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ABSTRACT 
 

Norway’s Green Gold 

 - A Communicative Analysis of Petroleum from a Political Environmental 

Perspective in the Period of 2005-2018 

 

This master thesis aims to investigate the Norwegian government’s public 

communication regarding petroleum policy from a political environmental perspective 

in the period of 2005-2018 and the consequences of this communication. The 

government argues that being one of the world’s largest petroleum exporters does not 

impede Norway's ability to simultaneously maintain its role as a leading climate 

benefactor. One may argue that this is a contradiction, and the analytical interest of this 

thesis is based on the juxtaposition of these arguably conflicting political standpoints. 

 

By using Niklas Luhmann’s theories, we aim to examine how the Norwegian 

government attaches significance to petroleum from a political environmental 

perspective through the use of semantics, portraying Norwegian produced petroleum as 

cleaner and more environmentally friendly than foreign petroleum. We identify the 

communicative paradoxes that emerge as these ideas are conceptualised. The thesis 

concludes that the Norwegian government communicates that Norwegian petroleum and 

petroleum production is one of the world’s most environmental friendly and should 

therefore be a part of climate change solutions. Furthermore, the thesis shows that this 

communication leads to consequences for both the government and in an environmental 

societal context as it is disputed whether petroleum should be a part of the restructuring 

process towards more environmentally friendly energy systems or not. 

 

We seek to contribute to a more comprehensive understanding of the contradictions in 

the Norwegian government’s public communication about petroleum from a political 

environmental perspective. Hence, this thesis offers a critical view of the Norwegian 

government’s communication about petroleum policy. 
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Forord 
 

Vi vil takke vår dyktige veileder Irina Papazu for verdifull hjelp og gode diskusjoner 

gjennom denne prosessen. Vi vil også rette en stor takk til Eivind Jacobsen for 

konstruktiv kritikk og nyttige tilbakemeldinger. Til slutt vil vi benytte anledningen til å 

takke hverandre for et godt og hyggelig samarbeid. Uten hverandre ville ikke prosessen 

med å skrive denne masteroppgaven vært like fin. 

 

Andrea, Hilde og Marte 

København, mai 2018 
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1. INNLEDNING  
 

14. november 2017 gikk to av Norges største miljøvernorganisasjoner, Natur og 

Ungdom og Greenpeace, til søksmål mot staten på bakgrunn av ti nye tildelinger av 

oljelisenser, blant annet i sårbare naturområder i Barentshavet (Barstad 2017). 

Organisasjonene mener dette er i strid med Grunnloven og at det går imot Norges 

forpliktelser i Parisavtalen om å nå togradersmålet. Dette er første gang i norsk 

rettshistorie at den såkalte miljøparagrafen prøves for retten (Hirsti 2017). 

Grunnlovsparagraf 112 lyder følgende: 

 

Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne 

og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og 

allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten. 

 

Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av 

planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har 

etter foregående ledd. 

 

Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger 

(Grunnloven §112, 1814). 

 

I forkant av rettssaken ble det bistått med over 750 000 norske kroner i støtte til 

organisasjonene. Klimasøksmålet har fått mye medieoppmerksomhet, hvilket tyder på at 

klimakampen er noe som opptar mange nordmenn (Hirsti 2017). Fjerde januar i år tapte 

dog miljøvernorganisasjonene mot staten og endte med å måtte betale over en halv 

million norske kroner i saksomkostninger. Leder for Natur og Ungdom sier det 

imidlertid var verdt det, da rettssaken førte til at det ble satt rettighetsbestemmelser over 

hvor miljøskadelige vedtak staten kan innføre (Hirsti 2018). Regjeringsadvokat Fredrik 

Sejersted var etter dommens fall naturligvis fornøyd og på spørsmål om hvorfor saken 

har vært viktig, svarte han til NRK: “Fordi det handler om avveiningen mellom 

petroleumspolitikken og klimapolitikken” (Sejersted til Hirsti 2018). Det merker seg 
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hvilke avveininger Oslo tingrett tok i denne saken. Saken ble dog anket senere i år. Med 

andre ord er det usikkert hvorvidt miljøvernorganisasjonene til slutt vil gå av med 

seieren i Høyesterett. 

 

Klimarettssaken illustrerer hvor sterkt petroleumsnæringen står i Norge. 

Petroleumsnæringen er Norges viktigste næring både når det gjelder inntekter til 

statskassen, investeringer og andel av total verdiskaping (Olje- og energidepartementet 

2016a). I 2017 passerte Statens pensjonsfond utland (SPU), også kalt Oljefondet, åtte 

tusen milliarder kroner (Norges Bank Investment Management [NBIM] u.å.a). 

Inntektene fra petroleum har bidratt til å gjøre Norge til et av verdens mest velstående 

land. I tillegg til de høye inntektene anslår Statistisk sentralbyrå (SSB) at antall 

sysselsatte knyttet til næringen i 2016 var 185 300, hvilket utgjør omtrent syv prosent av 

den samlede sysselsettingen i Norge. Imidlertid var antall sysselsatte i sektoren kun 

noen år tidligere, i 2013, omtrent 232 000 (Statistisk sentralbyrå [SSB] 2017, 28). 

Nedgangen i antall sysselsatte med nesten 50 000 kan knyttes til reduserte investeringer 

i petroleumsnæringen som følge av oljekrisen i 2014 (SSB 2017, 28). Dette illustrerer 

hvor viktig petroleumssektoren er for Norge. Til tross for nedgang i antall sysselsatte er 

det ingen annen næring i Norge som kan måle seg med petroleumsindustrien når det 

gjelder verdiskaping og inntekter til staten (Sæther 2017, 9). 

 

Selv om petroleumsnæringen fører med seg positive ringvirkninger for det norske 

samfunn som inntekter, sysselsetting og økt velferd, har den også negative 

konsekvenser for Norge og resten av verden i det den bidrar til klimagassutslipp. Ifølge 

Miljødirektoratet (2017a) gir olje og gass store utslipp av klimagasser både under 

produksjon og forbrenning. Nesten all olje og gass som produseres i Norge eksporteres 

til utlandet. Likevel bidrar petroleumsvirksomheten til hele 32 prosent av de samlede 

CO2-utslippene i Norge (Miljødirektoratet 2017b). Det betyr at olje- og 

gassvirksomheten utgjør hovedkilden til utslipp av CO2 i Norge. CO2 regnes som den 

største bidragsyteren til global oppvarming (Miljødirektoratet 2017c). 

  

Siden 1990 har Norge økt sine utslipp av CO2 med i underkant av 25 prosent (Vikøyr 

2018; Miljødirektoratet 2018, 54). På bakgrunn av tallene i ovenstående avsnitt, er olje- 
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og gassektoren en viktig bidragsyter til de økte utslippene. Denne økningen står som 

kontrast til Norges naboland Sverige og Danmark som har redusert sine utslipp i samme 

periode. Danmark har for eksempel redusert sine utslipp med hele 45 prosent, mens 

Sverige på sin side har hatt en reduksjon på 27 prosent (Vikøyr 2018). For et samlet EU 

har det også vært en nedgang i CO2-utslipp med 27 prosent i samme periode (Vikøyr 

2018). I tillegg til de utslippene Norge bidrar til hjemme, slipper den oljen og gassen 

som Norge eksporterer i løpet av et år, ut rundt 500 millioner tonn CO2 når den brennes 

(Sæther 2017, 8). 

 

Parallelt med at Norge kan sies å være en petroleumsnasjon, har Norge har lenge vært et 

foregangsland innen klima og miljø. Norge var for eksempel verdens første land til å 

opprette et eget miljøverndepartement1. Tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland 

ledet dessuten arbeidet med utarbeidelsen av Vår felles framtid som skulle få avgjørende 

internasjonal betydning for klima- og miljøpolitiske spørsmål verden over. Rapporten 

satte klima, miljø og fattigdom på den politiske dagsorden (FN-sambandet 2018a). Det 

var også rapporten som gjorde begrepet bærekraftig utvikling kjent. Begrepet defineres 

som: "Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at 

kommende generasjoner skal få dekket sine behov" (FN-sambandet 2018a). Norsk 

regjering har vært, og er fortsatt, en pådriver for internasjonale klima- og miljøavtaler, 

og ønsker å gå foran i arbeidet med å gjennomføre dem (Klima- og miljødepartementet 

2014a). Statsminister Erna Solberg har flere ganger uttalt at det er helt nødvendig at 

klimahensyn ligger til grunn for alle politikkområder slik at det skal være mulig å føre 

en aktiv klimapolitikk (Regjeringen 2014). De sentrale målene for dagens klimapolitikk 

er basert på klimaforlikene inngått i Stortinget i 2008 og 2012, og handler om å redusere 

de nasjonale utslippene samt påta seg forpliktelser for å kutte de globale 

klimagassutslippene (Klima- og miljødepartementet 2014b). 

 

1. 1 Problemformulering 
På bakgrunn av ovenstående stiller vi oss undrende til hvordan det lar seg gjøre for 

norsk regjering både å inneha rollen som en klima- og miljøforkjemper og som en 

                                                
1 Miljøverndepartementet skiftet navn til klima- og miljøverndepartementet i 2014. 
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petroleumsprofitør. Norsk regjering har selv uttrykt at de ønsker å kombinere en aktiv 

petroleumspolitikk med en aktiv klima- og miljøpolitikk: "Hovedmålet i 

petroleumspolitikken er å legge til rette for lønnsom produksjon av olje og gass i et 

langsiktig perspektiv. Rollen som petroleumsprodusent skal forenes med å være ledende 

i miljø- og klimapolitikken" (Søviknes 2017a).2  

 

Dette fører oss til oppgavens problemformulering: 

 

Hvordan kommuniserer norsk regjering om norsk petroleum i et klima- og miljøpolitisk 

perspektiv i perioden 2005-2018, og hvilke konsekvenser har dette? 

 

For å besvare problemformuleringen vil de tre nedenstående delspørsmålene være 

styrende for oppgaven: 

1. Hvordan tilskriver norsk regjering mening til norsk petroleum i et klima- og 

miljøpolitisk perspektiv? 

2. Hvilke kommunikative paradokser oppstår i norsk regjerings kommunikasjon og 

hvordan blir de forsøkt avparadoksert? 

3. Hvilke konsekvenser har dette for norsk regjering og hvilke samfunnsmessige 

konsekvenser kan oppstå som følge av denne kommunikasjonen? 

 

Det skal her poengteres hva vi mener med konsekvenser. Vi vil i oppgaven analysere og 

diskutere forskjellige former for konsekvenser regjeringens kommunikasjon fører til. Vi 

vil se på kommunikative konsekvenser i kommunikasjonen, det vil si kommunikative 

paradokser som vil bli fremanalysert for å besvare delspørsmål to. I tillegg vil vi for å 

besvare delspørsmål tre, undersøke konsekvenser for regjeringen og samfunnsmessige 

klima- og miljøkonsekvenser utover kommunikasjonen. 

 

                                                
2 Det er ikke første gang dette har blitt uttalt av en norsk regjering. Lignende uttalelser finnes blant annet i 
stortingsmelding nr. 28 fra 2010-2011 blir dette uttrykt (Olje- og energidepartementet 2011b, 6) og i 
Regjeringsplattformen fra 2009 (Regjeringsplattform 2009, 56 og 59). 
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1. 2 Avgrensning 
I det følgende ønsker vi å redegjøre for de avgrensninger og fravalg vi har gjort i denne 

oppgaven. Først vil vi begrunne hvorfor vi finner akkurat Norge interessant. Deretter vil 

vi avklare oppgavens avgrensning i tid. I løpet av den valgte tidsperioden har det vært 

tre regjeringer. Derfor vil vi redegjøre for hva som legges i betegnelsen norsk regjering 

slik vi bruker det. Til slutt vil vi redegjøre for oppgavens begrepsavklaring. 

Avgrensningen og begrepsavklaringen er ment som hjelp til å forstå analysen og hva vi 

faktisk analyserer. 

 

1. 2. 1 Hvorfor Norge? 
Klimapolitikk og energiforvaltning står høyt på den politiske agendaen internasjonalt. 

Klimautfordringene er et globalt problem og en voldsom befolkningsvekst medfører et 

stadig større energibehov (United Nations [UN] 2014, 2). Debatten om hvordan 

kombinere energitilførsel, som fortsatt domineres av fossil energi og beskyttelse av 

klimaet og miljøet, er ikke unik for Norge. Norge står imidlertid i en sjelden posisjon 

som et av verdens rikeste land og med Verdensbankens nye måling fra i år, på 

førsteplass når det gjelder rikdom i ressurser tilgjengelige nå og i fremtiden (Lange, 

Wodon og Carey 2018, 230). Norges rikdom, som primært er et resultat av petroleum, 

har bidratt til å gjøre Norge til det velferdssamfunnet vi kjenner i dag. 

Petroleumsinntektene har vært en positiv bidragsyter for hele den norske befolkningen 

og skal komme alle generasjoner til gode (Finanskomiteen 2007, 1). Avveiningen 

mellom å opprettholde et velferdssamfunn og samtidig sørge for at jordkloden blir tatt 

vare på, er derfor spesielt vanskelig i Norge. Samtidig som petroleum er viktig, satses 

det fortsatt stort på klimasaken. Klima og miljødepartementet har i år hatt en 

utgiftsramme på 10 453 millioner norske kroner og regjeringen har i årets statsbudsjett 

foreslått 20 millioner norske kroner til klimaforskning (Klima- og miljødepartementet 

2018). Norge som undersøkelsesfenomen er valgt på bakgrunn av at samtidig som 

regjeringene ønsker å bevare petroleumsnæringen og fortsette å utvinne petroleum, 

innehar de et høyt politisk fokus på klima og miljø. 
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1. 2. 2 Hvorfor 2005-2018? 
Oppgavens avgrensning i tid er 2005-2018. 2005 markerer et viktig skille i det norske 

politiske landskapet angående vårt tema. Dette var året hvor Kyotoprotokollen, også 

kjent som Kyotoavtalen, trådte i kraft. Det var første gang noe land forpliktet seg til å 

begrense og redusere sine klimautslipp (Utenriksdepartementet 2002). Derfor er det et 

interessant sted å starte denne oppgaven. Klimaendringer og global oppvarming ble 

imidlertid satt på dagsorden lenge før 2005, og verdenssamfunnet har diskutert hvordan 

klimautfordringene kan løses i mange tiår allerede. Til tross for dette, ønsker vi å 

undersøke hvordan kommunikasjonen utarter seg i samtiden og denne oppgaven 

begrenser seg derfor til valgte tidsperiode. Kyotoprotokollen er en juridisk bindende 

avtale som setter tallfestede og tidsbestemte forpliktelser for hvor mye klimagassutslipp 

industrilandene er nødt til å kutte (Miljødirektoratet 2017d). Protokollen gjorde det blant 

annet mulig for land som forurenser mer enn grensene som er satt til å kjøpe 

klimakvoter for å hjelpe andre land til å redusere sine utslipp. 

 

1. 2. 3 Norsk regjering 
Vi velger norsk regjering som iakttagelsespunkt i denne oppgaven da vi ønsker å 

undersøke hvordan den utøvende makt i Norge kommuniserer om petroleum i et klima- 

og miljøpolitisk perspektiv. Det er interessant å se på den norske regjeringen da det er 

de som har gjennomføringskraft i norsk politikk. I perioden fra 2005-2018 har Norge 

hatt tre regjeringer: Stoltenberg 2-regjeringen, fra venstre fløy på den politisk høyre-

venstre akse, bestående av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet fra 

2005-2013, Solberg 1-regjeringen bestående av Høyre og Fremskrittspartiet fra 2013-

2017 og Solberg 2-regjeringen bestående av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre fra 

2018 (Regjeringen 2013). Begge Solberg-regjeringene kan ses som en del av den 

politiske høyresiden. Da vi startet prosessen med å skrive denne oppgaven hadde vi en 

forventning om at det ville dukke opp større forskjeller mellom de ulike regjeringenes 

kommunikasjon. Dette var på bakgrunn av at partiene som har sittet i regjering har vært 

på hver sin side av den politiske høyre- og venstreaksen. Partiene på høyresiden blir ofte 

antatt å være kritiske til klima og miljø, mens partiene på venstresiden i større grad blir 

regnet som forkjempere for klima og miljø (Neumayer 2004, 167). 
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En forundersøkelse av empirien viste dog små forskjeller mellom regjeringene. Det har 

derfor vært et bevisst analytisk valg å se alle de tre regjeringene i tidsperioden 2005-

2018 som én samlet helhet. Derfor skal det tydeliggjøres at i stedet for å skille mellom 

disse tre regjeringene, blir de italesatt som én helhet som til sammen danner vårt 

iakttagelsespunkt. Vi vil utdype vårt iakttagelsespunkt nærmere i analysestrategien. De 

små forskjellene angående klima- og miljøpolitikk mellom regjeringer fra både venstre- 

og høyresiden er påfallende sammenlignet med andre land, for eksempel Danmark. 

Jørgen Goul Andersen (2016, 166) argumenter for at det har vært en tydelig trend i 

Danmark hvor sosialdemokratiske regjeringer har fremstått som “miljøbeskyttere” når 

de sammenlignes med borgerlige regjeringer. Andersen slår fast at denne forskjellen 

aldri har stått sterkere enn i 2011, medianåret for denne oppgavens tidsavgrensning 

(Andersen 2016, 166). De små forskjellene forundersøkelsen av empirien viste av norsk 

regjerings italesettelse, kan sannsynligvis knyttes til det faktum at Norge er en stor 

petroleumsnasjon og at næringen står sterkt i det norske samfunnet. Valget av norsk 

regjering som iakttagelsespunkt er derfor særlig interessant med tanke på både 

petroleums- og klimapolitikkens viktige posisjon i Norge. 

 

1. 2. 3 Begrepsavklaring 
I følgende avsnitt vil vi redegjøre for viktige begrepsavklaringer i denne oppgaven. 

Dette gjøres for å tydeliggjøre hvordan vi italesetter og forstår de forskjellige 

begrepene. Det er ikke gitt at vi i denne oppgaven vil bruke begreper slik de vanligvis 

forstås. Det er derfor viktig å avklare vår egen bruk da dette kan være avgjørende for å 

forstå oppgavens analyse- og diskusjonskapitler. 

 

1. 2. 3. 1 Petroleum 
Når vi undersøker hvordan petroleum blir italesatt betyr det at vi mener at dette gir blikk 

for regjeringens samlede petroleumspolitikk. Petroleum er fossil energi og en 

samlebetegnelse på den energien vi får fra olje, naturgass og kull, også kalt ikke-

fornybare energikilder. Disse er dannet i jordskorpen og kommer fra rester av dyr og 

planter, som i en prosess på flere millioner år, omdannes til energikilder (Hofstad og 

Rosvold 2018). Derav betydningen ikke-fornybar. Når vi i denne oppgaven anvender 



 15/160 

begrepet petroleum omfatter det fossil energi, det vil si olje, gass og kull. Det er viktig å 

påpeke at norsk petroleum først og fremst blir italesatt som olje og gass, og ekskluderer 

kull. Norge har omtrent ingen kullproduksjon, med unntak av på Svalbard. 

 

1. 2. 3. 2 Klima og miljø 
I oppgaven vil vi anvende klima og miljø om hverandre vel vitende om at de to 

begrepene ikke er ensbetydende. Vi mener dog at det ikke vil ha avgjørende 

konsekvenser for oppgavens analyse, poenger eller konklusjoner at vi ikke skiller 

mellom begrepene. Det skal presiseres at selv om vi snakker om både klima og miljø, er 

det først og fremst klima det er snakk om. Når vi likevel velger å inkludere miljø har det 

å gjøre med at regjeringen selv anvender dette begrepet i sin kommunikasjon i 

forbindelse med petroleum. Det gjelder blant annet bruken av miljøteknologi i 

forbindelse med klimagassutslipp hvor regjeringen italesetter at de har styrket innsatsen 

for utvikling av miljøvennlige energiteknologier for å redusere utslipp av klimagasser 

(Miljøverndepartementet 2005, 99). Således italesetter ikke regjeringen kun klima når 

det gjelder klimagassutslipp, men også miljø. Regjeringen taler også om miljøvennlig 

produksjon i forbindelse med klimapolitikk (Enoksen 2007). I tillegg brukes ofte klima 

og miljø sammen, og regjeringen italesetter i tillegg at norsk petroleumsvirksomhet er 

verdensledende innen både klima og miljø. Selv om vi er klar over at begrepene ikke 

betyr det samme, velger vi å være sensitive overfor empirien fremfor å legge vår egen 

definisjon over den. Derfor vil vi bruke begrepene sammen og om hverandre. 
 

1. 2. 3. 3 Klimagassutslipp 
Regjeringen kommuniserer ofte om klimagassutslipp, men i analysen har vi ikke gjort et 

poeng ut av å skille mellom ulike typer av klimagasser. Det er imidlertid verdt å nevne 

at regjeringens italesettelse av klimagassutslipp ofte omhandler CO2. I analysen vil det 

ikke bli gjort et poeng ut av hvilke klimagassutslipp regjeringen italesetter da vårt fokus 

er på hvordan regjeringen kommuniserer om petroleum i et klima- og miljøpolitisk 

perspektiv. I diskusjonen vil det derimot hovedsakelig være utslipp av CO2 som blir 

fremhevet når vi diskuterer hvorvidt norsk petroleum kan italesettes som ren, slik 

regjeringen italesetter den. Dette er med bakgrunn i at tallene vi anvender i diskusjonen 

først og fremst sammenligner utslipp av CO2 under petroleumsproduksjon. CO2 er den 
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klimagassen petroleum slipper mest ut, og ifølge klimaprofessor Helge Drange er CO2 

den klimagassen som alene har skylden for to tredjedeler av menneskeskapt global 

oppvarming (Vikøyr 2018; UNChronicle 2015). 

 

1. 3 Leseveiledning 
I det følgende vil vi redegjøre for innholdet i denne oppgavens kapitler. Dette blir gjort 

for å gi leseren en oversikt over oppgavens sammensetning og struktur, samt hvordan de 

ulike kapitlene henger sammen. Oppgaven er strukturert i åtte overordnede kapitler som 

igjen kan deles opp i fire deler. 

 

I del en presenteres oppgavens kapittel en, to og tre. Kapittel en består av nærværende 

kapittel og presenterer leseren for oppgavens problemformulering. I kapittelet vil det bli 

presentert en avgrensning av oppgaven samt en begrepsavklaring. Dette blir gjort for å 

gi leseren en bedre forståelse av analysen og hva vi i oppgaven faktisk analyserer. 

Dessuten inneholder kapittelet en oversikt over oppgavens kapitler samt sammenhengen 

mellom disse. I kapittel to vil vi presentere en bakgrunnshistorie omkring oppgavens 

overordnede tema, petroleum og klima og miljø i Norge. Her vil vi beskrive temaenes 

plass og betydning i norsk politikk de siste tiårene. Det blir gjort for å skape en oversikt 

for leseren og plassere oppgaven i en kontekst. Kapittel tre består av oppgavens 

poststrukturalistiske analysestrategi og teoretiske fundament. Her vil vi presentere vårt 

iakttagelsespunkt og analysegjenstand, henholdsvis norsk regjering og norsk petroleum i 

et klima- og miljøpolitisk perspektiv. I analysestrategien presenteres en rekke av Niklas 

Luhmanns teoretiske begreper. Oppgavens analysestrategiske fundament i 

poststrukturalismen samt Luhmanns teoriapparat er avgjørende for å forstå hvordan vi 

iakttar oppgavens empiri og problemformulering da disse danner grunnlaget for nettopp 

det blikk vi som analytikere har i oppgaven. I tillegg vil vi presentere våre metodiske 

overveielser, empiri og analysestrategiske bemerkninger og blinde pletter. 

