kommer i dialog med andre borgere, og fortæller om 
deres erfaringer.

Ambassadørerne har i Allerøds tilfælde været lokale 
familier, som var kendte i bybilledet, mens det for Balle-
rups vedkommende er ”almindelige” familier geografisk 
spredt i kommunen.

Kan de lokale historier flytte noget
I flere af de beskrevne cases har vi haft fokus på ad-
færdsændringer hos et lille udsnit af kommunens fa-
milier, altså de få familier. Hensigten med dette har 
været, at de deltagende familier skulle fungere som 
ambassadører, eller deres erfaringer skulle formidles i 
lokalområdet og derved inspirere andre til at gøre det 
samme. Identifikation er et nøgleord i kommunikation, 
og med borgerprojekter, hvor vi samler på de personlige 
historier og forløb, har hypotesen flere steder været, at 
de lokale erfaringer har større gennemslagskraft, end 
generelle kampagner og gode råd. Samt at det bliver 
sværere at afvise erfaringer gjort lokalt, end hvis de er 
fra Jylland, når man selv kommer fra hovedstadsområ-
det, eller omvendt. 

Det skal slås fast med det samme, at vi ikke ved, om de 
lokale historier flytter noget. Vi kan kun have formod-

ninger og indikationer på, om det har en effekt. En vigtig 
forudsætning, for at den lokale historie kan få en effekt, 
er at det mediemæssigt er en god historie. At udnytte 
kendiseffekten er en mulighed. At vælge lokalkendte 
familier, har den fordel, at vi alle er interesserede i at se, 
hvordan kendte mennesker bor og opfører sig, så uanset 
budskabet er vores interesse vagt for bl.a. at se billeder 
fra deres hjem og høre dem fortælle. Ambassadørerne i 
Allerød har oplevet en vis interesse for deres adfærds-
ændringer. Hvis kendiseffekten for alvor skulle slå igen-
nem, skulle familierne muligvis have været kendt fra 
tv eller på anden måde være landskendte. Under alle 
omstændigheder virker det som om, at det, at man (gen)
kender familien eller medlemmer af familien, har en po-
sitiv effekt. Det gør det lettere at spejle sig i familien og 
øger bevidstheden om, at de rent faktisk bor lige rundt 
om hjørnet i et hus, der ligner ens eget.

En anden mulighed er at slå på, at projektets deltagere 
er ”almindelige” mennesker, og når de i deres hverdag 
kan skabe ændringer, så kan alle andre også. Klimafa-
milierne i Ballerup var allerede grønne, da de meldte 
sig til projektet, havde en erkendelse af vigtigheden af 
klimaproblematikker og havde en forestilling om at 
kunne være med til at gøre en forskel. Ellers melder 
man sig ikke til sådan et projekt. Det der alligevel gør 
deres erfaringer og historier almindelige er, at deres di-
lemmaer i hverdagen ikke adskiller sig fra andre famili-
ers. Så det er muligt for andre borgere at identificere sig 
med historierne. Her afspejles effekten i det engagement 
i lokalsamfundet, som de lokale familier har og den 
berøringsflade og direkte kommunikation med andre 
borgere, som de har. 

Borger til borger kommunikation
Det er vores erfaring, at der er forskel på, om det er kom-
munen, der kommer med budskaberne, eller om det er 
andre borgere, der har gjort sig erfaringer. I Ballerup er 
erfaringen, at borgerne er mere spørgelystne og byder 
mere ind med egne erfaringer og overvejelser, og ikke er 
så forbeholdne, som hvis det er kommunale formidlere, 
der kommer med de samme budskaber.

I Ballerup har klimafamilierne fra start selv haft som 
mål at formidle deres erfaringer. Men i en proces som 
forløber over et par år, er der en stor risiko for, at bor-
gerne bliver kommunaliseret, så de kommer til at ligne 
os, og så at sige tager vores politikker og synspunkter 

At nå flere - Hvordan kommer vi fra projekter med få deltagere 
til en stor målgruppe?
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til sig. De skal forholde sig frit til kommunens politik-
ker og dispositioner, og ikke blive kommunens forlæn-
gede arm. Problemstillingen bliver løbende adresseret 
i projektet, men bliver en større risiko jo længere tid et 
samarbejde forløber. En metode til at minimere dette er, 
at familierne helt bevidst bliver i rollen som formidler af 
deres egne erfaringer, overvejelser og dilemmaer.

En måde at skabe anledninger til borger til borger-kom-
munikationen på, er ved at stille op ved egne og andre 
arrangementer og skabe events, hvor borgerne har lyst 
til at komme. 

En fokusering på borger til borger kommunikation for-
udsætter, at ambassadørerne egner sig til at være i dia-
log med andre borgere, en dialog som også indbefatter 
at lytte og være lydhør overfor andres synspunkter og 
dilemmaer i hverdagen. Det betyder, at det ikke vil være 
i alle projekter og med alle projektdeltagere, at en borger 
til borger kommunikation vil være velegnet. Der er også 
sammenhænge, hvor ambassadører og ildsjæle kommer 
til at fylde for meget, eller bliver for doserende og bliver 
opfattet som en rollemodel, andre bestemt ikke ønsker 
at blive inspireret af.  En ambassadør kan, på samme 
måde som beskrevet i teksten om barrierer, blive sin 
egen værste fjende.

Forening til forening – forening til borger
1 million danskere er aktive i foreningslivet, hvad en-
ten det er husflid, boligforeninger eller ældrerådet. Der 
findes en række lokale foreninger i alle kommuner, som 
sagtens kan have interesse i bæredygtighed fra forskel-
lige vinkler, og som allerede har en etableret platform 
med relationer i lokalområdet. Det er eksemplet med 
borgerforeningen i Studsgård et godt eksempel på. Ud-
fordringerne som grøn koordinator kan være, at have en 
åben dagsorden i mødet med foreningerne i erkendelse 
af, at vi ikke på forhånd kan vide, hvad det er, der ap-
pellerer, samt at undersøge foreningslivet grundigt på 
forhånd, således at man har en fornemmelse af, hvilke 
foreninger der har en lidt bredere forankring lokalt, 
og som andre borgere og foreninger ønsker at komme 
i dialog med. Som med ildsjæle kan foreninger også 
blive deres egen værste fjende i formidlingen og bestå 
af medlemmer, som andre ikke gider høre på.