Avslutningsvis vil analysestrategikapittelet redegjøre for oppgavens utsigelseskraft. Til 

sammen danner kapitlene i del en oppgavens fundament. Kapitlene i del en er viktige 

for å forstå den videre analyse, diskusjon og konklusjon. 
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Del to består av oppgavens analysedeler, presentert i kapittel fire og fem. I kapittel fire 

søker vi å besvare delspørsmål en: Hvordan norsk regjering tilskriver mening til norsk 

petroleum i et klima- og miljøpolitisk perspektiv. Således forsøker vi i første delanalyse 

å undersøke hvordan norsk regjering kommuniserer om petroleum i et klima- og 

miljøpolitisk perspektiv. For å gjøre dette vil vi anvende en semantikkanalyse inspirert 

av Luhmann. Kapittel fem vil ta utgangspunkt i første analysedel og svare på hvilke 

paradokser som oppstår som følge av regjeringens kommunikasjon. Således er det 

delspørsmål to vi søker å besvare i andre analysedel. Her vil vi benytte oss av en 

formanalyse etter inspirasjon fra Luhmann. Paradoksene ser vi som en konsekvens av 

regjeringens kommunikasjon, derfor vil formanalysen også være en del av besvarelsen 

av andre del av oppgavens problemformulering, nemlig hvilke konsekvenser 

regjeringens kommunikasjon har. I denne analysedelen er det imidlertid kun de 

kommunikative konsekvensene vi er ute etter å identifisere. 

 

Del tre inneholder oppgavens diskusjon, kapittel seks, hvor vi vil drøfte hvilke 

problematikker som oppstår på bakgrunn av regjeringens kommunikasjon. Der vi i 

analysen fokuserte på de kommunikative konsekvensene som oppstår i 

kommunikasjonen, vil vi i diskusjonen drøfte hvilke konsekvenser som oppstår for 

regjeringen som følge av kommunikasjonen samt hvilke konsekvenser 

kommunikasjonen kan ha i en bredere samfunnsmessig kontekst. Således vil 

diskusjonskapittelet bygge på oppgavens to analysedeler og diskutere konsekvensene av 

kommunikasjonen. På den måten utgjør del tre en besvarelse av tredje delspørsmål samt 

andre del av problemformuleringen. Det vil si at vi med delspørsmål to og tre til 

sammen søker å undersøke konsekvensene av norsk regjerings kommunikasjon. 

 

Del fire består av oppgavens to avsluttende kapitler, kapittel syv og åtte. I kapittel syv 

gjennomgås analysens resultater i en oppsamlende konklusjon. Kapittel åtte består av en 

perspektivering hvor vi diskuterer hvorvidt det kunne vært fruktbart å føre oppgaven 

videre ved å se på styringsutfordringer som oppstår når norsk regjering kommuniserer 

om petroleum i et klima- og miljøpolitisk perspektiv. 
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2. BAKGRUNN 
I dette kapittelet vil vi introdusere leseren for en bakgrunnshistorikk omhandlende 

temaene petroleum og klima og miljø i Norge. 

 

2. 1 Starten på olje- og gasseventyret 
Lille julaften 1969 markerer en historisk dag i Norge. Funnet av Ekofisk regnes som 

startskuddet på det som kan kalles det norske oljeeventyret. Det viste seg at dette skulle 

være et av de største oljefeltene som noen gang er funnet til havs (Olje- og 

energidepartementet 2016a). Nedenstående figur viser noen av de største og viktigste 

petroleumsfeltene på norsk sokkel. 

 

  
Figur 2. 1: Oversikt over noen av de største petroleumsfeltene på norsk sokkel (funnet på Norsk 

petroleum u.å.a [Oljedirektoratet]).3 

 

Utenlandske selskaper dominerte letevirksomheten i startfasen og bygde de første olje- 

og gassfeltene. Etter hvert kom norske selskaper som Norsk Hydro og Saga Petroleum 

på banen. I 1972 ble Det norske statsoljeselskapet AS, Statoil, opprettet. Da var staten 

eneeier og prinsippet om 50 prosent statlig deltakelse i enhver utvinningstillatelse ble 

opprettet (Norsk petroleum u.å.a). Tretten år senere ble Statens direkte økonomiske 

engasjement (SDØE), en statlig ordning for forvaltning av petroleumsvirksomheten 

etablert. SDØE går utpå at staten skal ha en andel i flere olje- og gassfelt, rørledninger 

og landanlegg. Andelen blir bestemt ved tildeling av utvinningstillatelser og størrelsen 

varierer. Staten fungerer som en av flere eiere og dekker gjennom denne ordningen sin 

                                                
3 Årene i parentes er funnår og tallene under produksjonsår. 
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andel av investeringer og kostnader, og får en tilsvarende andel av inntekter fra 

utvinningstillatelsene (Norsk petroleum u.å.a). 

 

Fra sekstitallet og frem til omtrent 1990 var norsk petroleumspolitikk dominert av 

statlig kontroll. Størst mulig andel av inntektene fra petroleumssektoren skulle tilfalle 

staten, det skulle være et statlig oljeselskap og statlige institusjoner skulle sørge for 

regulering av virksomheten for å tilse at ressursforvaltning og utvinning foregikk på en 

samfunnsmessig forsvarlig måte (Norsk petroleum u.å.b). Det skjedde dog en endring 

ved tusenårsskiftet. I 2001 vedtok Stortinget at Statoil skulle delvis privatiseres og 

børsnoteres. Etter børsnoteringen kunne selskapet operere på lik linje med enhver annen 

aktør på norsk sokkel (Norsk petroleum u.å.a). 

 

I 1971, kort tid etter at de første funnene av olje ble gjort på norsk sokkel, ble den første 

oljemeldingen behandlet i Stortinget. Gjennom behandlingen av meldingen stilte 

Stortinget seg bak det som senere har blitt kalt for "De ti oljebud" (Oljedirektoratet 

2010). Oljebudene peker på at petroleumspolitikken skal være helhetlig og at nasjonal 

styring og kontroll er viktig for å sikre at forvaltningen av ressursene kommer hele det 

norske samfunn til gode (Olje- og energidepartementet 2011b, 5). Oljeinntektene ble 

større enn først antatt, og et oljefond ble derfor opprettet i 1990 for å støtte statens 

langsiktige forvaltning av oljeinntektene (NBIM u.å.b). 

 

Ideen om et norsk oljefond oppstod allerede helt i startfasen av norsk 

petroleumsproduksjon. Erklæringen om suverenitet over den norske 

kontinentalsokkelen ga grunnlaget for tanken om at oljevirksomheten skulle være 

bundet av en sterk statlig styring for å sikre en ansvarlig og langsiktig forvaltning av 

olje- og gassressursene (NBIM u.å.b). Dette skjedde imidlertid ikke før i 1990. Statens 

pensjonsfond utland (SPU), også kalt Oljefondet, ble opprettet for å sikre langsiktige 

hensyn ved bruk av statens petroleumsinntekter. Oppdraget til SPU er å ivareta og 

utvikle finansielle verdier for dagens og fremtidige generasjoner. Fondet eies av det 

norske folk og forvaltes av Norges Bank på vegne av Finansdepartementet. SPU består 

av statens netto kontantstrøm fra petroleumsinntektene og avkastningen fra fondets 

formue (NBIM u.å.b). 
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I 2001 ble Handlingsregelen innført av Stoltenberg 1-regjeringen for å sikre en 

langsiktig vekst av fondet. Regelen fastslår hvor stor del av inntektene fra 

petroleumsnæringen som kan brukes fra år til år: "Handlingsregelen tilsier ut fra dette 

en anslått økning i bruken av oljeinntekter over statsbudsjettet på om lag 0,4 pst. av 

BNP for Fastlands-Norge i hvert av årene fram til 2010" (Finansdepartementet 2001, 

8). I henhold til handlingsregelen skal det beløpet som går med til å dekke det 

oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet, tilsvare forventet realavkastning på fire 

prosent av fondet ved inngangen til budsjettåret. Selv om handlingsregelen i 

utgangspunktet har vært på fire prosent, er regelen basert på en finanspolitikk hvor den 

tilpasses konjunktursvingninger i økonomien. Det vil si at dersom det er nedgangstider 

kan staten velge å bruke mer enn fire prosent av fondet, og ved oppgangstider skal 

staten redusere bruken (Finansdepartementet 2017a). 

 

Etter hvert som avkastningene fra SPU fulgte, ble midlene i første omgang plassert i 

utenlandske obligasjoner. I 1998 ble det også åpnet for å innrette avkastningen i 

internasjonale aksjemarkeder. Dagens investeringer består av 60 prosent aksjer, 35 

prosent rentepapirer og fem prosent eiendom i rundt 70 land. Tall fra 2014 viser at 

fondet da i gjennomsnitt eide mer enn én prosent av verdens børsnoterte selskaper og 

hele to prosent av europeiske aksjeselskaper. I februar i fjor ble det så besluttet at 

fondets andel av aksjer skulle økes til 70 prosent (Thomassen 2018). 

 

I 2017 passerte SPU 8000 milliarder kroner i markedsverdi. Fondets markedsverdi 

tilsvarer omtrent en og en halv million kroner per nordmann (Hovland 2017). Med det 

har SPU aldri vært større. SPU er av enorm betydning og betraktes som Norges 

nasjonalformue. Fondet skal fungere som en buffer ved å gi mer økonomisk 

handlefrihet i den økonomiske politikken hvis aktiviteten i fastlandsøkonomien går ned, 

eller oljeprisene minker. Det er også et viktig finanspolitisk redskap, noe navneskiftet 

fra 2006 avspeiler, da pensjon ble inkludert. Skiftet viser hvordan fondet er ment for å 

håndtere fremtidige problemer knyttet til befolkningsvekst, en aldrende befolkning og 

mindre oljeinntekter (Thomassen 2018). 
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2. 2 Fra miljøpolitikk til klimapolitikk: Økt fokus 

på klimaendringer 
Klima- og miljøpolitikk har lenge vært en del av den politisk dagsorden i Norge. Helt 

siden Norge fikk sitt første, som også var verdens første, miljøverndepartement, for 

snart 50 år siden, har klima- og miljøspørsmål preget den politiske debatten. Dog har 

vernet av norsk natur stått sterkt i lang tid. Første gang Norge lovsatte vern av natur var 

i 1884 da landets første stortingsvedtak om naturvern ble fastslått. Siden den gang har 

det blitt vedtatt flere lover om verning av naturen, for eksempel Lov om naturfredning 

fra 1910, Naturvernloven fra 1970 og Naturmangfoldloven fra 2009 som er den mest 

omfattende loven om forvaltning av norsk natur (Miljødirektoratet 2009). 

 

Parallelt med fokuset på vern av naturen har Norge lenge drevet med vannkraft. Norge 

har spesielt gode naturgitte forutsetninger for vannkraft på grunn av høye fjell, mange 

fosser og mye regn flere steder i landet. Vannkraft er et eksempel på hvilke muligheter 

Norge har for energiproduksjon. Med sin langstrakte natur med høye fjell, dype fjorder, 

lang kyst, regn og vind, er mulighetene knyttet til energiproduksjon mangfoldige. Til 

tross for at Norge har en stor petroleumsproduksjon, bruker Norge lite av petroleumen 

selv. I dag er vannkraften ryggraden i Norges kraftsystem og energiforsyning, og 99 

prosent av all kraftproduksjon i Norge kommer fra vannkraft (Statkraft u.å.). Vannkraft 

er en fornybar energikilde og regnes som klimavennlig da den ikke fører med seg 

klimagassutslipp. Dog innebærer vannkraft inngrep i naturen, og utbygging av vannkraft 

i Norge har ofte ført til omfattende debatter og stor kontrovers (Holden 2011). På 

syttitallet ble det satt i gang flere aksjoner mot utbygging av vannkraft, og det var blant 

annet protestene mot utbyggingen av vannkraftverk som bidro til opprettelsen av 

Miljøverndepartementet i 1972, som i dag heter Klima- og miljøverndepartementet 

(Egeland og Jacobsen 2012, 9). 

 

På bakgrunn av fremveksten av internasjonale miljøbevegelser, samt opprettelsen av et 

miljøverndepartement på syttitallet, ble det i høyere grad rettet fokus mot 

klimaendringer, drivhuseffekt og global oppvarming (Egeland og Jacobsen 2012, 10). 

Utslippene fra olje- og gassindustrien preget nå miljøpolitikken hvor konsekvensene av 
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disse klimagassutslippene var under debatt. Dagens klimapolitikk bygger på de to 

klimameldingene som ble lagt frem i henholdsvis 2007, Stortingsmelding nr. 34 (2006-

2007) Norsk klimapolitikk og 2012, Stortingsmelding nr. 21 (2011-2012) Norsk 

klimapolitikk (Miljøverndepartementet 2007b; Miljøverndepartementet 2012). 

Klimameldingene er planer for hvordan klimagassutslippene skal kuttes, og sendes til 

Stortinget fra Regjeringen med konkrete tiltak og virkemidler for hvordan Norges 

klimamål skal nås (Naturvernforbundet u.å.a). Ved offentliggjøringen av begge 

meldingene ønsket opposisjonen på Stortinget en styrking av disse, og begge gangene 

ble det inngått klimaforlik mellom regjeringspartiene og opposisjonen, med unntak av 

Fremskrittspartiet. Nevnte stortingsmeldinger er en del av vårt empiriske utvalg og blir 

brukt i oppgavens analysekapitler. 

 

Med bakgrunn i klimameldingene og klimaforlikene, ble det satt et mål om at Norge 

skal bli karbonnøytralt innen 2050. Som regjeringen skriver på sine hjemmesider: 

"Avtalen inneholder [...] et langsiktig mål om å omstille Norge til et 

lavutslippssamfunn" (Klima- og miljødepartementet 2014b). I analysen vil det bli 

tydeliggjort hvordan norsk regjering kommuniserer om petroleum i et klima- og 

miljøpolitisk perspektiv ved å italesette fremtiden som et lavutslippssamfunn. Norge 

skal også framskynde fristen for karbonnøytralitet til 2030, men ifølge 

Naturvernforbundet sier målet ingenting om hvor store klimagassutslippene kan være i 

2030 (Naturvernforbundet u.å.a). Det eksisterer også et mål om at Norge, innen 2020, 

skal kutte klimagassutslipp tilsvarende 30 prosent av utslippsnivået i Norge i 1990 

(Bjertnæs og Tsygankova 2011, 7). 

 

Det skal påpekes at Norges klima- og miljøpolitikk ikke kun blir bestemt innenfor 

Norges landegrenser. Politikken preges i stor grad av EUs politikk. Regjeringen skriver 

på sine hjemmesider at: "Summen av miljøregelverk, sektorpolitikk og 

sektorovergripende politikk som blir innlemmet i norsk regelverk som følge av EØS-

avtalen gjør EU til en sentral aktør i utviklingen av norsk miljøpolitikk" 

(Utenriksdepartementet 2018). Da EØS-avtalen trådte i kraft i 1994, ble omtrent alt 

miljøregelverk fra EU innlemmet i norsk lovgivning. Unntaket er naturvern og 

forvaltning av naturressurser, landbruk og fiskeri. På disse områdene er ikke Norge 
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forpliktet av EUs regelverk, men EUs regulering av vilkårene for disse sektorene har 

imidlertid indirekte betydning for Norge, ifølge regjeringen (Utenriksdepartementet 

2018). 

 

Norge støtter en rekke klimaprosjekter i utlandet, for eksempel gjennom bevaring av 

regnskogen, støtte til utvikling av fornybar energi og gjennom kjøp og salg av 

klimakvoter (Naturvernforbundet u.å.b). Norge har som nevnt innledningsvis vært en 

forkjemper for internasjonale klimaavtaler. I 1997 ble Kyotoprotokollen vedtatt og den 

trådte i kraft i Norge i 2005. Kyotoprotokollen er en internasjonal avtale som skal 

redusere utslipp av skadelige klimagasser. Protokollen innebar at 37 industriland skulle 

redusere utslippene av klimagasser med minst fem prosent til hva utslippene var i 1990 i 

perioden 2008-2012 (Miljødirektoratet 2017b). Dette var verdens første rettslige 

bindende internasjonale avtale om nedbringelse av klimagassutslipp 

(Utenriksdepartementet 2002). En av mekanismene for å begrense klimagassutslipp var 

internasjonal handel med klimakvoter (Klima- og miljødepartementet 2016a). En 

klimakvote er en tillatelse til å slippe ut en viss mengde klimagasser som gis til stater og 

bedrifter. Det samlede antallet kvoter er ambisjonsnivå på andel samlet utslipp. Antall 

kvoter skal helst være færre enn det utslippene er, og på den måten tvinges stater og 

bedrifter til å senke sine klimagassutslipp. Land og bedrifter som klarer å redusere sine 

utslipp slik at de ikke trenger kvotene kan selge dem, og land og bedrifter som ikke 

klarer å nå sine utslippsmål kan kjøpe klimakvoter. På den måten skal det bli lønnsomt å 

begrense sine klimagassutslipp (Klima- og miljødepartementet 2015). 

 

I 2015 ble Parisavtalen vedtatt. Parisavtalen var den første rettslige bindende 

klimaavtalen med reell deltakelse fra alle land i verden, og gjennom avtalen har landene 

som har underskrevet avtalen, satt seg som mål at den globale oppvarmingen skal 

holdes godt under to grader sammenlignet med førindustriell tid (FN-sambandet 2018b). 

Avtalen blir ofte omtalt som et gjennombrudd i de internasjonale klimaforhandlingene 

fordi tidligere avtaler, som for eksempel Kyotoprotokollen, kun har hatt forpliktelser for 

industriland (Miljødirektoratet 2017e). Både Parisavtalen og Kyotoprotokollen har blitt 

vedtatt av FNs klimakonvensjon. Konvensjonen som selv ble vedtatt under Rio-

konferansen i 1992 har som mål å begrense alle lands utslipp av klimagasser ved å 
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danne felles utgangspunkt for å vedta mer forpliktende avtaler i senere tid (FN-

sambandet 2018c). Kyotoprotokollen og Parisavtalen er to slike forpliktende avtaler. 

Samme år som Parisavtalen ble vedtatt, vedtok FNs medlemsland 17 mål for 

bærekraftig utvikling frem mot 2030. Bærekraftsmålene tar over for Tusenårsmålene, og 

har et større fokus på klima- og miljø. Som tilfellet er med Parisavtalen, gjelder også 

Bærekraftsmålene for alle land i verden (FN-sambandet 2018d). Dette er i motsetning til 

Tusenårsmålene som var rettet mot utviklingsland. Norge var et av de første landene i 

verden som rapporterte om sin oppfølging av målene (Finansdepartement 2018, 144).  
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3. ANALYSESTRATEGI 
 

Formålet med følgende kapittel er å redegjøre for den analysestrategi som ligger til 

grunn for oppgavens analyse, og for hvordan oppgavens problemformulering forsøkes 

besvart. Med analysestrategi menes det at det tas et valg om hvordan analysens 

gjenstand konstrueres og iakttas. Det er viktig at vi som analytikere er oppmerksomme 

på vårt valg av analysestrategi fordi valg av teoretikere og analytisk blikk danner 

særlige betingelser for oppgaven. Innledningsvis presenteres oppgavens 

vitenskapsteoretiske fundering i poststrukturalismen. Deretter følger en redegjørelse av 

vårt iakttagelsespunkt og vår teori. Her vil Niklas Luhmanns teoriapparat bli presentert 

sammen med relevante begreper. Videre utdypes vår metodiske fremgangsmåte for 

innsamling av empiri. Avslutningsvis følger en redegjørelse av denne oppgavens 

analytiske betraktninger og blinde pletter, samt oppgavens utsigelseskraft. 

  

3. 1 Vitenskapsteoretisk utgangspunkt 
Oppgavens fundering befinner seg i den poststrukturalistiske tradisjon, nærmere bestemt 

Niklas Luhmanns systemteoretiske forståelse av samfunnet. Poststrukturalismen som 

vitenskapsteoretisk retning er en videreutvikling av den klassiske strukturalismen, og 

det knytter seg en større "interesse for det sociales tidslighed, både i form af en relativt 

enkel insisteren på strukturers temporale afgrænsning (historicitet), og på begivenheden 

i betydning brud, forskydninger og hændelser" (Esmark, Laustsen og Andersen 2005, 

12) enn hos strukturalismen. Dette betyr at strukturer anses som uttrykk for 

meningsdannelse, og strukturerer betraktes alltid som ufullstendige og åpne for 

meningstilskrivelse (Esmark, Laustsen og Andersen 2005, 27). 

 

Oppgavens fundering i poststrukturalismen innebærer at analysestrategiens oppgave er 

"at skabe det videnskabelige blik, så det sociales emergens bliver iagttagelig" (Esmark, 

Laustsen og Andersen 2005, 7). Poststrukturalistiske analysestrategier opererer ikke 

med et skarpt skille mellom metode og teori, men forsøker i stedet å skape en 

analysestrategi der oppgaven er å klargjøre iakttagelsespunktet og det blikk som leder 
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iakttagelsen (Esmark, Laustsen og Andersen 2005, 11). Et slikt utsnitt av virkeligheten 

formes på bekostning av et annet utsnitt (Esmark, Laustsen og Andersen 2005, 10). 

Analysestrategien blir derfor den måten oppgavens blikk er formet til å iaktta norsk 

regjerings iakttagelser av petroleum fra et klima- og miljøpolitisk perspektiv. Dette 

gjøres med en forståelse for at et annerledes valg av analysestrategi ville gitt andre 

analytiske resultater. 

 

At det spørres om hvordan norsk regjering kommuniserer innebærer en forskyvning fra 

ontologi til epistemologi, altså fra væren til erkjennelse. Det opereres således med en 

tom ontologi hvilket betyr at gjenstanden ikke kan forutsettes ved å spørre hvorfor den 

er som den er. I stedet spørres det om hvordan den emergerer (Andersen 1999, 13-14). 

Med gjenstand menes det hva vi i analysen observerer. Gjenstanden for denne oppgaven 

er petroleum i et klima- og miljøpolitisk perspektiv. Den epistemologiske 

vitenskapsteori tar ikke analysens gjenstand for gitt, men deontologiserer den ved å 

undersøke hvordan en bestemt mening tillegges gjenstanden og hvordan denne 

meningen oppstår (Andersen 1999, 13-14). Med et poststrukturalistisk utgangspunkt 

ønsker vi å iaktta hvordan norsk regjering i sin kommunikasjon tilskriver petroleum i et 

klima- og miljøpolitisk perspektiv mening på en særlig måte.  