Fra få til mange
Det er vores erfaring, at projekter af denne karakter har 
størst fokus på fase 1, altså at de udvalgte familier bliver 
hjulpet til at ændre klimadfærd, ud fra devisen om, at 
der skal være erfaringer at formidle efterfølgende. Men 

hvis vi skal sikre os, at vi opnår vores mål med at kom-
me fra de få til de mange, så skal der lægges mindst lige 
så mange ressourcer i fase 2, formidling af erfaringerne.

At nå en bredere målgruppe
Når vi som grønne koordinatorer skal i kontakt med en 
større og bredere målgruppe, vil det være hensigtsmæs-
sigt at indtænke de barrierer, vi har diskuteret i dette 
skriv. Ligegyldigt hvordan vi definerer vores målgruppe, 
så indeholder den forskellige livsstilstyper, som er i for-
skellige faser af livet. Det er derfor vigtigt, at vi indar-
bejder mange forskellige tilgange og ambitionsniveauer. 
Eksempelvis er der forskellige projekter i Studsgård. 
Nogle er til vindmøllelaug, andre til genbrugsbutik. 
Nogle går op i energispareprojekter f.eks. pga. økono-
mien. I Ballerupcasen valgte familierne sig ind på fokus-
områder afhængig af interesse og havde selv indflydelse 
på, hvilke konkrete tiltag der gav mening for dem. Nogle 
bliver interesseret i tekniske installationer og udstyr, der 
kan lette hverdagen og vise forbruget minut for minut, 
andre igen bliver inspireret af mødet med andre menne-
sker over klimavenlig madlavning. Erfaringerne fra flere 
af projekterne er, at det engagement skaber resultater og 
giver blod på tanden efter mere, således at der skabes 
nye resultater og udvikles nye ideer. Erfaringerne er så-
ledes, at det ikke er så afgørende hvor og med hvilke 
tiltag, deltagerne starter. 

Om projekterne lægger op til fællesskaber eller indivi-
duel har også indflydelse på, hvem der deltager. Skal 
man eksempelvis melde sig ind i en forening, tiltrækker 
det dem, der gerne vil være en del af denne gruppe, 
hvor det er identitetsskabende, og hvor der er mulighed 
for personlig udvikling. Samtidig er fællesskaber i dag 
nogle, man træder ind og ud af, afhængig af hvordan det 
passer ind. For andre virker fællesskabet afskrækkende, 
og måske billeder på en identitet man ikke ønsker, a la 
Bonderøven. 

Vi skal passe på ikke at blive berøringsangste overfor det 
med et fælles ansvar! – Det er godt for folk at se, at det 
de gør sammen rykker noget, og at de bidrager til noget 
større. Vi pleaser også et eksisterende ’individualist’ 
system, ved at gøre det. Vi skal give plads til, at folk kan 
prioritere fællesskabet og ikke kun økonomien. 

Vi tror ikke på, at alle målgrupper, livsstile, ambitions-
niveauer mv. kan rummes indenfor ét projekt, men ved 
at være bevidste om de valg, vi træffer, og ikke træffe de 
samme valg i alle projekter, så øger det vores bevidsthed 
om, hvem der inkluderes og ekskluderes. 

Som politiker, embedsmand eller grøn koordinator, 
kan man let blive tilbøjelig til at planlægge projekter 
for meget, og samtidig til at være så resultatorienteret, 
så borgernes muligheder for at få indflydelse og lære 
af processen reduceres. Det er med andre ord vigtigt 
at være opmærksom på at skabe forløb med plads til 
åbenhed og læring.

Det lokale arbejde med at fremme borgernes engagement 
og deltagelse i bæredygtig udvikling bliver typisk ikke 
vurderet som en læreproces, men derimod som en mil-
jøindsats, hvor vurderingskriteriet er, hvordan vi hur-
tigst og billigst muligt får skabt størst mulig miljøeffekt. 
Borgerdeltagelse styret af den logik må nødvendigvis 
blive anderledes, end hvis bæredygtig udvikling opfat-
tes som folkeoplysning, og folkeoplysning vel at mærke 
opfattes som en kreativ udviklings- og læreproces for 
den enkelte og i samfundet. At understøtte læring for-
udsætter blandt andet, at der er tilstrækkelig med tid til 
fordybelse samt åbenhed og gode rammebetingelser, der 
befordrer dialog og kreativt samarbejde. I det følgende 
ser vi først på nogle af vanskelighederne med at opnå 
sådanne læringsbefordrende betingelser - og derefter 
på mulighederne.

Der er flere forhold, som modvirker åbenhed og læring 
i borgerdeltagelsen:

•  Åbenhed er det modsatte af styring og kontrol. Så-
vel politikere som embedsmænd kan føle sig usikre 
overfor at åbne for meget op for debat, fordi det 
risikerer at true deres politik eller plan.

•  For den kommunalt ansatte, der arbejder med at 
fremme bæredygtig udvikling, er åbenheden og 
læringen på den ene side en del af meningen med 
arbejdet, men på den anden side også vanskeligt. 
Åbenhed og læring kræver, at man som kommu-
nalt ansat Lokal Agenda 21 medarbejder tør at være 
åben overfor alle mulige forskellige typer borgere 
og samtidig at man tør undlade at være autoritetstro 
overfor de kommunale systemer. – Det kan godt 
være en ’kamp’ op ad til og evt. i forhold til kol-
leger.

•  Selvom der er overlap, så er der også forskel i den 
måde, borgerdeltagelse opfattes på indenfor offent-
lig planlægning og indenfor folkeoplysning. I den 
offentlige planlægning bliver borgerdeltagelsen 
typisk opfattet som korte begivenheder, hvad en-

ten det er i form af idéudviklende workshops el-
ler offentlige høringer. Ud fra et læringsperspektiv 
er det mere oplagt at anskue borgerdeltagelse som 
fortløbende processer over flere år. Grønne guider 
og Lokal Agenda 21 er for så vidt i god overens-
stemmelse med dette læringsperspektiv, det er 
imidlertid langt fra altid, at der er forståelse for det. 

•  Hvad enten det er en sag i kommunen eller i be-
boerforeningen el.lign. så er der normalt et vist 
tidsmæssigt pres på for at komme frem til en be-
slutning og få gennemført projektet. Demokratiske 
beslutningsprocesser bliver derfor ofte ikke en 
dialog og fælles overvejelse af mål, værdier, lang-
sigtede hensyn m.v., men en ret kort og kontant 
meningsudveksling med henblik på at finde et 
kompromis/en farbar vej. 

•  Noget andet er, hvor meget folk vil deltage i åbne og 
oplysende processer?  Da der ikke er tradition for 
det, er der heller ikke forventninger til det. Udover 
alle de barrierer, vi har beskrevet, så er åbne og 
kreative deltagelsesprocesser ikke tillokkende på 
alle. Nogen har behov for rammer og at ’udfylde en 
plads’. Og ingen af os har overskud til at deltage på 
alle områder. 

•  Rammebetingelserne er heller ikke altid de bed-
ste. Kreativitet kræver en åben, tryg ramme – og 
en sådan findes ofte ikke. Det handler ikke blot 
om de fysiske rammer, men også om kompetent og 
tillidsvækkende mediering mellem de involverede 
parter.

 
•  Det åbne må derudover ikke opfattes som det totalt 

frie og løse. Borgeren har også behov for modspil og 
udfordringer for at lære. – Det er selvfølgelig heller 
ikke alle deres ideer, der er lige gode. 

Centralt i disse problemer med at få etableret tilstrække-
lig tid og åbenhed til læring er, at de skyldes borgerdel-
tagelsens tilknytning til de parlamentariske og forvalt-
ningsmæssige beslutningssystemer. Hvis læringen skal 
befordres, er det måske en vej frem, at lade sig inspirere 
af den danske folkeoplysningstradition. Den oprinde-
lige idé i folkeoplysningen var ikke, at borgerdeltagelsen 
var en del af den parlamentariske beslutningsproces, 
men – sagt med nutidens ord - at den var en uafhæn-
gig åben platform for problemorienteret læring place-
ret mellem ’den lille verden’ (borgernes hverdagsliv) 

Plads til åbenhed og læring
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og ’den store verden’ (samfundet). Folkeoplysningen 
var altså et i bred forstand politisk læringsrum uden at 
være abstrakt, partipolitisk eller parlamentarisk. I dag 
kan folkehøjskoler og aftenskoler kun i beskedent om-
fang påtage sig den funktion. Spørgsmålet er, om Lokal 
Agenda 21 arbejdet har nogle muligheder?

Der findes aktive landsbyer, hvor det stadig er muligt 
at samle folk på tværs af skel for at diskutere lokal-
samfundets udvikling – eller ligefrem overlevelse. En 
grøn guide i Nørager kommune gik med ind i arbejdet 
med at etablere et landsbyråd på tværs af kommunens 
8 landsbyer. Både kommune og borgere var positive, og 
landsbyrådets møder skabte en god dialog, hvilket man 
var ret overbevist om, ikke var lykkedes, hvis det var 
kommunen, der havde organiseret det. Selvom formålet 
var landsbyernes overlevelse, så kunne det godt rumme 
grønne/bæredygtige problemstillinger, fx omkring trans-
port og spildevand.

Klimalandsby Studsgård er også et eksempel på folk i 
et lokalområde, der kan samles på tværs af skel. Lands-
byen samler borgerne på kryds og tværs omkring mange 
forskellige lokale aktiviteter, ikke kun de miljø- og kli-
marettede. Nogle er involverede i Klimaspisning, nogle 
i opbygning af torvet og affaldshåndtering og indsam-

ling, nogle er aktive omkring den lokale pivatskole, om-
kring byfesten, sportsklubben, eller Studsgård El- og 
vand. Nogle er aktive omkring genbrugsbutikken, og 
andre har arbejdet målrettet på sammen med kommune 
at få bæredygtige retningslinjer for det nye udstyknings-
område. Nogle er med i vindmøllelaug, nogle er aktive 
omkring Studsgård Kirke eller minihallen. Alle disse 
områder spiller mere eller mindre sammen og lapper 
ind over hinanden. Det spændende er, hvordan og om 
borgerne italesætter og indtænker bæredygtighed  i de 
forskellige sammenhænge. Det sker i et vidst omfang, 
men er en fortløbende proces hvor borgerforeningen, 
sammen med den grønne koordinator arbejder på at 
motivere og skabe rum til dette.

Da et nyt økologisk boligområde skulle bygges i Hor-
sens, brugte en udefra kommende mediator en del tid 
på at finde ud af, hvad der skete i nabolaget, og hvad 
der optog folk der. Herigennem udvikledes en idé om et 
beboerhus for såvel det eksisterende som det nye bolig-
område, og på den måde etableredes en kreativ platform 
for borgerdeltagelsen, som så senere blev til en dialog 
med kommunen. En på nogle måder lignende proces er 
beskrevet omkring et aktionsforskningsprojekt i Halkær 
Ådal – også kaldet ’demokrati fra neden’ (beskrevet af 
Kurt Aagaard Nielsen og Birger Steen Nielsen fra RUC).

Uddannelse af borgere til bæredygtig udvikling er en 
stor og kompleks opgave. En opgave som kræver det 
lange seje træk. Der er ingen ”quick fix”, hvis man for 
alvor vil skabe en ny bevidsthed/udvikling. 