 

Ifølge den poststrukturalistiske tradisjon eksisterer det ikke én objektiv sannhet eller 

virkelighet som er uavhengig av det sosiale. Analysestrategien kan kalles for 

antiessensiell fordi den tar utgangspunkt i at det ikke eksisterer en sann essens bak 

meningsstrukturer (Esmark, Laustsen og Andersen 2005, 10; Jørgensen og Phillips 

2005, 14). Epistemologi handler nettopp om å observere hvordan verden blir til, i og 

med at individer, organisasjoner eller systemer ser på deres omverden i bestemte 

perspektiver som får verden til å oppstå på bestemte måter (Andersen 1999, 14). Således 

er målet med denne oppgaven ikke å si noe normativt, men i stedet å fremanalysere 

norsk regjerings kommunikative meningstilskrivelsen til petroleum i et klima- og 

miljøpolitisk perspektiv. Til tross for dette vil vi avslutningsvis inndra den 

fremanalyserte meningstilskrivelsen for å diskutere konsekvenser av regjeringens 

kommunikasjon utover kommunikasjonen. Det vil si at analysen av 
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meningstilskrivelsen vil kunne åpne opp for konsekvenser for regjeringen og samfunnet 

som vi vil problematisere i diskusjonskapittelet. 

 

Det har blitt reist kritikk mot den poststrukturalistiske tilgang til analysestrategi og 

metode da man stiller seg noe annerledes til vitenskapelighet enn de mer tradisjonelle 

ontologisk orienterte vitenskapsteoriene (Andersen 1999, 15). En ontologisk orientert 

tilgang kjennetegnes gjerne med fokus på de metodiske spørsmålene som gir svar på 

hvilke vitenskapelige metoder som skal anvendes for å frembringe vitenskapelig 

erkjennelse (Andersen 1999, 13). Når det arbeides ut ifra en epistemologisk tilgang, 

handler derimot vitensproduksjon om å konstruere andres iakttagelser som objekt for 

egne iakttagelser for å beskrive det de selv beskriver (Andersen 1999, 14). Det 

innebærer at vi som iakttagere har et andre ordens blikk, og at vi i denne oppgaven 

fokuserer på andres iakttagelser, nemlig norsk regjerings iakttagelse av petroleum i et 

klima- og miljøpolitisk perspektiv. I en ontologisk orientert vitenskap er det 

metodereglene som avgjør hvordan virkeligheten består ved å spørre til hva som 

eksisterer (Andersen 1999, 13). I en epistemologisk tilgang, er det ikke det empiriske 

materiale som setter dagsorden for de analysestrategiske valg og fravalg, men derimot 

analytikeren selv (Andersen 1999, 14). Iakttagelsesbegrepet og andre ordens 

iakttagelser (blikk) er særlig relevant i denne oppgaven, og vil bli nærmere redegjort for 

i nærværende kapittel. 

 

3. 2 Analysegjenstand og iakttagelsespunkt 
Poenget med å utfolde analysestrategien er å klargjøre hvordan blikket til å iaktta norsk 

regjerings kommunikasjon om petroleum i et klima- og miljøpolitisk perspektiv har blitt 

formet. Analysestrategien som ligger til grunn for oppgavens analyse og 

problemformulering er på den måten med på å konstruere den gjenstand som 

undersøkes, og analysestrategiens oppgave er som allerede nevnt å klargjøre 

iakttagelsespunktet. Derfor er det hensiktsmessig å redegjøre for denne oppgavens 

analysegjenstand og iakttagelsespunkt før vi går nærmere inn på valg av teori, empiri og 

metode i det disse er med på å danne vår analysestrategi. Med bakgrunn i den 

poststrukturalistiske analysestrategi og den epistemologiske tilnærmingen som denne 

oppgaven bygger på, er vårt iakttagelsespunkt basert på andre ordens iakttagelser, altså 
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iakttagelser av andres iakttagelser. Vårt iakttagelsespunkt i denne oppgaven er norsk 

regjering og deres iakttagelser av petroleum i et klima- og miljøpolitisk perspektiv. 

Analysegjenstanden vi iakttar blir på den måten petroleum i et klima- og miljøpolitisk 

perspektiv. I stedet for å undersøke hva petroleum i et klima- og miljøpolitisk perspektiv 

er, ønsker vi å undersøke hvordan norsk regjering konstruerer gjenstanden petroleum i 

et klima- og miljøpolitisk perspektiv i sin kommunikasjon. 

 

3. 3 Teori: Niklas Luhmann 
Som del av analysestrategien er valget av teori avgjørende for hva vi i oppgaven kan 

iaktta eller si noe om. Teorien utgjør det program, hvorfra de kategorier det iakttas 

gjennom, hentes. Denne oppgaven har et grunnleggende analysestrategisk utgangspunkt 

i Niklas Luhmann og hans arbeid systemteori. Luhmanns teoriapparat åpner opp for å 

iaktta kommunikasjon. Med bakgrunn i den poststrukturalistiske tradisjon, ønsker vi 

ikke å si noe om norsk regjerings intensjoner og særlige handling bak deres 

kommunikasjon omkring petroleums- og klima- og miljøpolitikk, og hvorvidt deres 

politikk er riktig eller gal, men snarere å undersøke selve kommunikasjonen. Med 

Luhmanns teori får vi blikk for kompleksiteten av de kommunikative 

mulighetsrommene som skapes i norsk regjerings meningstilskrivelse til petroleum fra 

et klima- og miljøpolitisk perspektiv. Det er ut ifra en luhmanniansk tilgang at vi iakttar 

vår problemformulering, og det er ved hjelp av hans begreper at analysene i denne 

oppgaven blir konstruert. Luhmann arbeider med flere forskjellige analysestrategier, og 

oppgaven tar først og fremst utgangspunkt i Luhmanns semantiske og formanalytiske 

analysestrategi med utgangspunkt i iakttagelser av kommunikasjon for å besvare 

oppgavens problemformulering. Vi vil ikke redegjøre for Luhmanns samlede 

teoriapparat, da det er meget omfattende, men i stedet forklare de sentrale begreper som 

er relevante for vår oppgave for deretter å redegjøre for de to analysestrategiene.  

  

3. 3. 1 Iakttagelsesbegrepet 
Vi har kort vært inne på iakttagelsesbegrepet. For Luhmann består verden først og 

fremst av iakttagelser (Luhmann 1998, 179). Luhmann arbeidet med å utfolde 

iakttagelsesbegrepet som et teoretisk og metodisk verktøy. Etter inspirasjon fra spesielt 
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G. Spencer Brown, H. Von Foerster og G. Günther ble teorien utviklet som en særlig 

form- og forskjellstenkning (Andersen 1999, 109). Hos Luhmann bunner begrepet om 

iakttagelse i en grunnleggende forskjellstenkning hvor mening kun kan skapes ved å 

være forskjellig fra noe annet (Andersen 1999). Iakttagelse blir dermed en 

forskjellsdannende operasjon der det å iaktta handler om å markere noe innenfor 

rammen av en forskjell (Andersen 1999, 109; Luhmann 2007, 132). På den måten 

kommuniseres det alltid i en form, definert som enheten av en forskjell (Andersen 

1999). Iakttagelse er den operasjon som angir den ene siden av en forskjell og ikke den 

andre (Luhmann 1993, 485). Dette kan illustreres på følgende måte: 

 

 
Figur 3. 1: Iakttagelse 

 

Forskjeller er dermed binære med en markert innerside og en umarkert ytterside. 

Forskjellens umarkerte side er avgjørende for hvordan det markerte på innersiden 

iakttas. Denne forskjellsdannende operasjon kaller Luhmann for første ordens 

iakttagelse (Andersen 1999, 111). For å undersøke hvordan norsk regjering 

kommuniserer og hvilke konsekvenser og paradokser som oppstår som følge av 

kommunikasjonen, blir vi nødt til å innta et andre ordens blikk. Når vi inntar en 

epistemologisk orientert tilnærming og spør hvordan regjeringen kommuniserer, 

innebærer det at vi befinner oss på et andre ordens analytisk nivå. 
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3. 3. 2 Andre ordens iakttagelser 
Ifølge Luhmann vil enhver iakttagelse ha en blind plett: "An observer cannot see what 

he cannot see. Neither can he see that he cannot see what he cannot see" (Luhmann 

1994, 28). Den blinde plett er det en iakttager ikke kan se mens iakttageren iakttar, det 

vil si den forskjell iakttageren iakttar gjennom. Forskjellen blir dermed iakttagelsens 

blinde plett (Andersen og Pors 2017, 23; Luhmann 2007, 132). En iakttager kan altså 

ikke selv se sin egen blinde plett. For å få blikk for en iakttagers blinde pletter, må en ny 

iakttagelse til. Denne iakttagelsen kaller Luhmann for andre ordens iakttagelser 

(Andersen og Pors 2017, 23). I denne oppgaven innebærer det at norsk regjering kun 

kan se det som står på innersiden av forskjellen, altså den markerte side, men kan ikke 

se den umarkerte side og hvilken forskjell de iakttar gjennom. For å få blikk for hvilke 

forskjeller norsk regjering iakttar gjennom må det en ny iakttagelse til. Det er denne nye 

iakttagelsen som kan forstås som andre ordens iakttagelser. 

  

Iakttagelser av andre orden retter seg således mot første ordens iakttagelser og de 

forskjeller som bestemmer hva som kan tre frem i samfunnet, og hvordan dette lar seg 

gjøre (Andersen 1999, 111). Som en andre ordens iakttager får man dermed ikke kun 

blikk for hva som markeres, men også for den forskjell som former hvordan det 

markerte kan oppstå (Andersen og Pors 2017, 24). En iakttagelse av andre orden gjør 

første ordens iakttagelser og deres blinde pletter til et iakttagelsespunkt: "En anden 

ordens iagttagelse er den operation, der iagttager en første ordensiagttagelse blinde 

plet, dvs. den forskel, som en iagttagelse iaggttager med" (Andersen og Pors 2017, 23). 

På den måten er det snakk om iakttagelser av iakttagelser som iakttagelser (Andersen 

1999, 15). Det vil si iakttagelser av en iakttagers iakttagelser. 

  

I vår oppgave vil vi innta posisjonen som andre ordens iakttagere når vi iakttar norsk 

regjerings kommunikasjon om petroleum i et klima- og miljøpolitisk perspektiv som 

dermed anskues som en første ordens iakttagelse. Med andre ord vil vi iaktta norsk 

regjerings iakttagelser gjennom deres kommunikasjon. Dette analysestrategiske grep 

gjør det mulig å få øye på det iakttageren selv gjør seg blind for gjennom en 

ledeforskjell (Andersen 1999, 114). En ledeforskjell er den forskjell som skaper andre 

ordens blikket ved å dele verden i iakttagelser og iakttagende iakttagelser, og som får 
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omverden til å tre frem på en bestemt måte (Andersen 1999, 151). Dette grepet gjør det 

mulig for oss som iakttagere å iaktta hvilke forskjeller som kommer til uttrykk når norsk 

regjering kommuniserer om petroleum i et klima- og miljøpolitisk perspektiv, og hvilke 

blinde pletter som oppstår i den forbindelse. Med andre ord vil denne oppgavens 

iakttagelse av norsk regjerings iakttagelser bli analysert gjennom vår egen iakttagelse. 

  

Det er viktig å påpeke at en andre ordens iakttagelse også har en blind plett, ettersom en 

andre ordens iakttagelse også alltid er en første ordens iakttagelse (Andersen 1999, 

111). Vi, som andre ordens iakttagere, kan ikke se den forskjellen vi opererer med 

nettopp fordi alle andre ordens iakttagelser samtidig indikerer første ordens iakttagelser 

innenfor rammen av en forskjell (Andersen 1999, 111). Det finnes derfor intet 

privilegert iakttagelsespunkt (Andersen 1999, 111; Luhmann 1994). Markeringen av 

forskjellen har derfor avgjørende betydning for hva vi som analytikere kan se med vår 

iakttagelse og hva vi ikke kan se. Andre ordens iakttagere kan dermed heller ikke se den 

forskjell de iakttar med. 

 

3. 3. 3 Luhmanns samfunnsforståelse 
Luhmann forstår samfunnet som bestående av sosiale systemer (van Assche et. al. 2011, 

35). Sosiale systemer er autopoetiske kommunikasjonssystemer som består av og ved 

kommunikasjon (Andersen 1999, 107-108). At et system er autopoetisk betyr at det 

skaper seg selv og alt hva det består av (Andersen 1999, 124). Begrepet innebærer at 

alle elementer et system består av er produsert av systemet selv (Luhmann 2000, 73; 

Andersen og Pors 2017, 29). Systemer er altså selvrefererende i det de kun kan referere 

til seg selv og til egne, tidligere operasjoner (Andersen og Pors 2017, 29). Det betyr at 

de er lukket om seg selv og at de ikke har adgang til deres omverden, men i stedet 

skaper de selv forestillinger om omverdenen (Andersen 1999, 127). Enhver beskrivelse 

av omverden er således en systemintern beskrivelse (Andersen og Pors 2017, 30). 

 

Sosiale systemer oppdeles ytterligere i interaksjonssystemer, samfunnssystemer og 

organisasjonssystemer. Luhmann deler videre samfunnet opp i funksjonssystemer, og 

hevder med det at det moderne samfunn er funksjonelt differensiert. Det betyr at 

samfunnet over tid har blitt utdifferensiert i en rekke funksjonssystemer, for eksempel 
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det politiske system, det pedagogiske system eller det økonomiske system (van Assche 

et. al. 2011, 36). Luhmanns samfunnsforståelse danner grunnlag for hans forståelse av 

kommunikasjons- og meningsbegrepet. Disse to begrepene er av stor relevans i vår 

oppgave, og vil derfor bli redegjort i nedenstående avsnitt. 

 

3. 3. 4 Kommunikasjons- og meningsbegrepet 
Kommunikasjon er grunnelementet i sosiale systemer, og beskrives i systemteorien som 

det mediet det sosiale produseres og reproduseres i. Luhmann forstår ikke 

kommunikasjon som direkte overførsel av et budskap mellom en avsender og en 

mottaker eller som kommunikative handlinger. I stedet anser han kommunikasjon som 

en koordinert utvelgelse bestående av tre seleksjoner som alle er nødt til å finne sted for 

at kommunikasjon skal være nettopp kommunikasjon. Seleksjon av informasjon 

innebærer hva som skal kommuniseres, seleksjon av meddelelsesform innebærer 

hvordan informasjonen kommuniseres, og seleksjon av forståelse handler om hva som 

skal forstås ved det meddelte (Andersen 1999, 126). Alle tre seleksjonsprosesser er nødt 

til å finne sted for at kommunikasjonen kan være kommunikasjon (Andersen 1999, 

126). Forståelse er i denne sammenheng ikke et individs korrekte oppfattelse av 

kommunikasjonen, men derimot en anknytning til den tidligere kommunikasjonen i 

form av en bestemt aktualisering av den potensielle forståelseshorisont (Andersen 1999, 

126). Det vil si at et utsagn har en rekke uendelige tilknytningsmuligheter. Det er først 

ved å iaktta hvordan neste utsagn knytter an til det første, at en andre ordens iakttager 

kan bestemme hvilken karakter kommunikasjonen har (Andersen 1999, 126). Det er i 

denne sammenheng at Luhmanns meningsbegrep blir relevant.  

 

Mening defineres som enheten av forskjellen aktualitet/ potensialitet. (Andersen 1999, 

121). Det betyr at noe står i sentrum for kommunikasjonen og er aktualisert. Samtidig 

står det overfor en horisont av andre muligheter, nemlig det potensielle (Andersen 

1999). Mening er det aktuelle omringet av muligheter. Enhver aktualitet potensialiserer 

i øyeblikket nye muligheter som dermed gjør en ny aktualisering nødvendig (Andersen 

1999, 121-122). Således er mening dynamisk og en reproduksjon av meningen vil igjen 

arrangere forholdet mellom aktualitet og potensialitet. Derfor kan mening ikke fikseres 
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eller fastholdes, men er flytende og ustabil da den konstant skal aktualiseres av en ny 

kommunikasjon som forsvinner i det øyeblikket den dukker opp (Andersen 1999, 121). 

 

I denne oppgaven vil vi forsøke å besvare hvordan norsk regjerings kommunikasjon 

aktualiserer mening til petroleum i et klima- og miljøpolitisk perspektiv, og hvilke 

konsekvenser dette har for kommunikasjonen. I de to følgende avsnitt vil vi gjøre rede 

for hvordan vi tar i bruk og operasjonaliserer vårt teoretiske utgangspunkt for analysen. 

Ved hjelp av Luhmanns semantikkanalyse vil vi i første analysedel forsøke å besvare 

delspørsmål én, hvordan tilskriver norsk regjering mening til petroleum fra et klima- og 

miljøpolitisk perspektiv? For å besvare oppgavens delspørsmål to, nemlig hvilke 

kommunikative paradokser oppstår i norsk regjerings kommunikasjon og hvordan blir 

de forsøkt avparadoksert, vil vi i andre analysedel ta i bruk formanalysen for å 

fremanalysere hvilke kommunikative konsekvenser og paradokser som oppstår i norsk 

regjerings kommunikasjon.  

 

3. 4 Semantikkanalysen          
Hensikten med semantikkanalysen er å fremanalysere de anvendbare meningsformer 

som dominerer i norsk regjerings kommunikasjon, samt hvordan det knyttes en særlig 

mening til konstruksjonen av petroleum fra et klima- og miljøpolitisk perspektiv. Ut ifra 

Luhmanns forståelse kan semantikk ses som en grunnleggende mekanisme til 

produksjon av mening i et samfunn. Semantikk defineres som: "Beholdningen af 

generaliserede former for forskelle (for eksempel begreber, ideer, billeder og symboler) 

som kan blive brugt i selektionen af mening i kommunikationssystemerne" (Andersen 

2014, 49). Ifølge Luhmann kan mening kondenseres i mange forskjellige former, som 

for eksempel symboler eller ideer. I denne oppgaven, og i likhet med Luhmanns egne 

semantiske analyser, er fokuset likevel på kondensering i form av begreper, og hvordan 

mening oppsamles i begreper og danner semantiske reservoarer som er tilgjengelige for 

kommunikasjonen (Luhmann 1993). 

 

Den semantiske analyse benytter seg av ledeforskjellen kondensering/ mening, og 

brukes til å fremanalysere hvordan mening kondenseres i semantiske former eller 
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begreper (Andersen 2014, 50). Kondensering betyr at en mangfoldighet av mening 

fastholdes i en enkelt form som står til rådighet for kommunikasjonen (Andersen 1999 

143). Semantikk er med andre ord kondenserte og gjentagelige former for mening som 

står til rådighet for kommunikasjonen (Andersen 1999, 143). Disse generaliserte 

formene er relativt situasjonsuavhengige og oppnår deres konkrete innhold og betydning 

i kommunikasjonen. Som tidligere nevnt er mening for Luhmann: "[…] enheden af 

forskellen aktualitet/ potentialitet" (Andersen 1999, 121). Det betyr at mening straks 

forfaller i det den aktualiseres, altså forsvinner den i det øyeblikket den dukker opp.  

 

Kommunikasjonen kan imidlertid utvikle strukturer av mening, også kalt semantikker 

som blir behandlet som bevaringsverdige (Andersen 1999, 142). Semantikken kan på 

den måte ses som en fiksert meningsform som det knyttes an til i løpet av en bestemt 

periode. Det vil si at vi i denne oppgaven, med bruk av de aspekter fra 

semantikkanalysen som blir anvendt, kan få blikk for hvordan norsk regjerings 

kommunikasjon produserer gjentagelige former for mening ved å danne et 

begrepsreservoar som står til rådighet for kommunikasjonen. Ved å benytte oss av en 

semantisk analyse i denne oppgaven vil vi altså få blikk for hvilke begreper som står til 

rådighet for norsk regjerings kommunikasjon om petroleum i et klima- og miljøpolitisk 

perspektiv. 

 

Semantikkanalysen rommer ofte et historisk perspektiv for å få blikk for 

meningstilskrivelse over tid. I stedet for en historisk analyse vil vi, som nevnt i 

avgrensningsavsnittet, derimot fokusere på den nåtidige (2005-2018) 

meningskonstruksjonen. Semantikkanalysen er et fornuftig sted å starte analysen av 

norsk regjerings kommunikasjon om petroleum i et klima- og miljøpolitisk perspektiv 

fordi den tillater å stille spørsmål om hvordan det er mulig å tale om en gitt sak på en 

særlig måte. 

 

3. 4. 1 Operasjonalisering av semantikkanalysen 
I delanalyse en vil vi se på norsk regjerings meningstilskrivelse av petroleum i et klima- 

og miljøpolitisk perspektiv, og vi starter derfor med å lete etter generaliserte forståelser 

gjennom bestemte begreper. Vi vil ta utgangspunkt i italesettelsen av petroleum ut fra 
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nevnte perspektiv og iaktta hvordan begrepet gis mening ved bruk av de fremanalyserte 

semantikker eller begreper. En grunnleggende tese hos Luhmann er at ethvert begrep 

har et motbegrep, og det er begrepets motbegrep som setter begrensninger for 

betydningshorisontens karakteristikker (Andersen 1999; Andersen og Born 2005). Det 

innebærer at begrepets innhold fastholdes av dets motbegrep. Således bidrar begrepets 

motbegrep til å gi mening til begrepet ved å undersøke hva begrepet ikke er. 

 

Når Luhmann beskjeftiger seg med kondensert mening, beskriver han det som en 

meningsdimensjon (Luhmann 2000, 115). Meningsdimensjonen er en fellesbetegnelse 

for tre underdimensjoner til hvordan mening kan skapes ut fra kommunikasjonen. Ved 

hjelp av de ulike meningsdimensjonene og deres ledeforskjeller er det mulig å oppsette 

rammer for hva som gjennom analysen kan iakttas i kommunikasjonen (Andersen 

1999). Ved å anvende meningsdimensjonene vil vi undersøke hvilke semantikker og 

begreper som brukes i norsk regjerings kommunikasjon, samt hvilken mening som 

tillegges begrepene ved å undersøke begrepenes motbegreper. På den måten vil vi 

undersøke hvordan norsk regjering kommuniserer om petroleum i et klima- og 

miljøpolitisk perspektiv. De tre meningsdimensjonene består av: Den saklige, den 

sosiale og den tidslige dimensjonen som hver har sin egen form som meningen 

kondenseres ut ifra. Dette kan illustreres således: 

 

 
Figur 3. 2: Oversikt over de ulike meningsdimensjonene 

 

De tre dimensjonene brukes til å undersøke ulike måter å tilskrive mening på. 

Saksdimensjonen søker etter objektet i kommunikasjonen gjennom dimensjonens 

ledeforskjell dette/ alt annet (Andersen 1999, 144). Gjennom saksdimensjonen vil 
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analysen rette seg mot temaer i norsk regjerings kommunikasjon om petroleum i et 

klima- og miljøpolitisk perspektiv. I saksdimensjonen vil vi derfor undersøke hvilke 

tematikker norsk regjering anvender i sin kommunikasjon om petroleum i et klima- og 

miljøpolitisk perspektiv og ved hjelp av disse tematikkene vil vi søke etter 

kommunikasjonens objekt. 

 

Sosialdimensjonen dreier seg om hvordan kommunikasjonen konstruerer en sosial 

identitet. Det kommuniseres ut fra identiteten oss til forskjell fra det utenfor, dem. 