I dette kapitel er fokus på, hvordan dette lange træk 
gennemføres på bedste vis. Dvs. hvordan undgås det at 
blafre rundt fra aktivitet til aktivitet uden overblik og 
plan? Hvordan planlægge så ressourcerne bruges bedst 
muligt? Og hvordan undgå at havne i modsatte grøft, 
hvor planerne bliver en stiv spændetrøje, og der således 
ikke er plads til læring og fornyelse undervejs?

I kommunerne bliver tiltag til at skabe bæredygtig ud-
vikling oftest sat i værk for at løfte konkrete mål på 
miljøområdet, som de beskrevne cases også illustrerer. 
Kommunerne er tættere på borgerne end en del andre 
aktører og har den store fordel, at de kan koble disse 
tiltag med, hvad der ellers foregår i lokalområderne. 

En måde at gå til opgaven på er at tænke langsigtet og 
strategisk, når man planlægger projekter. De enkelte 
projekter skal være en del af et større hele, som tilsam-
men har til formål at flytte bevidsthed og handling i 
en mere bæredygtig retning. Det enkelte projekt kan og 
bør have nogle klart definerede mål, men skal samtidig 
tænkes ind i en større helhed, som tilsammen skaber en 
retning på aktiviteterne. Det er tilgangen med de mange 
små skridt. Udfordringen kan her selvfølgelig være at 
skabe det overblik og det flow over en længere periode, 
som det kræver. I en verden, hvor fokus hurtigt flytter 
sig, kan det være væsentligt også at opstille mål om 
forankring og læring. Lidt provokerende kunne man 
jo sige, at formålet på den lange bane kunne være at 
overflødiggøre indsatsen fra kommunerne og de grønne 
koordinatorer! Overflødiggøre fordi dagsordenen om at 
skabe bæredygtig udvikling er blevet et fundament, som 
vi bygger samfundet på, og dermed ikke er noget, som 
vi behøver at arbejde bevidst med.

Forholdet mellem indsats og udbytte

Hvordan bruger vi bedst ressourcerne? 
I forhold til opgavens størrelse og kompleksitet er der 
meget begrænsede ressourcer både økonomisk og per-
sonalemæssigt i landets kommuner. Der er derfor brug 
for en skarp prioritering af, hvordan midlerne bruges 
bedst, hvordan vi får mest bæredygtig udvikling for pen-
gene.  Hvordan vi med andre ord, prioriterer de rigtige 
indsatser.

Der er ikke noget entydigt svar på ovenstående spørgs-
mål – desværre. Meget afhænger af den sammenhæng, 
som det enkelte tiltag skal tænkes ind i. Vigtigt i den 
forbindelse er det, at forholde sig til hvor bevidst mål-
gruppen er i forvejen. Hvor parate er de til at tage en ny 
dagsorden til sig?

Helt overordnet kan man sige, at ressourcerne måske 
bruges allerbedst på et grundigt forarbejde! At man som 
grøn koordinator eller projektejer insisterer på at kende 
sin målgruppe, sætte intelligente mål samt gør sig over-
vejelser om, hvordan man skal overvinde de barrierer, 
som kan opstå i projektet. Med intelligente mål tænker 
vi her på både at sætte mål, der handler om konkrete 
miljøproblemstillinger og mål, der handler om læring og 
forandringsparathed. Uden den sidste type mål kommer 
vi nemt til for enøjet at fokusere på kortsigtede gevin-
ster, som ikke for alvor rykker ved den grundforestilling, 
som vi hver især har om, hvad det kræver af os at leve 
bæredygtigt. 

For at skabe bæredygtig udvikling skal der i sidste ende 
skabes nye handlinger ikke kun øget bevidsthed. Det er 
derfor også vigtig at se det enkelte tiltag som led i en 
større udvikling, som trædesten på en vej mod målet. 
Her vil vi dog forsøge at ridse et par hovedpunkter op 
i forhold til forskellige typer af tiltag, som oftest sættes 
i værk på miljøområdet i de danske kommuner. Vi har 
valgt at sætte fokus på følgende tre emner:

• Håndholdt information – meget oplysning til de få
• Kampagner
• Involvering af ambassadører

Håndholdt information:
Med håndholdt information tænker vi på den type in-
formation, hvor man tager udgangspunkt i den enkeltes 
situation og sætter informationen ind i en, for modtage-
ren, kendt ramme.  Det er en type projekt, hvor der er 
mulighed for at gå i dybden og arbejde med udgangs-
punkt i den enkelte person, familie, landsby eller hånd-
boldklub! Eksempler på dette er den direkte kontakt 
til klimafamilierne i Allerød og Ballerup, den (energi)
rådgivning som de har fået, som har taget udgangspunkt 

i netop deres hus og deres hverdag. En type rådgivning 
som kommer hele vejen rundt om hverdagen og de for-
skellige energiproblemstillinger den rummer, fra hårde 
hvidevarer og huset over den daglige transport, til hvor-
dan de vasker tøj, til hvad de spiser, hvor meget kød der 
er på menuen og om de selv dyrker grøntsagerne. Der er 
ingen tvivl om, at denne type indsats virker positivt og 
skaber forankring under forudsætning af at processen 
følges til dørs, og der også investeres tid i opfølgning og 
sammen med de involverede løbende sættes nye mål. 
Det skal være en dynamisk proces og den grønne koor-
dinator skal, som en del af processen, optræde som den 
gode facilitator, som løbende inspirerer  og følger op på 
ideer, som opstår undervejs i processen. Det kræver tid, 
men kan til gengæld skabe bedre forankring hos delta-
gerne, hvilket i sidste ende kan være med til at skabe 
store forandringer. Også her handler det om at kende sin 
målgruppe. Nogle vil blot have brug for lidt inspiration 
og det sidste skub for at få sat gang i aktiviteter, som de 
i forvejen har gået og puslet med. Andre har brug for 
langt mere støtte og opbakning for at få sat gang i nye 
initiativer og levemåder. En vigtig rolle for den grønne 
koordinator i denne sammenhæng er også at sikre, at 
miljøet også bliver tilgodeset i indsatsen. Nogle gange 
kan andre dagsordner tage over, og projektet kommer til 
at handle om andre ting (eksempel Studsgård). 

Fælles for denne tilgang er, at det skaber gode mulig-
heder for forandring, fordi projekter af denne type går i 
dybden med en problemstilling. Det er vores vurdering, 
at det er væsentligt for projekter af denne type, at der 
både sættes konkrete miljømål og proces-/læringsmål. 
De konkrete miljømål har til formål at skabe en ydre fæl-
les referenceramme, som kan generere succesoplevelser, 
når man når målet. Samtidig kan læringsmål sikre, at 
deltagerne bliver klogere i processen, og at de dermed 
får nye værktøjer til at håndtere fremtidige udfordringer. 

Udfordringen for en kommunal aktør er dog, at man, 
med denne tilgang, når meget få personer for pengene. 
I de fire kommuner, som medvirker i dette skriv, har 
vi et fælles mål om at reducere CO2-udledningen med 
25 % blandt kommunernes borgere. Det kræver en stor 
indsats blandt mange af kommunens borgere – ikke kun 
de får, som får energikonsulenthjælp, hjælp fra en grøn 
koordinator eller anden type hjælp til at ændre på deres 
hverdag. 

En mulighed er, som nævnt i sidste kapitel, at satse på 
fællesskabet. At det, at være med i et kollektiv, som 
sammen arbejder mod nogle fælles mål, giver den ekstra 
dimension, som fastholder den enkeltes indsats. Dette 
fokus havde en klar positiv effekt i f.eks. Ballerup, hvor 
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klimafamilierne blev så glade for projektet og det sam-
menhold, som det gav dem, at de efterfølgende ønskede 
at forsætte projektet mere eller mindre på egen hånd. 
Et andet eksempel er Studsgården i Herning Kommune, 
hvor projektet hele tiden udvider sig med nye projek-
tideer drevet af en gruppe engagerede borgere. En for-
udsætning for begge disse projekter har været en grøn 
koordinator, som har investeret meget tid og energi i 
starten af projekterne. Gevinsten har været en gruppe 
borgere, som sidenhen har været med til at drive pro-
jektet videre, og i nogle tilfælde har deltaget aktivt i 
at udbrede erfaringer til andre borgere. Igen er det her 
vigtigt at kende målgruppen. Nogle mennesker søger 
fællesskabet og bliver stimuleret af at sætte fælles mål 
og at gøre ting sammen med andre, andre mennesker 
bliver i højere grad stimuleret af ting, som de som in-
divider kan opnå. 

Kampagner:
I den anden ende af skalaen har vi så de store kam-
pagner, som sigter mod at nå de mange med et enkelt 
budskab. Kampagner har den fordel, at man får spredt 
budskabet til mange. Samtidig har kampagner den 
ulempe, at det bliver upersonligt, at det ikke er direkte 
relateret til den enkeltes hverdag. Derudover er det for-
bigående. Der er i en kortere periode stort spotlight på 
et enkelt tema, men når spotlightet glider videre, glider 
temaet måske også ud af bevidstheden igen i et flimret 
mediebillede med rigtig mange daglige informationer 
at forholde sig til. 

Kampagner er dyre, hvis de skal have stor gennem-
slagskraft og nå ud til mange mennesker. En måde at få 
mere kampgane for færre penge på er for den enkelte 
kommune / aktør at gå med på en national kampagne. 
Det har naturligvis størst gennemslagskraft at være del 
af en større kampagne for f.eks. energibesparelser eller 
stop for brug af pesticider i villahaven. Der er en større 
eksponering på bl.a. tv. Det som kan give bagslag er, at 
en national kampagne er endnu fjernere fra den enkel-
tes hverdag. En anden mulighed er derfor at anvende 
kampagner lokalt som led i en kæde af andre tiltag og 
begivenheder. 

Det er også en mulighed at gå sammen med andre lo-
kale aktører om kampagner, som i eksemplet fra Kolding 
kommune, hvor kommunen i samarbejde med det lo-
kale energiselskab har lanceret en elektronisk platform, 
Husets web, hvor den enkelte borger har mulighed for 
at indtaste basisinformationer om egen bolig og til gen-
gæld få råd om energibesparelser målrettet netop deres 
boligs energitilstand. Gennemsalgskraften af et sådan 

net-tiltag afhænger af udbredelsen af kendskabet til den 
elektroniske platform og afhænger naturligvis også af 
kvaliteten af den elektroniske platform. 

Et andet eksempel på et vellykket samarbejde mellem et 
energiselskab og en kommune er fra Albertslund, hvor 
der kørte en målrettet kampagne i forhold til borgere 
med et meget højt energi- og vandforbrug, de såkaldte 
”røde forbrugere”. Disse borgere fik et personligt brev 
med tilbud om hjælp til at nedbringe forbruget.  Det 
var en kampagne, som havde stor effekt, fra 2006 til 
2007 blev varmeforbruget generelt reduceret mellem 3 
og 10 % hos denne gruppe af forbrugere, mens vandfor-
bruget blev reduceret mellem 7 og 19 %. Retfærdigvis 
skal det nævnes, at mellem 1 og 3 forbrugere havde et 
stigende forbrug i perioden, og kampagnen derfor ikke 
kan siges at have haft effekt på dem. Nogle borgere kla-
rede selv opgaven med at reducere energiforbruget, og 
godt 10 % tog imod tilbuddet om vejledning. Alberts-
lund Kommune kører denne kampagne sammen med 
energiselskabet en gang om året, hvert år med en ny 
gruppe røde forbrugere. Forudsætningen for projektet 
var adgang til at lokalisere de forbrugere, som havde et 
stort energi- og vandforbrug. Noget der kun kan lade 
sig gøre i Albertslund, da Kommunen havde adgang 
til disse informationer, gennem ejerskab af det lokale 
energiforsyningselskab. Andre kommuner får lignende 
muligheder, når og hvis data bliver tilgængelige for 
kommunerne gennem BBR-registret.