Således er ledeforskjellen oss/ dem (Andersen 2014, 54). I sosialdimensjonen vil vi 

undersøke hvordan norsk regjering tilskriver mening til petroleum i et klima- og 

miljøpolitisk perspektiv ved å skape et skille mellom norsk petroleum og resten av 

verdens petroleum.  

 

Med tidsdimensjonen kan vi undersøke hvordan kommunikasjonen betrakter nåtiden 

gjennom henholdsvis fremtid og fortid (Andersen 1999, 144). Ledeforskjellen blir 

dermed fremtid/ fortid (Andersen 2014, 54). Nåtiden er den iakttagende gjenstand fordi 

tiden kun kan forstås i nåtiden, men den kan kommuniseres som enten fremtid eller 

fortid. Det er i tidsdimensjonen at historien konstrueres og tilskrives mening (Luhmann 

2000, 119). Det er viktig å påpeke at fortid, fremtid og nåtid ikke kan betraktes som 

gitte størrelser, men at de i stedet konstrueres i kommunikasjonen (Andersen 1999, 

144). Ved bruk av tidsdimensjonen vil vi derfor undersøke hvordan norsk regjering 

aktualiserer nåtiden ved å italesette fremtiden. 

 

Ifølge Luhmann opptrer ikke de tre meningsdimensjonene isolert, men kommer til syne 

sammen (Luhmann 2000, 126). Delanalyse én vil likevel struktureres i henhold til 

dimensjonene for på en mest mulig strukturert måte få frem de forskjellige 

meningstilskrivelsene som finner sted i norsk regjerings kommunikasjon. Sak- og 

sosialdimensjonen kan noen ganger sammenblandes og vi vil derfor presisere hvordan 

vi vil bruke de to dimensjonene i vår semantiske analyse. Saksdimensjonen vil brukes til 

å undersøke hvilke temaer som går igjen i norsk regjerings kommunikasjon om 

petroleum i et klima- og miljøpolitisk perspektiv. I sosialdimensjonen derimot, vil vi 

kunne iaktta hvordan regjeringen kommuniserer om petroleum i et klima- og 
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miljøpolitisk perspektiv ved å skape et skille mellom norsk petroleumssektor og resten 

av verdens tilsvarende sektorer.  

 

3. 5 Formanalysen 
Som nevnt i forbindelse med presentasjonen av iakttagelsesbegrepet foregår 

kommunikasjon ifølge Luhmann gjennom iakttagelser som markerer noe i verden 

innenfor rammen av en forskjell. Disse forskjellene kaller han for former, og de 

betegner de grunnleggende forskjellene en bestemt kommunikasjon vedholdende gjentar 

og utfolder (Luhmann 1993, 493). Formanalysen kan anvendes til å iaktta og dermed 

markere en forskjell i verden mellom det som iakttas og det som derfor på samme tid 

ikke kan iakttas. Formanalysen kan således brukes til å observere verden i binære 

distinksjoner av noe som er i motsetning til noe som ikke er, eller som er alt annet enn 

nettopp det som er (Andersen 1999, 130). På den måten handler formanalysen om å 

søke etter enheten av en iakttagelsesoperasjons forskjellsdannelse og analysen bygger 

derfor på ledeforskjellen enhet/ forskjell (Andersen 2014, 44). Det er altså om å gjøre og 

undersøke kommunikasjonens form. Ved å undersøke kommunikasjonens form er det 

mulig å få blikk for de mulighetsbetingelser og umulighetsbetingelser som eksisterer i 

kommunikasjonen (Andersen 2008, 90). Spørsmålet som stilles i formanalysen er: Hva 

forblir umarkert når noe markeres? (Andersen 1999, 129). Ved bruk av formanalysen 

får vi mulighet til å undersøke hvilke forskjeller norsk regjering kommuniserer 

gjennom, altså forskjellens enhet og den umarkerte side, og dermed også hvilke blinde 

pletter som oppstår i norsk regjerings kommunikasjon om petroleum i et klima- og 

miljøpolitisk perspektiv. 
  

Luhmann beskriver det ikke iakttagede som den konstitutive ytterside av forskjellen 

(Andersen 1999, 129). Formanalysen er således en analyse av 

kommunikasjonsbetingelsene i en gitt distinksjon. Sagt med andre ord er Luhmanns 

formanalyse en analyse av kommunikasjonens grenser, og de paradokser som 

tvangsmessig utfolder seg når kommunikasjonen knytter an til en bestemt forskjell 

(Andersen 1999, 129). Når norsk regjering markerer noe, markeres det som opponent til 

noe annet hvorav paradokser utspringer. På første orden kan man ikke se hvilken 

forskjell som ligger til grunn for iakttagelsen, men det skilles likevel ad. Således er 
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enhver iakttagelse konstituert paradoksal. Formen er paradoksal i det den adskiller noe 

som naturlig ikke lar seg adskille (Andersen 2008, 90). Relasjonen mellom formens 

innerside og ytterside er derfor alltid en umulighetsbetingelse. Formanalysen kan 

anvendes for å få blikk for disse paradoksene (Andersen 2008, 90). Hensikten med å ta 

bruk Luhmanns formanalyse er å få blikk for hvilke kommunikative paradokser som 

oppstår i norsk regjerings kommunikasjon, og hvordan disse forsøkes løst i 

kommunikasjonen.  
  

Luhmanns teori omhandler det faktum at kommunikasjonens form alltid vil skape et 

paradoks som løpende forsøkes å avparadokseres i kommunikasjonen (Andersen 2000, 

74). Som allerede nevnt kan en iakttager av første orden ikke se hvilken forskjell det 

iakttas fra, men det skapes likevel et skille, og dette kalles et paradoks, ifølge Luhmann. 

En andre ordens iakttager kan derimot se denne forskjellen, noe som tillater den andre 

ordens iakttageren å få blikk for paradokset på første orden som forsøkes gjøres usynlig 

og dermed avparadokseres. Gjennom en formanalyse kan vi som andre ordens 

iakttagere lokalisere den forskjellen som danner rammen for en bestemt iakttagelse for 

dermed å undersøke den kommunikasjonen som forskjellen både muliggjør og 

umuliggjør (Andersen 2008, 90). En andre ordens iakttager kan dermed iaktta det 

paradokset eller de paradoksene som ligger til grunn for første ordens iakttagerens 

iakttagelse, og iaktta den teknikk som blir brukt for å avparadoksere paradokset 

(Andersen 1999).  
  

3. 5. 1 Operasjonalisering av formanalysen 
I forlengelse av semantikkanalysen vil vi ved hjelp av Luhmanns formanalyse analysere 

hvilke kommunikative paradokser som oppstår i norsk regjerings kommunikasjon når 

regjeringen tilskriver mening til petroleum i et klima- og miljøpolitisk perspektiv på en 

særlig måte, samt hvordan disse paradoksene forsøkes avparadokseres. Således vil den 

semantiske analyse danne utgangspunktet for formanalysen. Nedenstående er en 

gjennomgang av særlig relevante begreper og avparadokseringsstrategier. 
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3. 5. 1. 1 Det konstituerende paradoks og avparadokseringsstrategier 
Det konstituerende paradoks, også kalt et kommunikativt paradoks, er som nevnt 

umulighetsbetingelsen som oppstår i kommunikasjonen når noe markeres i motsetning 

til noe annet. Det er her viktig å påpeke forskjellen på kommunikative paradokser og 

"logiske" paradokser. Med logiske paradokser menes den formen for paradokser som 

ofte blir brukt i dagligtalen, altså paradokser som skaper konflikter. Ifølge Luhmann er 

de kommunikative paradoksene derimot en nødvendighet for at kommunikasjonen skal 

skape og gjenskape mening (Andersen 2000, 73-74). Hvis kommunikasjonen 

"oppdager" det paradokset den er basert på vil kommunikasjonen lammes og det er 

derfor nødvendig for kommunikasjonen at den utfolder seg (Andersen 2000, 74). 

Kommunikasjon er derfor en stadig utfoldelse av paradokset. 

  

Vi vil derfor i delanalyse to identifisere kommunikasjonsformenes spesifikke 

umulighetsbetingelser som kommunikasjonen er tvunget til å skape muligheter ut av, 

samt strategiene som blir benyttet for å skape denne muligheten (Andersen 2008, 90). 

Med avparadokseringsstrategi menes den utfoldelse av paradokset kommunikasjonen 

hele tiden gjennomfører i et forsøk på å skjule sin egen paradoksale konstitusjon. 

Avparadoksering er nødvendig for at kommunikasjonen kan være 

kompleksitetsreduserende. I et forsøk på å avparadoksere sitt eget paradoksale grunnlag 

skaper kommunikasjonen nye "gode" paradokser (Andersen 2000, 74). Gjennom 

forskjellige former for avparadokseringsstrategier flyttes paradokset til et mindre 

forstyrrende sted, men det er stadig en umulighetsbetingelse. Kommunikasjonen blir 

altså aldri fri for paradokser, da det simpelthen oppstår et nytt paradoks når et paradoks 

er løst (Andersen 2008, 90). I delanalyse to vil vi fremanalysere følgende 

avparadokseringsstrategier: Re-entry, støttedistinksjonsentry og oscillering. 

  

3. 5. 1. 2 Re-entry  
En form for avparadokseringsstrategi vi identifiserer i norsk regjerings kommunikasjon 

er re-entry, som også kan kalles en gjeninnføringoperasjon. Luhmann forklarer re-entry 

som distinksjoner som er i stand til å iaktta seg selv i den samme distinksjonen som 

begrepet er markert i. Et re-entry innebærer altså at en forskjell trer inn igjen på den 

markerte siden av forskjellen (Luhmann 1993, 485). Andersen forklarer et re-entry ved 
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å eksemplifisere distinksjonen toleranse/ intoleranse (Andersen 1999, 104). Toleranse 

kan ikke forklares som tolerant uten å være tolerant overfor intoleranse (Andersen 1999, 

104). Med andre ord vil intoleranse tre inn på den markerte side av forskjellen for at 

kommunikasjonen ikke skal lammes (Andersen 2000, 74). Forskjellen blir altså både 

den samme og ikke den samme, etter at forskjellen kopieres og gjeninnføres på den 

markerte side av forskjellen (Andersen 1999, 114). Dette kan illustreres i følgende figur: 

 

 
3. 3 Figur: Illustrasjon av re-entry 

 

Siden kommunikasjonen aldri blir fri for paradokser vil re-entries også kun føre til at 

paradokset blir flyttet til et mindre synlig sted, men det blir ikke løst fullstendig. I den 

forstand får paradokser kommunikasjonen til å fortsette ettersom den konstant vil skape 

nye paradokser som den deretter vil forsøke å avparadoksere. Kommunikasjonens 

paradoks er altså også dens autopoetiske maskin (Andersen 2008, 90). Re-entry-

begrepet fungerer således som et analytisk verktøy i delanalyse to for å fremanalysere 

hvordan norsk regjering i sin kommunikasjon avparadokserer paradoksene, samtidig 

som kommunikasjonens paradoksale konstitusjon opprettholdes. Dette vil vi i 

delanalyse to se i de fremanalyserte kommunikative paradoksene 

produksjonsparadokset og fremtidsparadokset. 

 

Vi vil bruke begrepet støttedistinksjon om distinksjoner som anvendes i 

kommunikasjonen for å støtte opp under paradoksale umulighetsbetingelser i 

kommunikasjonen. Med det menes det at vi kan identifisere et re-entry hvor den 

umarkerte side ikke trer inn i seg selv alene, men ved hjelp av en støttedistinksjon 
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skyver paradokset vekk slik at det fremstår mindre synlig. Vi vil i denne oppgaven 

anvende begrepet støttedistinksjonsentry angående dette fenomenet i kommunikasjonen. 

En støttedistinskjonsentry er derfor ikke det samme som et re-entry. Der re-entries 

oppstår når en allerede eksisterende form eller distinksjon trer inn i seg selv, oppstår en 

støttedistinksjonsentry når en annen form trer inn i en allerede eksisterende form som en 

måte å avparadoksere en paradoksal distinksjon på. I analysedel to vil vi iaktta hvordan 

det oppstår en støttedistinksjonsentry når norsk regjering trekker formen overgang/ 

nåtid inn på den markerte side av formen lavutslippssamfunn/ fossilsamfunn for å løse 

paradokset som oppstår når regjeringen markerer lavutslippssamfunn samtidig som 

fossilsamfunn settes på den umarkerte side av formen. 

 

3. 5. 1. 3 Oscillering og tid 
Norsk regjering forsøker i tillegg å avparadoksere kommunikasjonens paradokser ved 

bruk av tid og oscillering. Ifølge Luhmann kan kommunikasjonen muliggjøre 

umulighetsbetingelsen som en forskjell skaper ved å veksle mellom hva som er den 

markerte og den umarkerte siden av kommunikasjonen (Luhmann 1997, 365). Med 

oscillering menes altså kommunikasjonens evne til å skifte mellom forskjellige sider av 

en form. Dette vil vi kunne iaktta når regjeringen forsøker å avparadoksere det 

fremanalyserte fremtidsparadokset ved å oscillere mellom å markere fornybar energi og 

ikke-fornybar energi. Ettersom en første ordens iakttager ikke kan iaktta forskjellens 

umarkerte side kan kommunikasjonen krysse sine interne grenser og på den måten 

oscillere mellom hvilken side av formen som markeres (Luhmann 1997, 365). Vi vil i 

denne oppgaven benytte oss av Luhmanns oscilleringsbegrep for å fremanalysere 

hvordan norsk regjering veksler mellom hva de markerer i sin kommunikasjon når det 

tales om fremtiden.  

 

Vi har allerede i redegjørelsen for semantikkanalysen introdusert Luhmanns teori om tid 

som verktøy for meningsdannelse i kommunikasjonen. I formanalysen anvendes tid som 

en avparadokseringsstrategi for å få blikk for hvordan paradoksene i norsk regjerings 

kommunikasjon lar seg avparadoksere ved å veksle mellom forskjellige tider. Dette vil 

vi se når overgang/ nåtid blir trukket inn i formen lavutslippssamfunn/ fossilsamfunn 

som en annen avparadokseringsstrategi ved å utsette fremtiden i det regjeringen skyver 
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fremtiden enda lenger frem i tid. På den måten utsetter kommunikasjonen å oppdage sin 

egen umulighetsbetingelse og paradokset skyves til et sted hvor det er mindre synlig. 

 

3. 6 Strukturering av analysen og diskusjonen 
Problemformuleringen i denne oppgaven består av tre deler med tilhørende delspørsmål. 

De to første delspørsmålene vil bli forsøkt besvart i analysedel en og to, og tredje 

delspørsmål vil bli forsøkt besvart i denne oppgavens diskusjonskapittel. 

 

I første analysedel vil vi undersøke hvordan norsk regjering tilskriver mening til 

petroleum fra et klima- og miljøpolitisk perspektiv. Til dette anvender vi Luhmanns 

semantikkanalyse. I andre analysedel vil vi undersøke hvilke kommunikative 

paradokser som oppstår som følge av denne kommunikasjonen. Her vil vi benytte en 

formanalyse. Således anvendes formanalysen til å iaktta de forskjellsoperasjoner som 

trer frem i den semantiske analyse. Ved å anvende formanalysen til å iaktta de 

forskjellsoperasjoner som trer frem i den samlede meningstilskrivelsen i den semantiske 

analyse vil vi undersøke hvordan norsk regjerings kommunikasjon er paradoksal, samt 

hvordan regjeringen forsøker å avparadoksere disse paradoksene. I formanalysen vil vi 

fremanalysere de kommunikative konsekvensene som oppstår i kommunikasjonen. 

Analysen vil lede opp til oppgavens diskusjonskapittel der vi vil reflektere over våre 

analytiske funn og forsøke å sette dem inn i en bredere kontekst. Dette gjøres for å 

drøfte hvilke konsekvenser som oppstår som følge av regjeringens kommunikasjon. I 

diskusjonen vil vi se tilbake på resultatene fra delanalyse en og to og dermed diskutere 

de analytiske funnene for å kunne besvare delspørsmål tre. Deretter vil vi drøfte hvilke 

andre konsekvenser, i tillegg til de kommunikative, som kan oppstå for regjeringen og 

de samfunnsmessige klima- og miljøkonsekvensene utover kommunikasjonen. Således 

skal det poengteres at vi vil analysere og diskutere forskjellige former for konsekvenser 

kommunikasjonen fører til: Kommunikative konsekvenser i kommunikasjonen, det vil 

si kommunikative paradokser og avparadokseringsstrategier, konsekvenser for 

regjeringen som følge av den paradoksale kommunikasjonen, samt konsekvenser 

kommunikasjonen medfører i en bredere kontekst, altså konsekvenser utover 

kommunikasjonen. 
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Til sammen vil de to delanalysene samt diskusjonskapittelet gi blikk for hvordan norsk 

regjering kommuniserer om petroleum i et klima- og miljøpolitisk perspektiv, og hvilke 

konsekvenser dette har. Dette kan illustreres således: 

 

 
Figur 3. 4: Operasjonalisering av den overordnede analyse og diskusjon4 

 

Vi velger å starte med en semantikkanalyse til tross for at det ofte foreslås å starte en 

analyse med en formanalyse da den som regel er begynnelsen på konstruksjonen av en 

problemstilling som så forfølges i andre analyser (Andersen 1999, 131). Dette er med 

bakgrunn i at vi ikke søker å lokalisere den forskjellen som danner rammen av en 

iakttagelse, altså den forskjellen regjeringen ser verden gjennom. I stedet søker vi å 

undersøke hvordan regjeringen tilskriver mening til petroleum i et klima- og 

miljøpolitisk perspektiv. Derfor starter vi analysen med en semantikkanalyse som 

                                                
4 Figuren er laget med inspirasjon fra Andersen (2014, 46).  
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nettopp anvendes for å undersøke hvordan mening kondenseres i semantiske former 

eller begreper. Formanalysen vil vi i stedet anvende til å undersøke hvordan denne 

kommunikasjonen og meningstilskrivelsen fører til kommunikative paradokser. 

 

3. 7 Metode og presentasjon av empiri 
Vår analyse bygger på en kvalitativ dokumentstudie av dokumenter fra norsk regjering 

og suppleres med uttalelser fra regjeringsmedlemmer i tidsperioden 2005-2018. En 

dokumentstudie innebærer innsamling, behandling og tolking av sekundærdata. En 

dokumentstudie kan forklares som en: "Systematisk gjennomgang av dokumenter med 

sikte på å kategorisere innholdet og registrere data som er relevant for 

problemstillingen i den aktuelle studie" (Grønmo 2011, 187). I en dokumentstudie er et 

viktig forarbeid å avklare fokus ved å velge tema for datainnsamlingen og hvilke typer 

tekster som skal analyseres (Grønmo 2011, 189). Ifølge Andersen er det nødvendig først 

å danne arkivet for i det hele tatt å kunne nærme seg spørsmålet om hvordan 

kommunikasjon er formet på en særlig måte (Andersen 1999, 47). Med Luhmann som 

teoretisk ramme er det hensiktsmessig å innsamle empiri ved bruk av dokumentstudier. 

Ved bruk av en slik studie er det mulig å iaktta kommunikasjonen slik den umiddelbart 

emergerer uavhengig av sosial interaksjon mellom individer. Som Luhmann skriver: 

 

Gennem skrift bliver det muligt at opbevare kommunikation, uafhængigt af 

interaktionsdelagernes levende erindring, ja sågar uavhængigt af interaktion 

overhovedet. Kommunikationen kan så nå dem, som ikke er nærværende, og 

tidspunktet for dens ankomst kan vælges omtrent vilkårligt [...] (Luhmann 2000, 

127). 

 

Da fremgangsmåten for selve den epistemologiske analysen allerede er gjennomgått i 

avsnittene semantikkanalyse og formanalyse vil vi i det følgende avsnitt redegjøre for 

hvordan analysens arkiv har blitt etablert og utarbeidet. 
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3. 7. 1 Analysens arkiv 
Når det gjelder den metodiske fremgangsmåte for innsamling av oppgavens arkiv har 

det først blitt foretatt en vurdering av hvert enkelt dokument i forhold til dets relevans til 

oppgavens problemformulering. Datagrunnlaget består av 809 dokumenter fra 

regjeringen.no, artikler og rapporter publisert av direktorater5, samt sitater fra 

regjeringens ministre i offentlige aviser. 

 

Det var naturlig å starte empiriinnsamlingen på regjeringen.no, regjeringens egen 

hjemmeside på bakgrunn av at vårt iakttagelsespunkt er norsk regjerings 

kommunikasjon. Med utgangspunkt i oppgavens gjenstandsfelt ble søkeordene 

"petroleum", "klima" og "miljø" brukt i regjeringen.no sitt søkeverktøy. Dokumentene 

ble fordelt på gruppemedlemmene slik at vi kunne lage en forundersøkelse der alle 

dokumenter som omhandlet nevnte søkeord ble lest gjennom. Det omfattet 791 

dokumenter. Dette ga oss en god oversikt over empirien. Gjennom en forundersøkelse 

ble det identifisert foreløpige tematikker som var gjennomgående i kommunikasjonen: 

Økonomi, innovasjon, produksjon, risiko, teknologi, nasjonalt, internasjonalt og tid. Å 

kategorisere empirien gjorde det mulig for oss å skape en strukturert oversikt over den 

omfattende empirien, og velge ut den empirien vi anså som relevant for oppgaven. 

Videre ble det foretatt en mer deskriptiv lesning av empirien for å få blikk for hvordan 

kommunikasjonen formes på en særlig måte. Analysens datagrunnlag ble igjen fordelt 

på alle gruppemedlemmene som på nytt gikk gjennom dokumentene, nå med blikk for 

de foreløpige identifiserte kategoriene for å systematisere kildene. For å skape et bredt 

og gjennomgående arkiv gikk vi så utenom regjeringen.no, og med søkeordene 

"petroleum", "olje", "gass", "energi", "miljø" og "klima" ble datagrunnlaget 

supplementert med kommunikasjon fra direktorater og regjeringsmedlemmer publisert 

utenom regjeringens egen hjemmeside. 

  

Gjennom den mer deskriptive lesningen ble det funnet tekster som kan kategoriseres 

som monumenter i datagrunnlaget. Monumenter er tekster som tydelig fremviser 

kommunikasjonens mønstre og bevegelse (Neuman [2001] referert i Jensen 2010, 4). 

Dokumentene vi anså som monumenter viste tydelige hvordan regjeringens særlige 
                                                
5 Direktorater er forvaltningsorgan som underlagt et regjeringsdepartement. 
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konstruksjon av kommunikasjonen var, og bestod av ti Stortingsmeldinger, tre 

regjeringsplattformer, 19 taler eller innlegg fra statsråder og 13 nyhetsartikler selv 

publisert av regjeringsdepartementer. Disse tekstene ble ansett som særlig relevante og 

derfor som monumenter fordi tekstene tydelig viste de kommunikasjonsmønstrene som 

var gjennomgående i vårt arkiv. Med et luhmanniansk blikk ble det fremanalysert fem 

særlige tematikker og kommunikasjonsformer som fremsto som spesielt betydningsfulle 

i norsk regjerings kommunikasjon: Økonomi, innovasjon, produksjon, Norge, andre og 

tid. Vi gjennomgikk deretter empirien enda en gang med blikket rettet spesielt mot disse 

tematikkene. Sitater som vi anså som relevante ble klippet ut og limt inn under en eller 

flere av disse tematikkene i et eget dokument. 