De to eksempler fra Albertslund og Kolding viser, at 
også i forhold til kampagner betaler et grundigt forar-
bejde sig. Det handler også her om at kende til mål-
gruppen. I tilfældet med Kolding Kommunes brug af en 
elektronisk platform har den grønne koordinator også 
lagt en del tid i at deltage i udviklingen af den elek-
troniske platform, Husets Web. Til gengæld vil en del 
af dette arbejde kunne ”genbruges” i andre kommuner 
med lignende problemstillinger. Det er dog en klar for-
udsætning, at andre kommuner gør sig overvejelser om, 
hvordan de bedst får udbredt kendskabet til den elek-
troniske platform til deres borgere. Det kræver et godt 
lokalt kendskab til de netværk, som allerede eksisterer 
i den enkelte kommune.

Involvering af ambassadører
En anden metode til at opnå god effekt af indsatsen 
består i at benytte ’ambassadører’. Vi har allerede kort 
omtalt denne mulighed i kapitlet om at nå ud til flere. 
Her var ambassadørerne klimafamilierne i Ballerup og 
Allerød. Men ambassadører behøver ikke nødvendigvis 
at være borgere. Det kan også være folk, som via deres 
profession / arbejde kommer i kontakt med borgerne / 

bestemte målgrupper. Det vil typisk dreje sig om perso-
ner, der ikke har som deres primære arbejde at arbejde 
for en bæredygtig udvikling. Eksempler herpå kan være 
sundhedsplejersker, lokale håndværkere, lærere på den 
lokale skole, ansatte i butikker m.v. som har en naturlig 
berøringsflade til en stor gruppe borgere. 

Brug af ambassadører giver mulighed for at nå mange. 
Formen har på den måde fællestræk med traditionelle 
kampagner, men kan gennemføres med færre økonomi-
ske midler / ressourcer. Dog kræver det en stor indsats i 
forhold til første led – ambassadørerne. De skal klædes 
rigtigt godt på og holdes løbende opdateret / inspireres. 
Til gengæld har denne type kampagne en vis gennem-
slagskraft, fordi den i lighed med den ”håndholdte” 
tilgang er tættere på modtageren.  

Og hvad med vores læring?
En del af vores læring går gennem evalueringer af de 
projekter, som vi allerede har gennemført. Det er natur-
ligvis altid fornuftigt at forholde sig aktivt til, hvad der 
gik godt i et projekt, og som man derfor kan tage med i 

et nyt projekt, og hvad der gik mindre godt. Omvendt 
er det også en balancegang, hvor meget tid man skal 
bruge på evalueringer, når der er begrænsede ressourcer 
til rådighed. Nogle gange bliver man fristet til helt at 
springe evalueringerne over og haste videre til næste 
projekt. Det vil vi ikke anbefale. Det er vigtigt at lære 
undervejs i processen, både for projektdeltagerne og den 
grønne koordinator. 

Det er nogenlunde ligetil at evaluere på konkrete miljø-
mål, som f.eks. 10 % reduktion af CO2-udslippet. Deri-
mod kan det være en væsentlig mere arbejdskrævende 
indsats at evaluere på procesmål, som mål om læring 
i projektgruppen eller udbredelse af grønne budskaber 
og vaneændringer til en større gruppe mennesker. Set 
fra vores stol, er der brug for at få udviklet nogle evalu-
eringsmetoder, som med en minimal arbejdsindsats kan 
give en evaluering af procesmål. En sådan evaluering 
skal gerne give en vis form for overblik over resultatet af 
indsatsen, men den må også  være udviklingsorienteret 
i den forstand, at den skal give indsigt i processen med 
henblik på at kvalificere valg af næste skridt. Så der må 
både indgå kvantitative og kvalitative metoder.

Den almindelige måde at tænke om barrierer går ud på 
at kende dem, således at vi kan tilrettelægge vores prak-
sis, så den tager højde for dem, viger udenom eller for-
søger at modvirke dem. I det følgende vil vi forsøge os 
med en mere offensiv version. I nogle tilfælde forestiller 
vi os således, at det er muligt at bruge de drivkræfter, 
som har forårsaget barrieren til at overvinde eller i det 
mindste reducere barrieren. Altså at vende barrierer til 
muligheder.

Et billede til anskueliggørelse: Vi kunne kalde teknikken 
for jiu jitsu metoden. Når den lille jiu jitsu kæmper er i 
stand til at vælte og overvinde sin meget større og stær-
kere modstander, skyldes det, at han eller hun aflæser 
sin modstanders bevægelser og kraft og sætter sit greb 
ind, så denne bevægelse og kraft udnyttes, og modstan-
deren så at sige væltes med sin egen kraft. Det svarer 
delvis til det, som Negt og Kluge har beskrevet som ’fin-
greb’ og modstillet med ’grov-greb’. En grov-grebsteknik 
går ud på, at bruge så voldsom kraft, at det som står i ve-
jen – og den kraft det rummer – overgås. Er der en dør, 
løber man fx rambuk mod den. Fin-grebsstrategien går 

ud på at være opmærksom på barrierernes dynamik og 
indrette sin handling herefter. Er der en dør, bruger man 
håndtaget og nøglen. Eller finder en helt anden vej ind.