  

Hoveddelen av dokumentene som utgjør vårt datamateriale er funnet gjennom 

regjeringen.no sitt søkeverktøy “Finn dokumenter”, som gir tilgang til en rekke 

offentlige dokumenter publisert fra Statsministerens kontor og de ulike departementene 

i regjeringen. Dokumentene fra regjeringen.no inkluderer: Meldinger til Stortinget, 

proposisjoner til Stortinget, planer og strategier fra de forskjellige departementene, 

artikler og nyheter fra departementene og transkriberte innlegg og taler fra 

regjeringsmedlemmer. Alle taler og uttalelser er gjengitt i sin helhet som skriftlig tekst 

på regjeringens nettside. Det har derfor ikke vært nødvendig å gjøre en transkribering av 

disse.  

 

Empirien består av et bredt utvalg av offentlige dokumenter fra regjeringen, det vil si 

stortingsmeldinger fra ulike regjeringsdepartement til Stortinget, perspektivmeldinger 

og proporsjoner fra regjeringen. I tillegg består empirien av uttalelser og sitater fra 

medlemmer i regjeringen. Uttalelser og sitater fra enkeltindivider i regjeringen omfatter 

først og fremst taler fra statsråder og statsministre i perioden, men består også av 

kronikker og sitater publisert i offentlige aviser og på regjeringens nettside. Uttalelser 

og sitater publisert i offentlige aviser kan ha analytiske implikasjoner da de kan være et 

mulig resultat av ledende spørsmål eller de kan være tatt ut av kontekst. Uttalelsene og 

sitatene anvendt i denne oppgaven er kun brukt for å supplementere analytiske poeng, 

og vi anser dem derfor ikke å kunne miskreditere analysen. Som nevnt innledningsvis 

skiller vi ikke mellom de tre regjeringene som har vært i perioden 2005-2018. I stedet 
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anser vi de som én helhet som tilsammen danner vårt iakttagelsespunkt, norsk regjering. 

Den empirien som er anvendt i denne oppgaven er derfor hentet fra alle de tre 

regjeringene i nevnte tidsperiode. 

 

Det er viktig å merke seg hvem som er ment som publikum for regjeringens 

kommunikasjon. Talene er ment for et bestemt publikum i salen der talen blir holdt, og 

det kan tenkes at kommunikasjonen således blir formet etter hvem som er tilstede. Det 

kan eksempelvis være mulig at en tale om norsk petroleumsproduksjon holdt for 

miljøbevegelsen ville vært ganske forskjellig fra en tale holdt for petroleumsnæringen. 

Dokumentene fra regjeringen.no er offentlige dokumenter, og tilgjengelige for hvem 

som helst, men det er viktig å påpeke at deres publikum først og fremst er offentlige 

tjenestekvinner og -menn, altså politikere og byråkrater. Stortingsmeldingene er på sin 

side skrevet til Stortinget, mens uttalelsene i offentlige aviser i større grad er rettet mot 

den norske befolkningen generelt. 

 

Vi har ikke innsamlet empiri fra de enkelte partienes nettsider eller uttalelser gjort som 

representant for de enkelte partiene, selv om uttalelsene kan stamme fra en statsråd fra 

regjeringen hvis statsråden fremstår som representant for sitt representative parti og ikke 

regjeringen som helhet. Dette begrunnes med at en slik empiri ikke nødvendigvis 

representerer regjeringen som sådan, og ved å bruke denne empirien kunne vi risikert å 

gå vekk fra vårt iakttagelsespunkt som nettopp er norsk regjering. All empiri som er 

hentet fra enkeltindivider fra regjeringen er derfor gjort som representanter fra 

regjeringen enten som statsråder eller som statsministre. Da vårt iakttagelsespunkt er 

hele den norske regjering som én helhet er det viktig å påpeke at det først og fremst er 

kommunikasjon fra Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementet som 

har vist seg relevant for vår problemformulering. Analysens gjenstand, petroleum i et 

klima- og miljøpolitisk perspektiv, gjør at det er naturlig at representanter fra de to 

nevnte regjeringsdepartementene uttaler og forholder seg til dette temaet som vi har 

konstruert som vår gjenstand. Klima- og miljødepartementet het tidligere 

Miljøverndepartementet, men skiftet navn i 2014. Når vi refererer fra dette 

departementet, refererer vi både til Miljøverndepartementet og Klima- og 
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miljødepartementet i henhold til hva det het da uttalelsene ble gjort. Det skal derfor 

påpekes at det er snakk om samme departement når det refereres til disse to. 

 

Det skal nevnes at det ikke har vært vår hensikt å begrense denne oppgaven til 

spesifikke departement. Vi er bevisste på at flere andre politikkområder også griper inn i 

regjerings politikk om petroleum i et klima- og miljøpolitisk perspektiv. Områder som 

regionalpolitikk er for eksempel viktig i den norske debatt om petroleumsutvinning 

ettersom det fører med seg store ringvirkninger, som sysselsetting, til de aktuelle 

lokalsamfunnene. Det er altså flere politiske dimensjoner som spiller inn når regjeringen 

håndterer konflikten mellom petroleum og klima og miljø. En meningskonstruksjon 

omhandler ikke kun disse to områdene, men er også skapt for å kommunisere om andre 

politikkområder. Vi har derfor systematisk gjennomgått skriftlige dokumenter fra alle 

departementene. Med få unntak har vi imidlertid funnet andre departementers 

kommunikasjon av liten interesse og relevans for denne oppgavens problemformulering 

fordi de i mindre grad direkte har omhandlet temaene petroleum, klima og miljø. 

Unntakene dreier seg om uttalelser fra Næringsdepartementet, Finansdepartementet og 

Utenriksdepartementet. Det skal også påpekes at det ikke er hentet sitater fra alle 

statsråder fra de nevnte departementene i perioden 2005-2018. Årsaken til det er at 

sitater fra disse ikke har vært funnet relevante eller at de ikke har bidratt med utfyllende 

kunnskap eller nye perspektiver til vårt empiriske arkiv. 

 

3. 7. 2 Utfordringer med dokumentstudier 
En utfordring knyttet til bruk av dokumentstudier dreier seg om analytikerens kritiske 

blikk i tilknytning til valg av dokumenter. Ettersom all data for analysen kommer fra 

dokumenter er det viktig å være nøye med kildevurdering og kildekritikk med tanke på 

de dokumentene som brukes. Det er derfor viktig å stille seg kritisk til dokumentenes 

pålitelighet (Grønmo 2011, 190). Da vår hensikt med oppgaven er å fremanalysere 

hvordan norsk regjering tilskriver mening på en særlig måte anser vi kildene produsert 

av dem som pålitelige i henhold til denne oppgavens formål. En dokumentstudie er 

velegnet når andre metoder ikke er egnet. Vi velger en ren dokumentstudie da vi ønsker 

å iaktta meningstilskrivelse gjennom kommunikasjon. Vi kunne dog ha utført 

kvalitative intervjuer med regjeringsmedlemmer for å fremanalysere 
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meningstilskrivelsen og for å få en større bredde i vårt empiriske arkiv. Dog er 

intervjuer avhengig av interaksjon. Det kunne derfor vært vanskelig å holde 

kommunikasjonen nøytral da den består av intervjudeltakernes levende erindring 

(Luhmann 2000, 127). Resultater fra intervjuer kan påvirkes både av 

intervjusituasjonen, den eller de som intervjuer og av intervjudeltakerne selv. Vi finner 

derfor en ren dokumentstudie som mest relevant for å besvare vår problemformulering.  

 

Refleksivitet er et annet problem som kan oppstå i en dokumentstudie ettersom det er 

analytikeren selv som gjennomfører analysen og tolkningen av data. Refleksivitet vil si 

at analytikerens sosiale bakgrunn og erfaringer påvirker oppfattelsen og forståelsen av 

de samfunnsforholdene som analyseres. Det er derfor fare for at kunnskapen reflekteres 

av analytikernes forståelsesformer og referanseramme (Grønmo 2011, 9). I tilknytning 

til den poststrukturalistiske analysestrategi som danner rammen for denne oppgaven, er 

dette imidlertid et punkt vi ikke kommer utenom. Som nevnt ovenfor, er det med 

utgangspunkt i den poststrukturalistiske analysestrategi nettopp det perspektiv vi som 

analytikere velger som danner grunnlaget for analysen i denne oppgaven. Derfor vil 

analysen reflekteres av oss som analytikeres valg og forståelsesrammer. Det er nettopp 

vi som andre ordens iakttagere som iakttar andres iakttagelser, nemlig norsk regjerings 

iakttagelser omkring petroleum i et klima og miljøpolitisk perspektiv.  

 

Vi løper alltid inn i den utfordring at vi som andre ordens iakttagere kunne konstruert 

ulike tolkninger av dataene eller valgt annen data som grunnlag for denne oppgavens 

problemformulering. Det er likevel viktig å være kritisk overfor våre valg og hele tiden 

reflektere over denne problematikken. Vi har forsøkt å inneha en epistemologisk 

refleksivitet hvilket innebærer at vi har en forståelse av hvordan valg av metode vil 

kunne påvirke utfallet av analysen og at vi er klar over at ulike tilnærminger til 

problemformuleringen vil kunne gi ulike svar (Willig 2008). Med utgangspunkt i den 

poststrukturalistiske analysestrategi og vår epistemologiske tilgang, er det altså viktig å 

være klar over at de valg som er gjort med hensyn til empiriinnsamlingen også er valg 

som kunne vært annerledes. Det empiriske materiale er ikke en objektiv gjenspeiling av 

virkeligheten, men er bestemt av oss som analytikere og iakttagere. I dette kapittelet har 

vi derfor forsøkt å forklare og begrunne våre valg med hensyn til analysestrategi, teori 
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og metode. I det følgende vil vi redegjøre for de viktigste analytiske konsekvensene og 

blinde plettene som følge av de valgene og fravalgene vi som iakttagere har tatt i 

utformingen av denne oppgaven. 

 

3. 8 Analysestrategiske bemerkninger og blinde 

pletter 
I det følgende vil vi tydeliggjøre hvilke konsekvenser oppgavens avgrensninger har for 

våre teoretiske valg og fravalg. Først og fremst er det gjort en tidsmessig avgrensning, 

og tidsperioden i denne oppgaven strekker seg fra 2005 og fram til i dag. Denne 

avgrensningen er gjort med bakgrunn i at det var i 2005 Kyotoprotokollen trådte i kraft i 

Norge. Kyotoavtalen markerte et skille i norsk og internasjonal klimapolitikk da dette 

var første gang noe land forpliktet seg til å begrense og redusere sine klimautslipp 

(Utenriksdepartementet 2002). 

 

Oppgavens tidsperiode strekker seg dermed over 13 år. Det kan argumenteres for at det 

kunne ha vært laget en tidsanalyse, slik også den semantiske analyse legger opp til. En 

forundersøkelse av empirien viste dog at det var vanskelig å finne omfattende og 

avgjørende endringer i regjeringenes kommunikasjon. At det ikke har vært store 

endringer i kommunikasjonen i løpet av disse årene, innebærer at en historisk analyse av 

hvordan meningstilskrivelsen endres over en historisk periode fravikes. Dette fravalg av 

en i utgangspunktet fremtredende del av semantikkanalysen innebærer at teorien ikke 

gir det blikk den opprinnelig var tiltenkt, men i stedet kun bidrar der analysen kan ha 

nytte av den. Den tidsmessige avgrensningen innebærer således også en teoretisk 

avgrensning. 

  

Dette funnet er også bakgrunnen for at vi ikke har valgt Michel Foucaults genealogiske 

analyse som er en historisk analyse av diskursive kontinuiteter og diskontinuiteter i 

historien (Foucault 1971, 146-147). En genealogisk analyse ville vært interessant hvis vi 

ønsket å undersøke hvordan kommunikasjonen omkring norsk petroleum og 

petroleumspolitikk helt generelt har endret seg siden starten i 1969 og fram til i dag. Det 
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er dog ikke vår hensikt i det vi ønsker å analysere hvordan det har blitt tilskrevet mening 

til petroleum i et klima- og miljøpolitisk perspektiv siden 2005. 

  

Som tidligere argumentert markerer Kyotoavtalen et skille i et internasjonalt klima- og 

miljøpolitisk perspektiv. Den tidsmessige og teoretiske avgrensningen som ligger til i 

grunn i oppgaven kunne derfor også åpnet opp for å analysere hvordan mening har blitt 

tilskrevet til petroleum i et klima- og miljøpolitisk perspektiv som en politisk kamp. 

Med Ernesto Laclaus og Chantal Mouffes diskursteori ville vi få blikk for en mulig 

politisk kamp om å binde forskjellige elementer til petroleum i et klima- og 

miljøpolitisk perspektiv i motsetning til noe annet for å skape hegemoni om 

gjenstanden. Således kan Kyotoprotokollen anskues som en situasjon Laclau og Mouffe 

kaller dislokasjon, det vil si en situasjon hvor norsk regjerings forståelse av petroleum i 

et klima- og miljøpolitisk perspektiv ikke lenger ble oppfattet som stabil og hvor det det 

kunne ha åpnet opp for forandringer i tidligere dominerende diskursive ordener omkring 

temaet (Dreyer Hansen 2005, 180). Denne oppgaven vil i stedet undersøke hvordan 

norsk regjering kondenserer mening og skaper former som står til rådighet for 

kommunikasjonen, og ikke hvordan det er blir fiksert mening ved å sette elementer som 

ikke aksepterer hverandres identitet opp mot hverandre (Laclau og Mouffe 2002, 82). 

  

Når vi har valgt å forholde oss utelukkende til norsk regjerings kommunikasjon om 

petroleum i et klima- og miljøpolitisk perspektiv, innebærer det et fravalg av andre 

iakttagelsespunkt og gjenstander for analysen som kunne vært vel så interessante og 

relevante å inndra i oppgaven. En interessant innfallsvinkel å undersøke kunne for 

eksempel vært forholdet mellom norsk regjering og norsk petroleumssektor som en 

selvstendig næring. Dette forholdet er interessant i det norsk regjering har en sterk 

tilknytning til petroleumssektoren, samtidig som sektoren også er sterkt avhengig av den 

politikken regjeringen utøver. Dette blikket kunne åpnet opp for en analyse av 

maktforholdet mellom de to, og en undersøkelse av hvem som styrer hvem. Dette vil vi 

komme tilbake til i perspektiveringskapittelet. Da vi har avgrenset oppgaven til kun å 

undersøke norsk regjerings kommunikasjon, er vi klar over at vi samtidig mister blikket 

for forholdet mellom norsk regjering og petroleumssektoren som en selvstendig næring. 
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Konsekvensene av dette fravalg erkjennes i det vi er klar over at dette blikket kunne ført 

til interessante bidrag i oppgavens analyse. 

 

Til slutt vil vi rette blikket mot hvilke konsekvenser det har at vi velger å basere hele 

oppgaven på Luhmanns systemteoretiske bidrag. Luhmann har fått kritikk for å ha en 

reduksjonistisk tilgang til å forstå kommunikasjon. Niels Åkerstrøm Andersen 

fremhever dog at det nettopp er den reduksjonistiske tilgangen som gjør teorien 

empirifølsom. Dermed er det mulig å argumentere for at teorien i stedet styrker teoriens 

evne til å avselvfølgeliggjøre selvfølgeligheter (Andersen 2006, 25). Ut ifra den 

poststrukturalistiske tilgang som denne oppgaven bygger på, handler det som nevnt ikke 

om å undersøke hvordan noe er, men i stedet undersøke hvordan noe blir konstruert. Det 

kan derfor ses som en styrke at en anvendelse av Luhmann fester blikket på iakttagelsen 

i seg selv. Med Luhmann får vi derfor mulighet til å bli ved norsk regjerings 

kommunikasjon, gå den etter i sømmene og undersøke hvordan selvfølgelighetene 

omkring deres italesettelse av norsk petroleum i et klima- og miljøpolitisk perspektiv 

ikke egentlig er selvfølgeligheter. Gjennom å undersøke norsk regjerings 

forskjellsdragninger i sin kommunikasjon kan vi undersøke hvordan tilskrivelsen av 

mening til petroleum i et klima- og miljøpolitisk perspektiv ikke er tilfeldig, men i 

stedet bunner på strategiske valg og avveininger. 

 

3. 9 Oppgavens utsigelseskraft 
Et poststrukturalistisk utgangspunkt tillater oss å tre et steg tilbake og stille oss 

undrende til hvordan mening skapes gjennom bestemte begreper, forklaringer og 

løsninger (Andersen 1999, 11). På bakgrunn av dette ønsker vi å undersøke hvordan 

norsk regjering tilskriver mening på en særlig måte til petroleum i et klima- og 

miljøpolitisk perspektiv. Å arbeide ut ifra et systemteoretisk og poststrukturalistisk 

perspektiv handler om å utfordre gjeldende praksis hos den eller de vi iakttar. Gjennom 

en andre ordens iakttagelse kan vi få blikk for det regjeringen som første ordens 

iakttager ikke selv kan se. På den måten kan vår iakttagelse gi regjeringen et nytt 

perspektiv på deres egen måte å iaktta på. Oppgaven kan dermed tilby en ny måte 

regjeringen kan se seg selv og sin egen kommunikasjon på (Andersen 2006, 35).  
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I stedet for å gå ut ifra at verden er på en bestemt måte, undersøker vi hvordan verden 

forstås og konstrueres gjennom bestemte forskjeller. Gjennom en systemteoretisk 

tilgang forsøker vi å gi norsk regjering et nytt perspektiv på kommunikasjonen om 

petroleum i et klima og miljøpolitisk perspektiv, og stille spørsmålstegn ved 

konstruksjonen av en sannhet om at norsk petroleumsproduksjon er ren og dermed bra 

for klimaet og miljøet. Vi ønsker å utfordre kommunikasjonen i seg selv, vise til de 

konsekvenser kommunikasjonen har for regjeringen, samt hvilke konsekvenser som 

oppstår i en bredere kontekst for å inspirere til en mer fruktbar debatt om norsk 

petroleumspolitikk. 
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4. DELANALYSE EN 
 

4. 1 Semantikkanalyse 
I dette kapittelet vil vi gjennom en semantisk analyse identifisere de semantikker eller 

begreper som står til rådighet for norsk regjerings kommunikasjon om petroleum i et 

klima- og miljøpolitisk perspektiv. Det blir gjort med henblikk på å kartlegge hvordan 

norsk regjering søker å tilskrive mening til petroleum på en helt særlig måte. Vi forstår 

dette som at regjeringen i sin kommunikasjon aktualiserer mening om petroleum i 

semantiske former, altså begreper som står til rådighet i norsk regjerings 

kommunikasjon om petroleum i et klima- og miljøpolitisk perspektiv. Ifølge Luhmann 

fikseres semantikker gjennom tre meningsdimensjoner, sak-, sosial- og 

tidsdimensjonen, som følgende analysedel struktureres etter (Andersen 1999, 144). 

 

Vi har anvendt meningsdimensjonene for å søke etter hvilke semantikker som er 

gjennomgående i norsk regjerings kommunikasjon. Således har meningsdimensjonene 

blitt brukt som verktøy for å kunne fremanalysere hvilke semantikker som går igjen i 

regjeringens kommunikasjon om petroleum i et klima- og miljøpolitisk perspektiv. I 

saksdimensjonen har vi lett etter temaer, i sosialdimensjonen har vi lett etter hvordan 

regjeringen forsøker å konstruere en identitet omkring Norge som en klima- og 

miljøvennlig petroleumsnasjon og i tidsdimensjonen har vi iakttatt hvordan regjeringen 

konstruerer to fremtider for å tilskrive mening til petroleum i et klima- og miljøpolitisk 

perspektiv. Til sammen danner temaer, identitetskonstruksjonen og tidskonstruksjonen 

semantikker som står til rådighet for norsk regjerings kommunikasjon. 

  

4. 1. 1 Saksdimensjonen: Ren norsk petroleum 
I dette avsnittet vil ved bruk av saksdimensjonen undersøke hvilke semantikker norsk 

regjering anvender i kommunikasjonen om petroleum i et klima- og miljøpolitisk 

perspektiv. Dimensjonens grunnleggende forskjell er dette/ alt annet (Andersen 1999, 

144). Ved bruk av saksdimensjonen vil vi således fremanalysere hvordan regjeringen 

italesetter norsk petroleum gjennom tre temaer som går igjen i kommunikasjonen: 
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Økonomi, innovasjon og produksjon, og hvordan det gjennom disse temaene 

konstruerer kommunikasjonens objekt som vi identifiserer som ren norsk petroleum. 

 

4. 1. 1. 1 Økonomi 
I saksdimensjonen kan vi se at det trer frem en økonomisk semantikk i norsk regjerings 

kommunikasjon i det petroleum aktualiseres som avgjørende for norsk økonomi. En 

stabil og god økonomi kan sikre at Norge bidrar til klimakampen: "Norge er 

oljeprodusenten som vil bruke oljeinntektene på klimatiltak" (Sundtoft og Lien, 2014). 

Dette kommuniseres ytterligere i det tidligere klima- og miljøminister Sundtoft 

beskriver hvordan oljeinntektene skal anvendes for å bedre klimaet og miljøet: 

"Regjeringen vil bruke oljeinntektene til å sørge for at Norge får et grønt forsprang, 

blant annet gjennom å satse på utvikling av miljøteknologi. Med budsjettsatsingen på 

klimateknologifondet overoppfyller vi klimaforliket med 17,75 milliarder kroner" 

(Sundtoft 2015). I sitatet kan vi iaktta hvordan norsk regjering kommuniserer at 

petroleum er viktig fordi inntektene fra petroleumssektoren kan brukes på klimatiltak. 

Sitatet viser dermed hvordan norsk regjering tilskriver mening til petroleum fra et 

klima- og miljøpolitisk perspektiv gjennom en økonomisk semantikk hvor petroleum 

blir italesatt som økonomiske ressurser. Samtidig kan vi iaktta hvordan dette settes opp 

mot økonomisk sårbarhet: "Fallet i oljeprisen synliggjør også at Norge er sårbar 

økonomisk" (Mæland 2015). Uten petroleum vil Norge få et lavere inntektsgrunnlag og 

dermed mindre penger som kan brukes på klimavennlige tiltak. Økonomisk sårbarhet 

trer dermed frem som motbegrepet til økonomiske ressurser, og brukes til å gi mening 

til begrepet: 

 

 
Figur 4. 1: Økonomisemantikk 
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Samtidig kan vi iaktta hvordan den økonomiske semantikk trer frem i regjeringens 

kommunikasjon i det regjeringen i tillegg til å kommunisere at petroleumsinntekter kan 

brukes på klima- og miljøvennlige tiltak, også anvender den økonomiske semantikk i 

det de kommuniserer at miljøavgifter på petroleumsproduksjon bidrar til klima- og 

miljøkampen ved å redusere klimagassutslipp. Som sitatet nedenfor viser, er det i 

regjeringens semantikk et fokus på hvordan petroleumsbransjen bidrar til klima- og 

miljøpolitiske tiltak gjennom direkte virkemidler som avgifter: 

 

Gjennom klimaforliket er det bred enighet om at petroleumssektoren skal være 

pålagt sterke økonomiske virkemidler – både avgifter og kvoter. Dette betyr at 

petroleumsvirksomheten betaler en høyere pris for sine klimagassutslipp enn 

andre næringer. Og at denne sektoren tar sin del av ansvaret for å redusere de 

norske klimagassutslippene på kort og lang sikt (Solberg 2013). 