Kan denne idé bruges pædagogisk til at vende uvilje 
eller ligegyldighed til engagement, deltagelse og læring? 
Det er måske rigeligt optimistisk, men her kommer nog-
le eksempler, som vi synes trods alt viser, at det kan 
være meningsfuldt at forsøge:

Folkeoplysning om bæredygtig udvikling har ofte en 
tendens til at søge at undgå at vække anstød. Man vi-
ger udenom folks barrierer og forsøger i stedet at bygge 
ovenpå de værdier, tænkemåder og praksisser, som de 
allerede har. Piaget betegnede dette som ’assimilativ’ – 
tilpassende – læring. Problemet er, at det ikke fører til 
kritisk og nytænkende læring vedrørende disse værdier, 
tænkemåder og praksisser, hvilket er et problem, hvis 
folkeoplysningen skal fremme en bæredygtig udvikling. 
Men en sådan ’transformativ læring’ vil altid vække 
modstand, fordi den anfægter folks identitet, selvværd 
samt orienteringsmåder og holdninger til forhold i de-

At vende barrierer til muligheder 
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res omverden. Jiu jitsy metoden kan her handle om, at 
undgå at træde på folks selvværd, men tværtimod skabe 
mulighed for at styrke deres selvværd ved at deltage i 
en forandringsproces. Grøn guide, Bettina Fellow, har 
beskrevet et eksempel på det. I en børnehave mødte hun 
i første omgang kraftig modstand fra økonomaen mod at 
lægge om til økologisk mad. ”Hvad var der nu galt med 
den mad, hun lavede?” I stedet for at bruge grov-greb 
eller vige udenom, tilbød guiden sin hjælp i køkkenet i 
et stykke tid, så de sammen kunne gøre erfaringer med 
mulighederne. Opmærksomheden, respekten og den ny 
inspiration åbnede for, at økonomaen ikke bare kunne 
beholde sin selvrespekt, men ligefrem kunne styrke den 
ved at udvikle nye opskrifter, som gradvist gjorde det 
muligt at omlægge til økologiske produkter uden at det 
blev for dyrt og uden at få børn og forældre på nakken. 
Anerkendelsen af økonomaens kompetence og tildelin-
gen af ansvar for omlægningen åbnede for deltagelse, 
læring og stolthed over egen indsats. (jfr. Læssøe 2001)

Et helt andet eksempel handler om udfordringen i at få 
unge til at beskæftige sig med spørgsmål om bæredygtig 
udvikling. Unge har som bekendt ret mange andre ting 
end verdens store risici, som de går op i. De er optaget 
af deres egen sociale identitet (og forskellen til andres), 
ligesom de er optaget af, og usikre på, deres egen frem-
tid. Begge dele handler om ’Hvordan leve livet? Hvem 
er jeg, og hvad skal jeg blive? Hvad er muligt, fornuf-
tigt og godt?’ Denne barriere for engagement i projekter 
om bæredygtig udvikling kan imidlertid også ses som 
et potentiale. Social identitet og usikkerhed overfor 
fremtiden kan oplagt gøres til et glimrende afsæt for 
’livskundskabs-projekter i gymnasiet og andre steder, 
som også rummer uddannelse for bæredygtig udvikling 
i sig. Samtidig med at de reflekterer over egne værdier 
og levemåder sammenlignet med andres samt over ud-
dannelse, kommende arbejde og liv, vil det være nær-
liggende at koble det med spørgsmål om miljøet, foran-
dringer i verden, politik, eget ansvar, visioner, sociale 
og økologiske konsekvenser af forskellige livsstile m.v.

At vende barrierer til muligheder kan også handle om, 
at vi i mange spørgsmål er ambivalente, dvs. på samme 
tid er positiv og negativ overfor noget eller på samme tid 
er motiveret af noget og frastødt af det. Tag fx tendensen 
til voksende individualisering. Den giver os både nye 
frihedsgrader, fordi vi ikke er bundet af sociale bånd i 
samme grad som tidligere, men samtidig giver det også 
problemer, fordi vi skal bevise, at vores sociale værdi 
og bånd til andre mennesker jo også er noget, som sti-
mulerer os og giver livet mening. For folkeoplysningen 
om bæredygtig udvikling er individualiseringen en bar-
riere i den forstand, at det er blevet svært at samle folk 

i forpligtigende fællesskaber om noget, det være sig i 
lokalsamfundet eller i bæredygtig udvikling. Men på 
den anden side, så er måske netop det med at være fæl-
les om noget meningsfyldt og være det på en stimule-
rende måde en længsel hos nogle, som kan bruges som 
drivkraft til at engagere dem i bæredygtig udvikling. Det 
kunne betone, at de sociale kvaliteter i de måder, som 
folkeoplysning om bæredygtig udvikling bedrives, bør 
have stor opmærksomhed. Fælleskaber kan fx forsøges 
etableret omkring lokale løsninger i stedet for løsninger 
for den enkelte husholdning. Boligafdelingen Blåkilde-
gård i Tåstrup var pionerer med hensyn til affaldssor-
tering. Det interessante var imidlertid ikke blot, at de 
sorterede i mange fraktioner, men at de indrettede en 
systue, et metal- og cykelværksted, et bog- og bladbyt-
tested m.v. – dvs. steder som både skabte rammer for 
fællesskab og for genbrug.

Tidsmangel er udbredt og gør det svært at engagere folk. 
Men hvorfor ikke gøre barrieren til et potentiale ved 
at tage udgangspunkt i den udbredte utilfredshed med 
det stressede liv? Det er forsøgt i Norge, hvor initiativet 
070605 brugte hundredeårsdagen for Norges befrielse 
til at markere, at det nu var på tide med en ny befrielse 
– denne gang fra tidslaveriet. Initiativet var finansieret 
af Miljøverndepartementet, idet tanken var at vække 
til overvejelse og debat om livsstils- og forbrugsudvik-
lingen, og til visioner om en bæredygtig fremtid med 
højere livskvalitet. Tidsfrustrationen blev altså brugt 
som indfaldsvinkel til at skabe social læring om bæ-
redygtig udvikling. I Danmark havde vi på samme tid 
et initiativ til fremme af ’Simple living’. Ideen heri er 
nogenlunde den samme, nemlig at man skal rydde op 
i sine mange gøremål for at leve simplere, så man kan 
nyde livet mere og samtidig reducere ens miljøbelast-
ning. Der var dog en forskel i, at det i Norge blev lagt 
op som et forsøg på at skabe en bevægelse i samfundet, 
mens det danske simple living bevidst afstod fra dette. 
I medierne fik det derfor mere karakter af yderligere en 
mode, man skulle bruge tid på at engagere sig i. 

En mindre radikal og mere velkendt måde at vende ti-
den fra at være en barriere til at blive et motiv går ud 
på at fremhæve de miljøløsninger, som ikke tager mere 
tid, eller måske ligefrem kan spare tid. 