 

I ovenstående sitat kan vi se hvordan regjeringen kommuniserer petroleumsbransjens 

nødvendige rolle i klimakampen i det de blir pålagt avgifter som kan bidra positivt til 

klimaet og miljøet. Det kommuniseres at avgiftene kan bidra til å gjøre 

petroleumsbransjen mer klima- og miljøvennlig fordi det vil være mer lønnsomt for 

bransjen å produsere klima- og miljøvennlig. Gjennom en økonomisemantikk kan vi 

dermed iaktta hvordan regjeringen konstruerer avgifter som en økonomisk ressurs som 

skal føre petroleumssektoren til å innføre klima- og miljøtiltak. Dette illustreres også i 

følgende sitat der vi kan iaktta hvordan norsk regjering anvender en økonomisk 

semantikk for å tillegge petroleum i et klima- og miljøpolitisk perspektiv mening ved å 

kommunisere at petroleum er klima- og miljøvennlig fordi det vil straffe seg økonomisk 

å bidra til utslipp: 

 

Samlet koster ett tonn utslipp av CO2 på norsk sokkel rundt 450 kroner. I resten 

av Europa koster det rundt 50 kroner. På norsk sokkel har vi svært gode 

erfaringer med CO2-avgiften. Siden den ble innført for over tyve år siden har den 

ført til betydelige utslippsreduksjoner – nærmere bestemt fem millioner tonn årlig. 

Jeg ser gjerne at flere land følger dette eksemplet. I Norge straffer det seg 
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økonomisk med utslipp. Dette forsterker og viderefører industriens motivasjon for 

å gjennomføre utslippsreduserende tiltak (Lien 2015b). 

 

Et av de fremste internasjonale klimamålene er å begrense klimagassutslipp, hvilket 

blant annet innebærer reduksjon av CO2-utslipp. Norge har forpliktet seg til flere 

internasjonale avtaler, og i regjeringens kommunikasjon kan vi iaktta hvordan 

petroleumsbransjen blir italesatt som en løsning på de globale klimautfordringene. Vi 

kan iaktta hvordan regjeringen tematiserer petroleum i et klima- og miljøpolitisk 

perspektiv ved bruk av en økonomisk semantikk når de internasjonale forpliktelsene 

Norge har, italesettes. I 2015 forpliktet Norge seg til FNs bærekraftsmål som setter 

fokus på hvordan alle land er gjensidig avhengige av hverandre når de overordnede 

globale målene om å utrydde fattigdom, beskytte planeten og sikre livskvalitet til alle 

skal nås. 

  

FNs miljøsjef Achim Steiner har sagt at det ikke vil hjelpe klimaet om Norge 

hadde stoppet olje- og gassproduksjonen i morgen. Vi ville på sikt fått mindre 

mulighet til å stille opp med finansiering av det internasjonale klimaarbeidet. Og 

vi kan risikere havne i en situasjon der markedets energibehov på kort sikt vil 

kunne bli dekket av like ille eller enda verre alternativer (Sundtoft 2015). 

  

I sitatet fra tidligere klima- og miljøminister Tine Sundtoft kan vi igjen iaktta hvordan 

nødvendigheten av norske økonomiske bidrag til det internasjonale klimaarbeidet blir 

italesatt. En viktig del av en mulig finansiering av klimaarbeidet er videre olje- og 

gassproduksjon i Norge. Vi kan iaktta hvordan regjeringen kommuniserer omkring 

konsekvensene av en aktiv petroleumssektor gjennom den økonomiske semantikk. Den 

norske regjeringen italesetter dermed hvordan økonomisk vekst er viktig for en 

bærekraftig utvikling. Samtidig er det mulig å iaktta hvordan norske alternativer for 

energi blir italesatt som bedre enn andre. Når tidligere klima- og miljøminister Lien 

refererer til internasjonale konsekvenser av stopp i norsk olje- og gassproduksjon, 

markeres norsk petroleumssektor som forutsigbar og sikrere, mens andre energikilder 

blir italesatt som noe usikkert og potensielt farlig. Ett av de energialternativene norsk 

regjering italesetter i sin kommunikasjon som bedre enn noe annet, er norsk gass: 



 58/160 

 

Vår gasspolitikk er også viktig for Europa fordi norsk gass styrker europeisk 

forsyningssikkerhet og gir mulighet for lavere klimagassutslipp i forbrukslandene. 

[...] Norsk gass kan også spille en viktig rolle for å redusere utslippene av 

klimagasser. Gass er mye renere enn konkurrenten kull. Den er også pålitelig, 

fleksibel og godt egnet til bruk sammen med variabel fornybarproduksjon som sol 

og vind. Jeg er overbevist om at gass er en del av løsningen hvis Europa skal 

innfri sine klimamål på en fornuftig måte (Lien 2015a). 

 

Ovenstående sitat viser hvordan regjeringen stiller norsk gass opp mot kull, og hvordan 

gass blir kommunisert som bedre og mer miljøvennlig enn andre alternativer. På den 

måten er det mulig å iaktta hvordan det blir kondensert mening til petroleum i et klima- 

og miljøpolitisk perspektiv ved å italesette gass som “mye renere enn konkurrenten 

kull”. Dette kan vi også iaktta i følgende sitat: “Forbruket av olje og gass er mindre 

følsomt for innrettingen av verdens klimapolitikk enn kull” (Finansdepartementet 2017b, 

102). Her italesetter norsk regjering hvordan olje og gass er et bedre internasjonalt 

alternativ for energi ved å kommunisere at det er en energikilde som kan tilpasses 

verdens klimapolitikk bedre enn kull. Det illustrerer hvordan norsk regjering skaper et 

skille mellom Norge som en klima- og miljøvennlig petroleumsnasjon i motsetning til 

resten av verden. Dette vil vi komme tilbake til i sosialdimensjonen der vi analyserer 

hvordan norsk regjering konstruerer en identitet omkring Norge som en klima- og 

miljøvennlig petroleumsnasjon ved å italesette norsk petroleumsproduksjon som mer 

klima- og miljøvennlig enn resten av verdens petroleumsproduksjon. 

 

4. 1. 1. 2 Innovasjon 
Et annet gjennomgående tema i kommunikasjonen til norsk regjering er 

petroleumssektorens satsing på teknologi og kunnskap som et klimareduserende tiltak. 

Vi har sett hvordan regjeringen italesetter petroleum i et klima- og miljøpolitisk 

perspektiv gjennom en økonomisk semantikk der petroleum skal bidra til å gi Norge et 

grønt forsprang i klima- og miljøkampen. Dette blir italesatt ved at norsk regjering 

kommuniserer at petroleumsinntektene kan brukes på klima- og miljøtiltak og ved at 

høye avgifter på utslipp presser petroleumssektoren til å redusere sine utslipp. Et middel 
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for å redusere utslipp og begrense klimagassutslipp, er gjennom satsing på teknologi: 

"Økt bruk av miljøteknologi er avgjørende for å løse sentrale miljø- og 

ressursproblemer i Norge og internasjonalt og for å nå målet om å frakoble den 

økonomisk veksten fra miljøbelastning" (Miljøverndepartementet 2007a, 31). 

Regjeringen kommuniserer at petroleumsbransjens bruk av teknologi kan begrense 

klimagassutslippene: "Petroleumsvirksomheten er underlagt streng virkemiddelbruk for 

å begrense klimagassutslippene. [...] Vi bruker beste tilgjengelige teknologi ved 

utbygginger" (Søviknes 2018a). Vi kan således iaktta hvordan petroleum i et klima- og 

miljøpolitisk perspektiv blir kommunisert som innovasjonsfremmende. På den måten 

kan vi iaktta hvordan det trer frem en innovasjonssemantikk i regjeringens 

kommunikasjon: 

 

For petroleumsvirksomheten legges det vekt på̊ at utslippsreduksjoner kan oppnås 

gjennom å redusere behovet for energi, øke virkningsgraden ved kraftproduksjon, 

samordne kraftforsyningen mellom innretningene og forbedring av 

driftsprosedyrer i tilknytning til fakling. Et hovedområde er utvikling av teknologi 

som reduserer utslipp av CO2 og andre klimagasser. Regjeringen har styrket 

innsatsen for utvikling av effektive og miljøvennlige energiteknologier, blant annet 

gjennom økt satsing på̊ [...] miljøvennlig og effektiv bruk av energi 

(Miljøverndepartementet 2005, 99). 

  

Av sitatet fremgår det hvordan regjeringen kommuniserer at petroleumssektoren skal 

sikre utvikling og forbedring av energiteknologi, og det legges vekt på at norsk 

petroleumsvirksomhet innebærer miljøvennlig og effektiv bruk av energi. Vi kan iaktta 

hvordan regjeringen tilskriver klima- og miljøpolitisk mening til petroleum med en 

innovasjonssemantikk. Når regjeringen tematiserer innovasjon, forskning og teknologi 

innenfor petroleumssektoren settes dette opp mot mindre innovasjon, og vi kan iaktta 

hvordan mindre innovasjon blir motbegrepet til innovasjon. Det fremgår i følgende sitat 

hvordan regjeringen italesetter utviklingen av teknologi og kunnskap som viktig for 

klimakampen: "Mindre framgang i utvikling av klimavennlig teknologi, høyere 

kostnader ved klimatiltak innenlands, høyere innvandring og økonomisk vekst og større 
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utslipp fra oljesektoren vil ha betydning for når klimamålene blir nådd" 

(Miljøverndepartementet 2012, 15). Dette kan illustreres på følgende måte: 

 

 
Figur 4. 2: Innovasjonssemantikk 

 

Det er videre mulig å iaktta hvordan innovasjonssemantikken blir anvendt for å tillegge 

mening til petroleum i et klima- og miljøpolitisk perspektiv ved å fremheve norsk 

petroleumssektor som verdensledende innen teknologi:  

 

Innen de relevante teknologiske fagdisipliner ligger petroleumsnæringen i front 

globalt og nasjonalt. Det gjelder blant annet innen IKT, engineering, geologi, 

reservoarforståelse og –tolkning og prosjektgjennomføring. Ingen andre næringer 

kan måle seg når det gjelder å være med å løse spennende teknologiske 

utfordringer fremover. Både ved gjennomføring av små og store prosjekter på 

sokkelen, ved å bidra til høyere utvinning og lavere utslipp (Søviknes 2018a). 

 

I sitatet kan vi iaktta hvordan norsk regjering gjennom en innovasjonssemantikk 

italesetter petroleumssektoren i Norge som en næring som kan bidra til lave utslipp på 

grunn av teknologiutvikling. Samtidig er det mulig å iaktta hvordan norsk regjering ved 

bruk av denne semantikken kommuniserer om norsk petroleumssektor som førende 

både nasjonalt og internasjonalt når det gjelder teknologi og innovasjon. Regjeringen 

kommuniserer teknologisenteret på Mongstad som eksempel på hvordan norsk 

petroleumssektor er verdensledende innen klima- og miljøløsninger: 
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Norge har en industri som allerede er verdensledende på sine områder. I mange 

tilfeller handler dette om framtidas klimaløsninger. Teknologisenteret for CO2-

håndtering på Mongstad er unikt i verden. Det kan spille en viktig rolle for testing 

og innfasing av CO2-håndtering. FNs klimapanel understreker også hvor 

avgjørende CO2-håndtering er for muligheten vi har til å nå togradersmålet 

(Regjeringen 2014). 

  

I ovenstående sitat kommuniseres det hvordan teknologi kan sikre at Norge og verden 

når togradersmålet. Dersom det satses på teknologiutvikling som klimaløsninger, kan 

Norge bidra til å senke CO2-utslippene. I statsbudsjettet for 2018 har regjeringen vedtatt 

et nytt senter for lavutslippsteknologi for olje- og gassektoren (Søviknes 2018b). I 

følgende sitat ser vi igjen hvordan teknologiutvikling kommuniseres som et virkemiddel 

som kan bidra til å nå klimamålene: 

  

Et slikt senter vil styrke innsatsen for utvikling av teknologi for 

energieffektivisering og lavutslippsløsninger. Det skal ta sikte på 

lavutslippsløsninger for installasjoner i produksjon utover 2050. [...] I en verden 

som skal oppfylle målene vi forpliktet oss til i Parisavtalen, må vi også fortsette å 

redusere klimagassutslipp fra produksjonen på norsk sokkel (Søviknes 2018b). 

  

I sitatet kan vi iaktta hvordan produksjonen av petroleum blir kommunisert som en 

viktig bidragsyter innenfor teknologi, og produksjonen på norsk sokkel kommuniseres 

som klima- og miljøvennlig på bakgrunn av teknologiutvikling i petroleumssektoren. 

Videre er det mulig å iaktta hvordan petroleumsteknologi italesettes som avgjørende for 

hvordan Norge kan sikre miljøvennlig innovasjon grunnet allerede opparbeidet 

kunnskap og erfaringer som kan videreutvikles og videreføres: 

  

Det viktigste vi kan gjøre for miljøet i Barentshavet er å overføre vår erfaring og 

teknologi fra operasjoner i disse havområdene til russisk side. Gjennom 

oppbyggingen av petroleumsvirksomheten på norsk sokkel har vi over tid 

opparbeidet oss omfattende kompetanse for å ivareta hensynet til helse, miljø og 

sikkerhet. Miljøkravene vi i dag setter til petroleums-virksomheten i Barentshavet 
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er av de strengeste i verden og viser at Norge går foran for å sette standarden for 

hvordan petroleumsvirksomhet bør gjennomføres i de nordlige havområdene 

(Enoksen 2005). 

  

Sitatet viser hvordan den norske kompetansen og erfaringen innenfor 

petroleumssektoren blir aktualisert som positivt for klimaet og miljøet i det den kan 

overføres til andre land. Regjeringen kommuniserer hvordan teknologien og 

innovasjonen petroleumssektoren skaper har vært, og fortsatt er, viktig i arbeidet med å 

begrense klimagassutslipp. 

 

Norsk regjering kondenserer mening til petroleum i et klima- og miljøpolitisk 

perspektiv ved å kommunisere at petroleumssektoren bidrar til økt kunnskap og 

teknologi også i andre næringer: "Petroleumsnæringen gir store, positive ringvirkninger 

for andre næringer gjennom overføring av industrikompetanse og -kultur, av teknologi 

og gjennom ulik knoppskyting" (Søviknes 2018a). Vi kan iaktta hvordan norsk regjering 

tilskriver mening til petroleum i et klima- og miljøpolitisk perspektiv ved å 

kommunisere at kunnskap og teknologi i petroleumssektoren kan overføres til andre 

næringer: 

 

Vi må bruke kunnskapen vi allerede har, både på eksisterende områder – og på 

nye. Det er det mange bedrifter som gjør allerede. Et veldig godt eksempel på 

Zaptec i Stavanger. De har utviklet teknologi, som tradisjonelt har blitt brukt i 

oljebrønner i Nordsjøen. Denne teknologien brukes nå i ladestasjoner for el-biler 

(Mæland 2015). 

 

Ved å italesette betydningen av petroleumsteknologi- og kompetanse kan vi iaktta 

hvordan regjeringen kommuniserer om petroleum som en viktig bidragsyter til å 

redusere klimagassutslipp ved å bruke kunnskap og teknologi fra petroleumsbransjen til 

å utvikle miljøvennlig teknologi: 

 

I tillegg har mange av de som nå har mistet jobbene sine, en kompetanse som 

Norge har behov for i andre næringer. Her i Agder gjelder dette ikke minst den 
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oljeteknologiske kompetansen. Teknologien fra olje og gass gir oss en unik 

mulighet til å skape ny utvikling i andre sektorer. I dag brukes teknologi fra 

petroleumsnæringen til for eksempel til overvåkningssystemer i 

havbruksnæringen, til å overvåke hjertepasienter, til å lade el-biler, ja til og med 

til å utforske planeten Mars. Et spennende prosjekt her på Sørlandet, er NODEs 

«Blue Ocean Strategis». Her ser de på mulighetene for bruk av oljeteknologi 

innenfor offshore vindkraft, havbruk, vannteknologi og undervanns gruvedrift 

(Mæland 2016). 

 

Dette illustreres ytterligere i det norsk regjering anvender Statoil som eksempel i 

kommunikasjonen for å italesette de mulighetene som eksisterer i petroleumsbransjen 

for å skape miljøvennlig energiproduksjon. I sitatet kan vi samtidig iaktta hvordan norsk 

regjering italesetter petroleumssektoren som helt sentral når det gjelder kunnskap og 

kompetanse: 

 

For olje- og gassnæringen er Norges største kunnskapsbank. En verden som 

etterspør mer energi gir enorme muligheter for fagfolk med teknisk-

naturvitenskapelig kompetanse. Ett eksempel på hvordan kompetansen fra 

petroleumsnæringen kan komme til nytte i andre næringer finner vi i Statoil, som 

nå omtaler seg som et bredt energiselskap, ikke "bare" et olje- og gasselskap. Det 

er jo fordi selskapet ser muligheter også innen fornybar energiproduksjon, som 

sol og vind (Søviknes 2018c). 

 

I de foregående sitatene er det mulig å iaktta hvordan norsk regjering kommuniserer at 

innovasjon og teknologi på norsk sokkel både kan overføres til andre land, blant annet 

Russland, men også til andre næringer innad i Norge, og hvordan slike overføringer kan 

være viktige bidrag for klimaet og miljøet. På den måten kan vi iaktta hvordan norsk 

regjering gjennom en innovasjonssemantikk bidrar til å tilskrive mening til petroleum i 

et klima- og miljøpolitisk perspektiv ved å italesette teknologi og innovasjon i 

petroleumssektoren som en viktig bidragsyter til å redusere klimagassutslipp både 

nasjonalt og internasjonalt. 
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4. 1. 1. 3 Produksjon 
I de foregående avsnittene har vi iakttatt hvordan norsk regjering, ved bruk av temaene 

økonomiske ressurser og innovasjon, tilskriver mening til petroleum i et klima- og 

miljøpolitisk perspektiv. I det følgende kan vi se hvordan norsk regjering iakttar 

petroleum i et klima- og miljøpolitisk perspektiv som produksjon og hvordan dette 

stilles opp mot brenning av petroleum. I nedenstående sitat kan vi iaktta hvordan norsk 

regjering markerer produksjon: 

  

Norge har blant den 'reneste' produksjonen i verden, langt renere enn 

karbonavtrykk andre land avgir. Verden vil trenge mer energi i årene som 

kommer, uavhengig av Parisavtalen. Det er helt urimelig at vi ikke skal utvinne 

olje og gass i Norge. Det vil være bra for klimaet at Norge utvinner mest mulig 

olje, raskest mulig (Søviknes til Fossmo 2017). 

 

I sitatet kan vi iaktta hvordan norsk regjering tilskriver mening til petroleum i et klima- 

og miljøpolitisk perspektiv ved å italesette produksjon av petroleum. På den måten kan 

vi iaktta hvordan produksjon fremstår som et gjennomgående tema i norsk regjerings 

kommunikasjon, og dermed en del av norsk regjerings begrepsreservoar i 

meningstilskrivelsen. Vi kan iaktta hvordan bruk trer frem som begrepets motbegrep: "I 

det nasjonale klimagassregnskapet, som årlig rapporteres til FNs klimakonvensjon, 

telles utslipp fra produksjon av ulike energivarer i det landet hvor 

produksjonsutslippene skjer og utslipp fra bruk i det landet hvor bruksutslippene skjer" 

(Miljøverndepartementet 2012, 198). I sitatet kan vi iaktta hvordan produksjon blir 

markert som avgjørende for norsk klimagassregnskap, i motsetning til utslipp som følge 

av bruk av petroleum. Dette illustreres ytterligere i følgende sitat i det forbrenning og 

dermed bruk blir kommunisert som den viktigste årsaken til klimaproblemet: 

"Klimaproblemet skyldes i første rekke forbrenning av fossil energi, som medfører 

tilførsel av karbon til det atmosfæriske kretsløp" (Miljøverndepartementet 2012, 168). 

Forholdet mellom begrep og motbegrep, produksjon og bruk, kan visualiseres sådan: 
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Figur 4. 3: Produksjonssemantikk 
 

Norsk regjering kommuniserer at klimaproblemet først og fremst skyldes forbrenning. 

Samtidig kan vi iaktta hvordan norsk regjering tydeliggjør at det meste av norsk 

petroleum blir eksportert til utlandet og forbrent der: "Norge er en viktig leverandør av 

olje og gass til det globale markedet, og nesten all olje og gass som produseres på 

norsk sokkel eksporteres" (Norsk petroleum u.å.c). Vi kan her se hvordan regjeringen 

fremhever hvordan norsk petroleum kun innebærer produksjon, ikke bruk da det meste 

av norsk petroleum eksporteres til utlandet. Dette er altså en måte for regjeringen å 

tilskrive mening til petroleum i et klima- og miljøpolitisk perspektiv da de italesetter 

bruk og forbrenning som en større bidragsyter til klimaproblemet enn produksjon. 

 

Regjeringens iakttagelse av bruk som noe negativt for miljøet illustreres ytterligere da 

Norge har forbud mot fakling, kontrollert brenning av gass: "Forbudet mot fakling – og 

regjeringens innføring av en avgift på utslipp av karbondioksid i 1990 – har gjort at de 

totale gassutslippene til luft fra petroleumsvirksomheten på norsk sokkel er en tredjedel 

av det globale gjennomsnittet" (Oljedirektoratet 2009). Som sitatet viser blir 

motbegrepet ytterligere tydeliggjort når norsk regjering fremhever at bruk og 

forbrenning på norsk sokkel ikke er tillatt.  

 

På den måten kan vi iaktta hvordan norsk regjering gjennom en produksjonssemantikk 

tilskriver mening til petroleum i et klima- og miljøpolitisk perspektiv ved å fremheve at 

Norge først og fremst produserer, og forbruker lite petroleum. Ut ifra 

produksjonssemantikken kan vi også iaktta hvordan norsk regjering skaper et skille 

mellom oss og dem. Det vil vi komme tilbake til i neste avsnitt. Sitatet illustrerer 
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imidlertid også hvordan norsk regjering kommuniserer om petroleum i et klima- og 

miljøpolitisk perspektiv som produksjon av petroleum, og hvordan norsk produksjon av 

petroleum er renere enn resten av verdens petroleum. 

 

4. 1. 1. 4 Oppsummering av saksdimensjonen: Ren norsk petroleum 
De foregående avsnittene viser hvordan petroleum i et klima- og miljøpolitisk 

perspektiv blir aktualisert gjennom en økonomi-, innovasjons- og 

produksjonssemantikk. I regjeringens kommunikasjon kan vi iaktta hvordan det blir 

italesatt at produksjon og utvinning av petroleum på norsk sokkel vil sikre økonomisk 

vekst, innovasjon og økt kunnskap om ikke bare petroleum, men også klima og miljø. 

Vi har også fremanalysert hvordan norsk regjering tilskriver mening til petroleum i et 

klima- og miljøpolitisk perspektiv ved å markere produksjon av petroleum, i motsetning 

til brenning. I regjeringens kommunikasjon kan vi identifisere hvordan det trer frem et 

objekt: Ren norsk petroleum. Som Borten Moe uttaler: "Norge har allerede verdens 

reneste olje- og gassnæring, både når det gjelder energieffektivisering og CO2-utslipp" 

(Borten Moe til Dahl 2012). På den måten kan vi iaktta hvordan norsk regjering 

gjennom objektet ren norsk petroleum, tilskriver mening til petroleum i et klima- og 

miljøpolitisk perspektiv ved å markere økonomiske ressurser, innovasjon og produksjon 

som begreper til rådighet i kommunikasjonen samtidig som økonomisk sårbarhet, 

mindre innovasjon og bruk fremtrer på den umarkerte side, og dermed som begrepenes 

motbegrep. Dette kan illustreres på følgende måte: 

 

 
Figur 4. 4: Oppsummering av saksdimensjonen 
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Norsk regjering kommuniserer om petroleumsproduksjon på norsk sokkel som en 

bidragsyter til sterk økonomisk vekst som tilrettelegger for at Norge kan imøtekomme 

sine internasjonale klima- og miljøforpliktelser. Nasjonalt ønsker regjeringen å bruke en 

sterk økonomi til å sørge for at Norge skaper færrest mulig negative klimakonsekvenser. 

En aktiv petroleumsbransje vil også ha insentiver til hele tiden å utvikle seg, og 

innovasjon blir et fremtredende tema i kommunikasjonen til regjeringen. Regjeringen 

italesetter at videreutvikling av teknologi og kunnskap i oljesektoren er miljøvennlig 

fordi det kan sikre ren energi. Dermed kan vi iaktta hvordan norsk regjering italesetter 

petroleum i et klima- og miljøpolitisk perspektiv som en løsning på klimautfordringene: 

"[...] Da er det viktig at olje- og gassutvinningen er klimavennlig og skjer med så små 

utslipp som mulig. Her ligger Norge i tet internasjonalt. Norsk olje og gass er med 

andre ord en del av løsningen, ikke problemet" (Borten Moe 2013a). 

 

4. 1. 2 Sosialdimensjonen: Norge som en klima- og 

miljøvennlig petroleumsnasjon 
I følgende avsnitt vil vi bruke sosialdimensjonen til å fremanalysere hvordan 

regjeringens kommunikasjon konstruerer en sosial identitet. Sosialdimensjonen kan 

brukes til å undersøke hvordan regjeringens kommunikasjon tilskriver meningen til ren 

norsk petroleum ved å skape et skille mellom oss/ dem. Dimensjonen dreier seg altså 

om det som kan identifiseres som en selv til forskjell fra de som står utenfor. Ut ifra 

denne dimensjonen vil vi iaktta hvordan det i forlengelse av saksdimensjonen 

konstrueres en identitet rundt Norge som en mer miljøvennlig petroleumsnasjon enn 

petroleumsnasjoner i resten av verden. 

  

4. 1. 2. 1 Renere petroleum 
Samtidig som italesettelsen av petroleum i et klima- og miljøpolitisk perspektiv foregår 

innenfor saksdimensjonen ved å markere dette fremfor alt annet, kan vi også iaktta 

hvordan regjeringen i flere av sitatene kommuniserer om petroleum i et klima- og 

miljøpolitisk perspektiv ved å skille norsk petroleumsproduksjon fra resten av verdens 

petroleumsproduksjon. 
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I følgende sitat kan vi iaktta hvordan regjeringen kommuniserer at norsk 

petroleumssektor har den mest miljøvennlige produksjonen i verden som følge av 

strenge virkemidler i klimapolitikken: 

 

I Norge har klimaspørsmål stått høyt på dagsorden i mange år. CO2-avgiften ble 

innført i 1991, inkl. for petroleumssektoren, og det har lenge vært streng 

regulering av fakling. Norge var et av de første landene i verden til å innføre så 

sterke virkemidler i klimapolitikken. Resultatet er at norsk petroleumssektor har 

den mest miljøvennlige offshore produksjon i verden (Enoksen 2007). 

 

Dette kommuniseres også av nåværende olje- og energiminister Søviknes: "[...] utslipp 

per produsert enhet på norsk sokkel i er vesentlig lavere enn både gjennomsnittet ellers 

i verden. Dette er noe vi bær være stolte av" (Søviknes 2018a). Vi kan dermed iaktta 

hvordan regjeringen markerer norsk petroleumssektor som mest miljøvennlig, i 

motsetning til resten av verden som blir kommunisert som mindre miljøvennlig. På den 

måten er det mulig å iaktta hvordan resten av verdens mindre miljøvennlige 

petroleumsproduksjon fremtrer som norsk miljøvennlig petroleumsproduksjons 

motbegrep. Dette kan illustreres på følgende måte: 

 

 
Figur 4. 5: Regjeringens identitetskonstruksjon av norsk petroleumsproduksjon som miljøvennlig 

 

Ved å markere norsk petroleumsproduksjon som renere enn den utenlandske, 

aktualiserer regjeringen en mening om en klima- og miljøvennlig petroleumsproduksjon 

så lenge den foregår på norsk sokkel: "Miljøkravene vi i dag setter til 

petroleums-virksomheten i Barentshavet er av de strengeste i verden og viser at Norge 
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går foran for å sette standarden for hvordan petroleumsvirksomhet bør gjennomføres i 

de nordlige havområdene" (Enoksen 2005). Statsminister Erna Solberg uttrykker videre 

at alternativene til norsk petroleum kan være dårligere og ha enda større utslipp enn det 

norsk petroleum har: "Jeg mener det fortsatt er viktig at vi utvinner våre olje- og 

gassressurser i Norge. Alternativet er ikke at alle andre lar være å gjøre det, men at 

noen andre, som har enda større utslipp, fyller de områdene" (Solberg til NTB 2014). 

Dermed er det mulig å iaktta hvordan regjeringen italesetter norsk petroleum i et klima- 

og miljøpolitisk perspektiv som mer miljøvennlig enn alternativene, og på grunn av 

dette bør fortsette sin utvinning av petroleum. Vi kan iaktta at regjeringen skaper et 

skille mellom norsk petroleumsproduksjon og utenlandsk petroleumsproduksjon, og 

hvordan regjeringen bruker dette skillet til å tilskrive mening til petroleum i et klima- og 

miljøpolitisk perspektiv. 

 

I en uttalelse fra olje- og energidepartementet under ledelse av daværende olje- og 

energiminister Ola Borten Moe, fremgår en lignende uttalelse: 

"Petroleumsvirksomheten i Norge er verdensledende innen miljø og klima. Blant annet 

er utslippene til luft per produsert enhet blant de laveste i verden, både av CO2, NOX 

og nmVOC" (Olje- og energidepartementet 2011a). Av sitatet fremgår det hvordan 

regjeringen identifiserer Norge som en renere oljenasjon ved at produksjonen er: 

"Renest og mest effektiv i verden" (Borten Moe til Dahl 2012). Ved å kommunisere at 

norske utslipp er blant de laveste i verden, markeres det samtidig at resten av verden har 

høyere utslipp. Vi kan også iaktta dette skille mellom oss og dem i regjeringens 

kommunikasjon i stortingsmeldingen fra Miljøverndepartementet i 2012:  

 

Nye anslag viser at utslippene fra norsk petroleumsvirksomhet i 2020 ligger an til 

å bli om lag 3 millioner tonn høyere enn lagt til grunn i den forrige 

klimameldingen, se nærmere omtale i kapittel 5.2. Utslippene per produsert enhet 

er imidlertid lavere på norsk sokkel enn i de fleste andre olje- og 

gassproduserende områdene i verden (Miljøverndepartementet 2012, 10). 

  

Vi har ved bruk av saksdimensjonen iakttatt hvordan petroleum som økonomiske 

ressurser i kommunikasjonen fungerer som et miljøtiltak. Den økonomiske semantikk 
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bidrar også til regjeringens italesettelse av norsk petroleum som mest klima- og 

miljøvennlig i verden. I kommunikasjonen begrunnes dette med Norges strenge 

virkemiddelapparat og klima- og miljøkrav. Regjeringen fremhever hvordan CO2-

avgifter og klimakvoteplikt fungerer som viktige virkemidler for å redusere utslipp av 

klimagasser: 

 

Summen av CO2-avgift og kvoteplikt innebærer at selskapene på sokkelen står 

overfor en samlet pris for utslipp av CO2 på inntil 550 kroner per tonn. Dette er 

høyere enn i andre sektorer i Norge og svært høyt sammenliknet med priser på 

utslipp av klimagasser i andre land (Norsk petroleum u.å.d).  

 

Også nåværende olje- og energiminister Terje Søviknes kommuniserer dette:  

 

Vår produksjon har i lang tid vært gjenstand for sterke virkemidler for å begrense 

utslipp. Den foregår trygt, effektivt og med lave utslipp i gjennomsnitt, 

sammenlignet med gjennomsnittet globalt. Det er derfor ingen motsetning mellom 

å ha en sterk og levedyktig petroleumsnæring og å nå være klimamål (Søviknes 

2017b). 

  

Sammenlignet med andre land blir det kommunisert at norsk olje har lave 

klimagassutslipp som følge av høye avgifter og kvoteplikt, i motsetning til andre land. 

Dermed kan vi iaktta et skille mellom norsk miljøvennlig oljeproduksjon, og en mindre 

miljøvennlig oljeproduksjon i andre land. Regjeringen kommuniserer således at deres 

politikk er en viktig grunn til at petroleumspolitikken i Norge er miljøvennlig:  

 

Vår politikk er en viktig grunn til at vi har en energieffektiv olje- og 

gassvirksomhet i Norge [...]. Driften av norske felt er således allerede tilpasset en 

verden med en ambisiøs klimapolitikk. Norsk olje og gass er slik jeg ser det, en 

viktig del av løsningen på verdens utfordringer også fremover. Hadde tilsvarende 

strenge virkemidler blitt innført globalt hadde vi fått en helt annen 

utslippsutvikling, og styrket posisjonen til vår kontinentalsokkel - ikke motsatt 

(Borten Moe 2013b). 
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Dette blir ytterligere kommunisert i følgende sitat der det blir kommunisert at innføring 

av virkemidlene i petroleumsbransjen gjør norsk petroleumsproduksjon mer 

miljøvennlig enn petroleumsproduksjon i andre land: 

 

Som et resultat av effektive virkemidler og felles satsing mellom myndigheter og 

oljeselskap på forskning, teknologiutvikling og kompetansebygging, holder norsk 

petroleumsvirksomhet en svært høy miljø- og klimastandard sammenlignet med 

petroleumsvirksomhet i andre land (Norsk petroleum u.å.d). 

  

I saksdimensjonen kunne vi iaktta hvordan norsk regjering kommuniserer om petroleum 

i et klima- og miljøpolitisk perspektiv ved å fremheve teknologiutviklingen- og 

kompetansen på norsk sokkel som førende både nasjonalt og internasjonalt. I 

ovenstående sitat kan vi også iaktta hvordan regjeringens italesettelse av 

innovasjonstematikken spiller en rolle i sosialdimensjonen ved at det tillegges mening 

til petroleum i et klima- og miljøpolitisk perspektiv når det skilles mellom renere norsk 

petroleum og mindre ren utenlandsk petroleum. I sitatet kommuniseres det at 

virkemidlene, som avgifter og kvoteplikt samt teknologiutvikling, kan bidra til mindre 

forurensing i norsk petroleumssektor. Det teknologiske aspektet for å markere et skille 

mellom norsk petroleumsproduksjon og resten av verdens petroleumsproduksjon viser 

seg også når regjeringen kommuniserer at norsk petroleumssektor er verdensledende 

innen teknologi: "Norge har bygd opp en petroleumsindustri med verdensledende 

miljøer innen forskning og teknologiutvikling" (Ressursrapport 2017). 

  

4. 1. 2. 2 Gass vs. kull 
I tillegg til å skape et skille mellom ren norsk petroleumsproduksjon og resten av 

verdens petroleumsproduksjon, er det mulig å iaktta hvordan norsk regjerings 

kommunikasjon tilskriver mening til petroleum i et klima- og miljøpolitisk perspektiv 

ved å skille mellom oss og dem ved å fremheve gass fremfor kull. "Vi trenger energi – 

og verden vil i overskuelig tid trenge olje og gass. Å utvinne de norske reservene vil 

være lang mer miljøvennlig enn å utvinne andre reserver" (Lien til Johansen og 

Pedersen 2016). Vi kan dermed iaktta hvordan gass fremtrer som begrepet i norsk 
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regjerings kommunikasjon om petroleum i et klima- og miljøpolitisk perspektiv, 

samtidig som motbegrepet blir kull. På den måten er det mulig å iaktta hvordan 

motbegrepet kull, gir mening til petroleum i et klima- og miljøpolitisk perspektiv ved å 

at gass settes opp mot kull. Dette kan illustreres således: 

 

 
Figur 4. 6: Regjeringens identitetskonstruksjon av norsk petroleum ved å markere gass fremfor kull 

  

Også nåværende olje- og energiminister Søviknes' kommunikasjon tilskriver mening til 

petroleum i et klima- og miljøpolitisk perspektiv ved å skille mellom norsk gass på den 

ene siden og utenlandsk kull på den andre siden: 

  

Vi skal heller ikke glemme at norsk gass hver dag brukes til å fase ut kull i 

Europa, og dermed bidrar til lavere utslipp i importlandene. Det fremste 

eksempelet på at dette skjer ser vi i Storbritannia, der Norge leverte nesten 40 

prosent av gassforbruket i 2016. Bruk av kull til kraftproduksjon i Storbritannia 

falt med nesten 60 prosent i 2016, og ble i sin helhet erstattet av gass. Resultatet 

av dette var at utslippene fra kraftproduksjon i landet falt med 24 prosent, eller 25 

millioner tonn, noe som tilsvarer halvparten av de samlede norske utslipp 

(Søviknes 2018a). 

 

Vi kan her iaktta hvordan regjeringen kommuniserer at norsk petroleumssektor, på 

grunn av gass, er mer miljøvennlig i motsetning til kullproduksjonen i resten av verden. 

Således blir petroleum i et klima- og miljøpolitisk perspektiv tilskrevet mening i form 

av ren, norsk petroleum, i motsetning til den mer forurensende globale fossile energien, 

som for eksempel kull. Dette illustreres ytterligere i følgende sitat: 
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Poenget er at det aller meste av det som må bli værende i bakken ikke er olje- 

eller gass. Det er kull – den klart mest CO2-intensive av de fossile energikildene. 

Dette slår meg faktisk som underlig – at det i svært mange sammenhenger ikke 

gjøres noen forskjell mellom de ulike fossile energikildene – olje, gass og kull. 

Gass er vesentlig renere enn kull. Ved å bruke gass i stedet for kull i 

kraftproduksjonen vil CO2-utslippene bli mer enn halvert. Norsk gass bør derfor 

ha en viktig rolle på veien mot lavutslippssamfunnet. Hvis kullbruken i Europa 

erstattes med gass, vil de europeiske utslippene gå drastisk ned (Lien 2015b). 

 

I sitatet er det mulig å iaktta hvordan norsk regjering kommuniserer om petroleum i et 

klima- og miljøpolitisk perspektiv ved å konstruere en identitet omkring norsk 

gassproduksjon som mer miljøvennlig enn utenlandsk kullproduksjon. Dette blir også 

illustrert i følgende sitat:  

 

Gass har blitt stemplet som en av synderne hva angår menneskeskapte 

klimaendringer. Gass er et fossilt brennstoff og som alle fossile energikilder gir 

den fra seg CO2 ved forbrenning. Likevel, gass er det reneste av de fossile 

brenslene og gir langt lavere utslipp av klimagasser enn annen fossil energi (Olje- 

og energidepartementet 2011c). 

 

Regjeringen aktualiserer dermed norsk petroleumspolitikk som bedre enn utenlandske 

alternativer: "Er det vi driver på med bærekraftig – og da mener jeg ut fra ressurs- og 

miljøperspektiv? Helt åpenbart! Verden trenger det vi har å tilby og alternativene er 

ofte langt dårligere" (Borten Moe 2013c). 

 

4. 1. 2. 3 Oppsummering av sosialdimensjonen: Norge som en klima- 

og miljøvennlig petroleumsnasjon 
I sosialdimensjonen har vi iakttatt hvordan norsk regjering italesetter et skille mellom 

petroleumsproduksjonen i Norge og i resten av verden i meningstilskrivelsen av norsk 

petroleum i et klima- og miljøpolitisk perspektiv. Dette skillet blir ytterligere 

kommunisert i det norsk regjering kommuniserer at gass er mer miljøvennlig enn kull. 
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Ved å kommunisere på denne måten er det mulig å iaktta hvordan norsk regjering 

identifiserer Norge som en klima- og miljøvennlig petroleumsnasjon, og hvordan de ved 

å italesette petroleum i et klima- og miljøpolitisk perspektiv skiller norsk 

petroleumsproduksjon fra resten av verdens produksjon. Dette kan illustrere på følgende 

måte: 

 

 
Figur 4. 7: Oppsummering av sosialdimensjonen 

  

4. 1. 3 Tidsdimensjonen: Tid til forandring 
I de foregående avsnitt har vi sett hvordan det blir tilskrevet mening til 

petroleumspolitikk i et klima- og miljøpolitisk perspektiv ved å konstruere semantikker 

som står til rådighet for norsk regjerings kommunikasjon. Gjennom en 

begrepsliggjøring av tid er det mulig å iaktta hvordan disse semantikkene gjør det mulig 

for regjeringen å kommunisere om petroleumspolitikk i et klima- og miljøpolitisk 

fremtidsperspektiv: "En fortsatt satsing på̊ forskning, utvikling og kompetanse er en 

viktig forutsetning for en konkurransedyktig og fremtidsrettet petroleumsnæring" (Olje- 

og energidepartementet 2011b, 150). Med tidsdimensjonen kan vi undersøke hvordan 

kommunikasjonen betrakter petroleumspolitikk gjennom ledeforskjellen fremtid/ fortid. 

Vi kan iaktta at regjeringen bruker en fremtidsrettet semantikk i sin kommunikasjon 

ettersom dagens politiske klima- og miljøtiltak vil påvirke fremtiden. Vi kan imidlertid 

iaktta hvordan regjeringen konstruerer to forskjellige fremtider, en fremtid som er rett 

rundt hjørnet og en fremtid lenger frem i tid. 
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4. 1. 3. 1 I overgangen til et lavutslippssamfunn: Fremtid bestående av 

fossil energi 
I forbindelse med regjeringens fremleggelse av strategien for grønn konkurransekraft 

uttalte tidligere klima- og miljøminister Vidar Helgesen følgende: "Vi skal redusere 

utslippene med minst 40 prosent innen 2030. Samtidig skal vi skape nye arbeidsplasser 

og sikre norsk verdiskaping og velferd. Strategien for grønn konkurransekraft setter 

retningen for denne omstillingen" (Helgesen 2017a). Ved å italesette en "retning for 

denne omstillingen" kan vi iaktta hvordan norsk regjering konstruerer en fremtid 

bestående av en omstillingsfase. I forbindelse med denne fremleggelsen holdt Helgesen 

en tale der han uttalte: "Omstillingen til at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050 

må begynne raskt" (Helgesen til Furberg 2017). Sitatet viser hvordan norsk regjering 

italesetter omstillingen som en fremtid som er like rundt hjørnet.  

 

Vi kan iaktta hvordan norsk regjering italesetter petroleum som fortsatt viktig i denne 

fremtiden, nemlig i overgangen til et lavutslippssamfunn. Dette illustreres i følgende 

sitat:  

 

I tillegg til å redusere egne utslipp har industrien også̊ flere viktige roller å spille 

i overgangen til lavutslippssamfunnet. Et viktig bidrag er dens rolle som 

leverandør av klimavennlige løsninger for andre deler av næringslivet og til andre 

sektorer, både i Norge og internasjonalt. Overgangen til lavutslippssamfunnet 

krever utvikling av nye produkter, tjenester og løsninger som kan erstatte aktivitet 

som medfører utslipp. Gjennom industriens kompetanse om forhold som teknologi, 

materialer og energibruk, er resten av samfunnet i stor grad avhengig av at 

industrien klarer å utvikle miljøvennlige løsninger for andre sektorer (Klima- og 

miljødepartementet 2017a, 83).  

 

Og videre: "Gjennom sine programmer for ny teknologi, transport og energiledelse 

støtter Enova6 innovative, energieffektive og miljøvennlige løsninger som også̊ kan ha 

spredningspotensial utover petroleumssektoren" (Klima- og miljødepartementet 2017a, 
                                                
6 Enova er et statsforetak som ble etablert i 2001. Fra 2018 er Klima- og miljødepartementet eier. 
Tidligere ble det eid av Olje- og energidepartementet. Foretaket skal blant annet bidra til å redusere 
klimagasser (Enova 2017). 
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85). Sitatene viser hvordan norsk regjering italesetter petroleum i et klima- og 

miljøpolitisk perspektiv ved å markere fremtiden som et sted der petroleumsindustrien 

blir italesatt som fortsatt å ha en viktig rolle i kampen om å redusere klimagassutslipp. 

Her er det samtidig mulig å iaktta hvordan den fremanalyserte innovasjonssemantikken 

i saksdimensjonen blir benyttet i regjeringens kommunikasjon til å italesette 

petroleumsindustrien som viktig i overgangen til lavutslippssamfunnet i det den kan 

bidra til utslippsreduksjon på grunn av kompetanse og teknologi i industrien. Dermed 

kan vi iaktta hvordan innovasjonssemantikken spiller en rolle også når norsk regjering 

aktualiserer nåtiden ved å markere fremtiden. I sitatet kan vi altså iaktta hvordan 

petroleum blir kommunisert som noe som fortsatt skal ha en viktig rolle fram til Norge 

blir et lavutslippssamfunn. 

 

På bakgrunn av ovenstående kan vi iaktta hvordan petroleum og fossil energi blir 

italesatt som en viktig bidragsyter når det gjelder å redusere klimagassutslipp. Vi kan 

iaktta hvordan fossil energi som en bidragsyter blir markert som del av fremtiden i det 

norsk regjering kommuniserer at fossil energi kommer til å inneha denne rollen som 

bidragsyter til reduksjon av klimagassutslipp også i fremtiden. På den måten kan vi 

samtidig iaktta hvordan fossil energi som bidragsyter til klimagassutslipp blir markert 

som del av fortiden i det norsk regjering italesetter at fossil energi skal være en del av 

løsningen og ikke problemet. "Olje og gass gir store utslipp av klimagasser - både 

under produksjonen og når produktene brennes. Produksjon av olje og gass er den 

største kilden til klimagassutslipp i Norge etter transport" (Miljødirektoratet 2017a). 