Omvendelsen af barrierer til drivkraft for sagen kan 
også beskrives som en bestræbelse på at tilbyde ’det 
attraktive alternativ’; dvs. en vej frem, som både er i 
stand til at ’konkurrere’ med den nuværende praksis og 
som samtidig ’modsiger’ denne. Indenfor pædagogikken 
taler man tilsvarende om at læringen befordres, når der 
er en ’tilpas forskel’. Man lærer ikke noget, der bryder 

med ens hidtidige forståelse, værdier eller praksisser, 
hvis det man oplever, oplyses om eller undervises i lig-
ger for tæt på det, man allerede kender og gør. Omvendt 
lærer man heller ikke noget, hvis forskellen til det, man 
kender og gør, er for stor. Så vil man ofte afvise det nye 
som for mærkeligt eller utroværdigt. 

Det er ofte en barriere i sig selv at være ’grøn’. Hvis mil-
jøfolk opfattes som frelste og dermed trættende, fordi 
de konfronterer ens praksisser, kan vi så tage denne 
rolle mere direkte på en gang i mellem. Som narren, der 
udfordrer. Ikke på den selvkloge, handlingsanvisende 
måde – men ved at stille åbne spørgsmål: ”Ja, vi stiller 
de frække spørgsmål, og ja, de er svære – men også 
spændende. I dag beder vi jer ikke ændre jeres adfærd, 
vi er optaget af jeres gode ideer og tanker: Hvad vil vi 

med vores liv? Hvad er det vigtigste? Hvordan kan vi 
realisere et samfund, der i højere grad er bæredygtigt – 
også for os som mennesker? ” Måske kan vi søge at lave 
nogle ’tidslommer’, hvor vi ophæver regler og normer 
og skaber nye drømme. Mange af disse drømme har folk 
måske for sig selv, – og der vil være en stor værdi i at få 
dem udtalt og frem i fællesskabet. 

Når man har en sag, kunne første øvelse altså være at 
identificere barrierer – og så se, om de kan imødegås 
ved at bruge deres egen dynamik på en måde, som ska-
ber ’den tilpasse forskel’. 
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Annette Pedersen, grøn koordinator i Allerød Kommune

Jeg har arbejdet som klimakoordinator i Allerød Kommune i snart 3 år. 
Min tilgang til borgerprojekter har været et ønske om at skabe handling 
og konkrete målbare miljøresultater. Min kongstanke har været, at det 
skulle være ”let” at tilegne sig viden og deltage i projekter.

De samtaler som vi har haft i forbindelse med udformningen af denne 
bog / dette skrift har givet mig anledning til refleksion omkring, hvad der 
rykker os som individer og som del af en gruppe samt den forskel der er 
mellem mennesker og deres motiver til at handle. Fremadrettet vil jeg 
tænke mere over, hvordan jeg får skabt ejerskab og læring i de projekter, 
som jeg medvirker i.

Merete Valbak, Klimakoordinator i Kolding Kommune

Jeg har arbejdet som klimakoordinator i Kolding Kommune i 3 år, og 
arbejder derigennem med både borgere og virksomheder som målgrup-
per. Jeg er optaget af god borgerinddragelse i klimaprojekterne og har en 
overordnet vision i det arbejde som jeg er ansvarlig for der hedder: ”At 
engagere alle borgere, virksomheder og kommunen som virksomhed i 
bæredygtighed, klima og energi”. Det gøres kun ved at jeg og mine kol-
leger konstant søger at forbedre vores tiltag i forhold til involvering af 
borgere og brugere i det hele taget. 

Line Thastum, Grøn Guide og Miljøkoordinator i Herning Kommune

Jeg arbejder på flere fronter for bæredygtighed i Herning kommune og 
har gjort det siden 1999. Som Grøn Guide sammen med borgerne og 
virksomhederne og som miljøkoordinator for at implementerer kom-
munens grønne mål i alle forvaltninger og afdelinger.

Når jeg arbejder, går jeg efter, at gribe energien der hvor den er og skabe 
de bedst mulige rammer for at den kan vokse og udfolde sig, og at møde 
mennesker der hvor de er og skabe det bedst mulige rum for forankring 
af bæredygtighed.

Trine Baarstrøm, Klimakoordinator i Ballerup Kommune

I Ballerup vil vi koncentrere os om projekter og processer der skaber 
bæredygtige resultater både nu og her og på længere sigt, både når vi 
samarbejder med borger, virksomheder og internt i kommunen. Bl.a. har 
vi gode erfaringer med klimaprojekter med fokus på borger til borger 
dialog. Deltagelsen i dette projekt har udvidet mit analyseapparat og 
skærpet min tilgang til nye borgerrettede klimaprojekter.

Birgitte Hoffmann, Sustainable Urban Development, 
Technical University of Denmark

Jeg er lektor på DTU Management i bæredygtig omstilling af byerne og 
deres infrastruktur. Jeg arbejder særligt med borgerdeltagelse og samar-
bejde mellem de mange aktører. Aktuelle projekter handler om innovativ 
klimatilpasning med borgerne, husholdningernes rolle i ’det smarte grid’ 
og kommunerne som platforme for bæredygtig innovation.  

Jeppe Læssøe, Professor mso i miljøpædagogik og Uddannelse 
for Bæredygtig Udvikling (UBU). 

Jeg er ansat på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), under Aar-
hus Universitet, men fortsat beliggende i Emdrup, København. Her er 
jeg medleder af Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik 
samt formand for RCE-Danmark, et nationalt netværk for Uddannelse for 
Bæredygtig Udvikling, som blev etableret i 2010 og i dag er anerkendt af 
United Nations University som Regional Centre of Ekspertise (RCE). Mit 
forskningområde omhandler folkeoplysning og borgerdeltagelse i rela-
tion til bæredygtig udvikling, forandringsagenters rolle og kompetencer, 
hverdagsliv og miljø samt miljøbevægelsens historie. 