Motbegrepet til begrepet fossil energi som bidragsyter til reduksjon av klimagassutslipp 

blir dermed fossil energi som bidragsyter til klimagassutslipp, og på den måten blir 

begrepet tilskrevet mening ved å kommunisere hva begrepet ikke er. Dette kan 

illustreres på følgende måte: 
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Figur 4. 8: Fremtiden som en overgang mot lavutslippssamfunn bestående av fossil energi 
 

Vi har sett hvordan gass blir brukt for å italesette petroleum i et klima- og miljøpolitisk 

perspektiv ved å konstruere en identitet rundt norsk petroleum som miljøvennlig i 

motsetning til kull. Her er det også mulig å iaktta hvordan den samme 

kommunikasjonen om gass blir italesatt for å begrepsliggjøre en fremtidssemantikk der 

gass blir kommunisert som viktig i overgangen til lavutslippssamfunnet fordi det kan 

bidra til å fase ut kull og dermed redusere klimagassutslippene: 

 

Det kommer til å være behov for mange ulike tiltak, også i olje- og 

gassvirksomheten. Men man må ikke glemme at det som skaper størst utslipp av 

de fossile brennstoffene, er kull. Gass er på de årene vi ser foran oss mot 2030, en 

del av løsningen i Europa for å få vekk kull, som forurenser dobbelt så mye 

(Solberg til NTB 2015a).  

 

I sitatet er det mulig å iaktta hvordan norsk regjering kommuniserer om petroleum i et 

klima- og miljøpolitisk perspektiv ved å italesette gass som noe som fortsatt vil være 

aktuelt fremover. Som Søviknes uttaler: "Olje og gass er en viktig del av fremtiden" 

(Søviknes 2017c). Dermed er det mulig å iaktta hvordan regjeringen konstruerer 

petroleumssektoren som en bransje som skal være en del av det norske samfunnet i lang 

tid fremover. Vi kan således iaktta hvordan norsk regjering, gjennom en 

begrepsliggjøring av tid, italesetter viktigheten av å bevare petroleumssektoren. Det er 

mulig å iaktta hvordan norsk regjering kommuniserer at petroleum også vil være viktig 

fremover parallelt med, og som en del av, omstillingen Norge står overfor når det 

gjelder overgangen til et samfunn med lavere utslipp av klimagasser. 
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På bakgrunn av ovenstående kan vi iaktta hvordan konstruksjonen av fremtiden som en 

omstilling mot et mer klima- og miljøvennlig samfunn med lave klimagassutslipp skal 

legge grunnlaget for en fremtid enda lenger frem i tid. Dette illustreres også i følgende 

sitat: "[...] Regjeringen har som mål at Norges nasjonale utslipp skal reduseres fram 

mot 2030 og at Norge skal bli et lavutlsippssamfunn i 2050" (Klima- og 

miljødepartementet 2017b, 16). I sitatet er det mulig å iaktta hvordan norsk regjering 

tilskriver mening til fremtiden ved å italesette en omstilling som skal føre til en fremtid 

enda lenger frem i tid, nemlig en fremtid som et lavutslippssamfunn. Vi kan imidlertid 

iaktta hvordan norsk regjering kommuniserer at fornybar energi etter hvert skal erstatte 

fossil energi. For at Norge skal kunne bli et lavutslippssamfunn kommuniserer 

regjeringen at det: "[...] innebærer en omstilling der vi blant annet skal produsere mer 

fornybar energi, fase den inn på̊ omrader som i dag har fossil energibruk og bruke 

energien mer effektivt" (Miljøverndepartementet 2012, 10). Dermed kan vi iaktta 

hvordan fornybar energi blir italesatt som å spille en viktigere rolle enn fossil energi i 

lavutslippssamfunnet. 

 

4. 1. 3. 2 Norge som et lavutslippssamfunn: Fremtid bestående av 

fornybar energi 
I tillegg til å konstruere en fremtid i overgangen til lavutslippssamfunnet, kan vi, ut ifra 

empirien, iaktta hvordan norsk regjering også konstruerer en annen fremtid når de 

tilskriver mening til petroleum i et klima- og miljøpolitisk perspektiv gjennom en 

spenning mellom fremtid og fortid. Følgende sitat viser hvordan regjeringen uttrykker et 

ønske om at Norge, frem mot 2050, skal stå for lavere klimautslipp: "Vårt mål er at 

Norge mot midten av dette århundre skal bli et lavutslippssamfunn" 

(Miljøverndepartementet 2012, 10). Dette blir også uttrykt av tidligere klima- og 

miljøminister Vidar Helgesen: "Målet er å fremme omstilling av Norge til et 

lavutslippssamfunn i 2050. Vi er konkrete om hva det skal bety, og derfor tallfester vi i 

loven hvor store utslippskutt vi skal oppnå både i 2030 og 2050" (Helgesen 2017b). 

Sitatene viser hvordan norsk regjering kommuniserer om fremtiden som et 

lavutslippssamfunn. Regjeringen kommuniserer om lavutslippssamfunnet som 

bestående av: "En energipolitikk som legger til rette for lønnsom utbygging av fornybar 
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energi, og en klimapolitikk som priser utslipp slik at fossil energi fortsetter å bli gradvis 

faset ut, bidrar til en effektiv overgang fra fossile til fornybare energikilder" (Olje- og 

energidepartement 2016b, 11). I sitatet er det mulig å iaktta hvordan overgangen til 

lavutslippssamfunnet blir anvendt i regjeringens kommunikasjon for å tale om et 

lavutslippssamfunn lenger frem i tid som hovedsakelig bestående av fornybar energi. 

Dermed kan vi iaktta hvordan det trer frem en fornybarsemantikk der norsk 

petroleumssektor ikke nødvendigvis er en del av løsningen på klima- og 

miljøutfordringene. 

 

Selv om petroleum blir italesatt som viktig i overgangen til lavutslippssamfunnet, kan vi 

altså iaktta at petroleum og fossil energi vil spille en mindre rolle, sammenlignet med 

fornybar energi, i selve lavutslippssamfunnet: "På lang sikt kan vi naturligvis ikke regne 

med at det vil være stort rom for fossil energi" (Solberg til NTB 2015b). Det er dermed 

mulig å iaktta hvordan norsk regjering markerer fremtiden ved å kondensere mening til 

petroleum i et klima- og miljøpolitisk perspektiv der olje og gass er noe som skal fases 

ut, og ikke lenger være en del av fremtiden: "Vi legger til rette for en fossilfri framtid 

[...]" (Klima- og miljødepartementet 2016b). På den måten kan vi iaktta hvordan norsk 

regjering tilskriver mening til petroleum i et klima- og miljøpolitisk perspektiv ved å 

italesette olje og gass som mindre viktig, og som noe som ikke vil være en del av 

fremtiden, eller i det minste være en mindre del av fremtiden. Med andre ord er det 

mulig å iaktta måten norsk regjering i sin kommunikasjon aktualiserer nåtidens 

petroleumspolitikk ved å markere fremtiden som fornybar. Fossil energi trer dermed 

frem som fornybarsemantikkens motbegrep. Dette kan illustreres således: 

 

 
Figur 4. 9: Fremtiden som et lavutslippssamfunn med fornybar energi 
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Regjeringen italesetter dermed et lavutslippssamfunn som et samfunn bestående av mer 

fornybar energi og mindre fossil energi. I kommunikasjonen fremgår det at dette vil 

innebære en omstilling av nåværende produksjon, hvor det skal satses mer på fornybar 

energi fremfor fossil energi som olje og gass. Her kan vi iaktta et tydelig skifte i 

regjeringens kommunikasjon. I både saks- og sosialdimensjonen, samt i første del av 

tidsdimensjonen, har vi iakttatt hvordan norsk regjering italesetter petroleum i et klima- 

og miljøpolitisk perspektiv ved å tale om petroleum som nødvendig for å løse 

fremtidens klimautfordringer. Her er det imidlertid mulig å iaktta hvordan regjeringen 

markerer fremtiden ved å aktualisere dagens petroleumspolitikk hvor 

petroleumssektoren blir italesatt som en del av fortiden og negativt for miljøet: 

 

De siste 40 årene har Norge også utviklet en olje- og gassindustri som i dag er 

vår største industri, og som står for om lag en fjerdedel av Norges 

klimagassutslipp. Utslippene fra petroleumsvirksomheten vil etter hvert avta 

som følge av at produksjonen av olje og gass på norsk sokkel reduseres og til 

slutt faller helt bort (Miljøverndepartementet 2007b, 26). 

 

Sitatet illustrerer hvordan norsk regjering iakttar petroleumssektoren som en nåtidig 

miljøutfordring, og hvordan regjeringen samtidig setter sektoren i et historisk 

perspektiv. Dermed italesettes det fremtidige lavutslippssamfunnet på en særlig måte for 

å gi mening til dagens petroleumspolitikk. Vi kan iaktta hvordan regjeringen italesetter 

petroleumssektoren som noe som, på grunn av høye utslipp fra produksjonen, etter hvert 

må erstattes med fornybar energiproduksjon. 

 

Ifølge Luhmann er fremtiden en horisont av forventninger og fortiden et rom av 

erfaringer (Andersen 2008, 31). Vi kan iaktta hvordan norsk regjering aktualiserer 

nåtiden ved å markere fremtiden som et lavutslippssamfunn bestående av fornybar 

energi, og fortiden et samfunn med stadig økende utslipp fra petroleumssektoren: 

"Utslippene fra olje- og gassvirksomheten har økt betydelig siden 1990. Utslippene har 

økt med 78 prosent, mens samlet produksjon av olje og gass har økt 205 prosent fra 

1990 til 2005" (Miljøverndepartementet 2007a, 131). I sitatet kan vi iaktta hvordan det 
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kommuniseres om nåtiden ved at dagens klimasituasjon blir italesatt som betydelig 

verre enn det den var for 16-17 år siden. Vi kan iaktta hvordan norsk regjering tilskriver 

mening til petroleum i et klima- og miljøpolitisk perspektiv ved å rasjonalisere dagens 

politiske agenda på bakgrunn av fortidens miljøpolitiske mangler. For å markere 

fremtiden vises det til fortiden, og dermed er det mulig å iaktta hvordan det skapes et 

rom der regjeringen italesetter nødvendighet av handling nå for å unngå at 

klimautslippene fortsetter: 
 

I 2003 var de norske klimagassutslippene 54,8 millioner tonn CO2-ekvivalenter. 

De nasjonale utslippene i 2010 er anslått å bli 64,5 millioner tonn CO2-

ekvivalenter dersom det ikke gjennomføres nye klimatiltak. Veksten i utslippene 

skyldes i første rekke økte utslipp fra olje- og gassindustrien [...] 

(Miljøverndepartementet 2005, 11-12).  

  

Sitatet viser at klimautslippene er anslått å øke, og det er mulig å iaktta hvordan norsk 

regjering kommuniserer at disse utslippene i stor grad skyldes petroleumsindustrien. 

Regjeringen kondenserer mening til petroleum i et klima- og miljøpolitisk perspektiv 

ved å italesette utslippsreduksjon som nødvendig for fremtiden. Dette understøttes i 

norsk regjerings kommunikasjon ved å vise til de økende utslippene som skyldes 

fortidens petroleumspolitikk.  

 

4. 1. 3. 3 Oppsummering av tidsdimensjonen: Tid til forandring 
I dette avsnittet har vi iakttatt hvordan norsk regjering kommuniserer om petroleum i et 

klima- og miljøpolitisk fremtidsperspektiv. Vi har sett hvordan regjeringen markerer 

fremtiden i sin kommunikasjon ved å italesette petroleum som viktig fremover i tid. 

Samtidig viser analysen hvordan petroleum blir italesatt som mindre viktig i norsk 

regjerings kommunikasjon i det det kommuniseres at den skal fases ut og i stedet 

erstattes av fornybar energi. På den måten er det mulig å iaktta hvordan norsk regjering 

konstruerer to fremtider: Én fremtid som omhandler overgangen til et 

lavutslippssamfunn og én fremtid som består av et lavutslippssamfunn. I den første blir 

fossil energi kommunisert som en del av fremtiden, mens fossil energi i den andre 
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fremtiden blir markert som en del av fortiden når fornybar energi blir markert som en 

del av fremtiden. Dette kan illustreres på følgende måte: 

 

 
Figur 4. 10: Oppsummering av tidsdimensjonen 

 

I tillegg til at fremtiden markeres for å italesette viktigheten av fortsatt 

petroleumsaktivitet, har vi altså iakttatt hvordan også fornybar energi blir kommunisert 

som noe viktig i fremtiden. Norsk regjering kommuniserer altså om petroleum i et 

klima- og miljøpolitisk perspektiv ved å markere fremtiden for å italesette petroleum 

som både viktig i fremtiden og som mindre viktig i fremtiden, og fornybar energi som 

en erstatter for olje og gass i fremtiden. Vi kan dermed iaktta hvordan norsk regjering 

aktualiserer nåtiden ved å markere to fremtider samt to fortider, og tilskrive mening til 

petroleum i et klima- og miljøpolitisk perspektiv ved å vise til begge disse fremtidene 

og fortidene. 

 

4. 1. 4 Delkonklusjon en 
I semantikkanalysen har vi iakttatt hvordan norsk regjering tilskriver mening til 

petroleum fra et klima- og miljøpolitisk perspektiv ved bruk av Luhmanns tre 

meningsdimensjoner. Gjennom denne meningstilskrivelsen har vi iakttatt at norsk 

regjering søker å konstruere petroleum i et klima- og miljøpolitisk perspektiv på en helt 

særlig måte. I saksdimensjonen har vi identifisert at den norske regjeringen 

kommuniserer i tre overordnede temaer: Økonomi, innovasjon og produksjon. Ved bruk 

av disse temaene har vi fremanalysert hvordan regjeringen kommuniserer om petroleum 
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i et klima- og miljø miljøpolitisk perspektiv som ren norsk petroleum. Dermed trer ren 

norsk petroleum frem som kommunikasjonens objekt. I sosialdimensjonen har vi videre 

kunne iaktta hvordan norsk regjering skaper en identitet om Norge som en klima- og 

miljøvennlig petroleumsnasjon. I regjeringens kommunikasjon konstrueres samtidig 

andre petroleumsnasjoner som mindre klima- og miljøvennlige. På den måten fremstår 

ikke petroleum som produseres på norsk sokkel kun som ren, men også ren til forskjell 

fra andre. I tidsdimensjonen har vi analysert hvordan norsk regjering betrakter og 

begrepsliggjør tid i sin kommunikasjon. Vi kan iaktta hvordan norsk regjering 

konstruerer to fremtider når det tilskrives mening til petroleum i et klima- og 

miljøpolitisk perspektiv. Regjeringen konstruerer én fremtid i overgangen til et 

lavutslippssamfunn der petroleum blir italesatt som fortsatt viktig for denne 

omstillingsprosessen. Videre konstruerer regjeringen en annen fremtid enda lenger frem 

i tid som bestående av fornybar energi. I den andre fremtiden blir petroleum italesatt 

som mindre viktig, og blir i stedet en del av fortiden. På den måten er det mulig å iaktta 

hvordan norsk regjering kommuniserer fremtiden som bestående av petroleum på veien 

mot lavutslippssamfunnet, men ikke bestående av petroleum i et lavutslippssamfunn. 

 

Den meningstilskrivelsen og selvfølgeliggjørelsen som norsk regjering konstruerer i sin 

kommunikasjon vil bli nærmere undersøkt i delanalyse to for å fremanalysere hvordan 

kommunikasjonen kan virke paradoksal, samt hvordan norsk regjering forsøker å løse 

den paradoksale kommunikasjonen ved hjelp av avparadoksering. 
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5. DELANALYSE TO 
 

5. 1 Innledning til formanalysen 
Vi vil i dette kapittelet trekke oppgaven tilbake til vår undring; hvordan norsk regjering 

kommuniserer om petroleum i et klima- og miljøpolitisk perspektiv når det fremheves et 

ønske om å være et foregangsland i klimakampen og samtidig ivareta rollen som en 

ledende petroleumsnasjon. For å gå tilbake til dette, vil vi innledningsvis flytte blikket 

fra oppgavens opprinnelige gjenstand, petroleum i et klima- og miljøpolitisk perspektiv, 

og tre et steg tilbake for å iaktta hvordan regjeringen noen ganger markerer klima og 

miljø og andre ganger markerer petroleum i sin kommunikasjon. Denne kommunikative 

vekslingen finner vi interessant, og den har lagt grunnlaget for denne analysedelen. 

 

Norge er en aktiv pådriver for internasjonale klimaavtaler og har forpliktet seg til å 

arbeide mot togradersmålet for å redusere den globale oppvarmingen (FN-sambandet 

2018b). Forskning viser at fossil energi er hovedkilden til klimagassutslipp og utgjør to 

tredjedeler av de totale globale utslippene (UNChronicle 2015). Samlet verdi av norsk 

petroleumseksport utgjorde i 2017 49 prosent av Norges vareeksport, hele 414 

milliarder norske kroner (Norsk petroleum u.å.c). Med et luhmanniansk blikk vil vi først 

vise hvordan norsk regjering italesetter disse to rollene. Deretter vil vi flytte blikket 

tilbake igjen til oppgavens opprinnelige gjenstand for å fremanalysere paradoksene som 

oppstår i norsk regjerings kommunikasjon når det tilskrives mening til petroleum fra et 

klima- og miljøpolitisk perspektiv på en særlig måte. 

 

Følgende sitat viser hvordan norsk regjering iakttar petroleumsvirksomheten som viktig 

for det norske samfunn og som noe som skal prioriteres på lang sikt: 

 

Vi vil opprettholde verdiskapingen, sysselsettingen og kompetansen i 

petroleumsnæringen på et høyt nivå. Det må være lønnsomt å øke 

utvinningsgraden i eksisterende felt. En prioritet i petroleumsvirksomheten skal 

være å få mest mulig petroleum ut av hvert felt. Petroleumsvirksomheten må ta 

utgangspunkt i at olje og gass er ikke-fornybare ressurser som må forvaltes i et 
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langsiktig perspektiv. Vi vil opprettholde leteaktiviteten etter olje og gass, og 

oljeindustrien må få tilgang til interessante letearealer (Regjeringsplattform 2005, 

60). 

 

Som sitatet viser kommuniserer norsk regjering at petroleumsnæringen skal ivaretas for 

å sikre et høyt nivå av arbeidskraft, kompetanse og verdiskaping. Regjeringen italesetter 

også at det stadig skal utvinnes og letes etter petroleum. 

 

Ved andre tilfeller kan vi imidlertid iaktta hvordan norsk regjering markerer klima og 

miljø: “Norge fører en aktiv nasjonal klimapolitikk. Denne politikken har gitt gode 

resultater. På usikkert grunnlag kan de årlige norske utslippene i 2010 anslås å ligge 

11 – 14 millioner tonn, eller vel 20 prosent, lavere enn de ville ha vært uten vår 

nasjonale klimapolitikk” (Miljøverndepartementet 2012, 9). Sitatet viser hvordan norsk 

regjering kommuniserer at Norge har en aktiv klimapolitikk som det anslås skal føre til 

en reduksjon av norske utslipp. 

 

Vi kan ut ifra empirien iaktta hvordan norsk regjering italesetter det å være en 

petroleumsnasjon og klimaforkjemper som to kompatible roller. Til Dagbladets 

spørsmål om hvordan Norge kan nå sine forpliktelser i Parisavtalen samtidig som det 

hentes ut olje fra Lofoten, svarer olje- og energiminister Søviknes følgende:  

 

Det er ingen motsetning mellom å være en olje- og gassnasjon og å nå 

målsetningene i Parisavtalen. Her er det viktig å ha to tanker i hodet samtidig. I 

alle seriøse scenarier vil verden trenge betydelige mengder olje og gass i tiår 

fremover. Det er ingen grunn til at norsk sokkel ikke skal bidra til å dekke dette 

behovet. Olje og gass fra områdene utenfor Lofoten og Vesterålen er ikke 

annerledes enn olje og gass fra andre deler av norsk sokkel. Da vi utarbeidet vårt 

bidrag til Parisavtalen, la vi nettopp til grunn at vi skal nå klimamålene våre 

samtidig som vi har en sterk og konkurransedyktig petroleumsvirksomhet 

(Søviknes til Solås Suvatne 2017). 
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Dette leder analysen frem til hvordan norsk regjering i sin kommunikasjon 

kommuniserer om å være en klima- og miljøvennlig nasjon og samtidig ivareta sin 

økonomisk sterke petroleumsnæring. Semantikkanalysen ga oss blikk for hvordan norsk 

regjering kommuniserer om petroleum i et klima- og miljøpolitisk perspektiv. Dette 

gjøres ved å trekke petroleum inn i det klima- og miljøpolitiske perspektiv, og vi kan 

iaktta hvordan petroleum blir kommunisert som en del av løsningen på klimaproblemet. 

Med bakgrunn i den semantiske analyse har vi fremanalysert hvordan norsk regjering 

tilskriver mening til petroleum i et klima- og miljøpolitisk perspektiv ved å italesette det 

som ren petroleum gjennom bruk av en økonomisk semantikk, en innovasjonssemantikk 

og en produksjonssemantikk. Hermed blir petroleum i et klima- og miljøpolitisk 

perspektiv italesatt som økonomiske ressurser, innovasjon, produksjon og som renere 

enn annen petroleum. Dessuten har vi sett hvordan norsk regjering kondenserer mening 

til petroleum i et klima- og miljøpolitisk perspektiv som noe som kan brukes i 

overgangen til lavutslippssamfunnet, og samtidig hvordan petroleum i et klima- og 

miljøpolitisk perspektiv blir italesatt som en del av fortiden. Dette kan illustreres i 

figuren på neste side: 
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Figur 5. 1: Sammenheng mellom semantikkanalysen og formanalysen 

 

Figuren viser hvordan norsk regjerings kondensering av mening til petroleum i et klima- 

og miljøpolitisk perspektiv kan illustreres ut ifra en formanalyse, samt hva denne 

meningstilskrivelsen innebærer. Figuren er således en oppsummering av 

semantikkanalysen og illustrerer sammenhengen mellom semantikkanalysen og 

formanalysen, og hva formanalysen bygger på. Det er dermed denne formen med det 

inkluderte re-entryet følgende analyse vil ta utgangspunkt i. I det følgende vil vi iaktta 

hvordan norsk regjerings kommunikasjon om petroleum i et klima- og miljøpolitisk 

perspektiv skaper kommunikative paradokser, og hvordan de blir forsøkt avparadoksert.  
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5. 2 Formanalyse 
I følgende analyse trekker vi vårt blikk tilbake igjen til den opprinnelig gjenstand, 

petroleum i et klima- og miljøpolitisk perspektiv. Ved hjelp av formanalysen vil vi 

identifisere de kommunikative paradokser som oppstår ved de selvfølgeliggjørelsene 

norsk regjering skaper i sin kommunikasjon om petroleum i et klima- og miljøpolitisk 

perspektiv. Videre fremanalyseres det hvordan norsk regjering i sin kommunikasjon 

forsøker å håndtere disse paradoksene gjennom avparadokseringer. På bakgrunn av 

semantikkanalysen vil vi anvende en formanalyse for å få blikk for de kommunikative 

paradoksene norsk regjerings iakttagelser genererer i kommunikasjonen. Med 

Luhmanns teoretiske utgangspunkt bygger formanalysen på distinksjonen enhet/ 

forskjell (Andersen 2014, 44). Her er fokuset på hvilke enkeltdistinksjoner som utspiller 

seg i kommunikasjonen, hvordan disse setter grenser for kommunikasjonen og hvilke 

paradokser kommunikasjonen som følge av distinksjonene tvangsmessig folder ut 

(Andersen 1999, 129). 

 

5. 2. 1 Produksjonsparadokset 
Som fremanalysert i semantikkanalysen konstruerer regjeringen norsk petroleum som 

ren og mer klima- og miljøvennlig enn petroleum som produseres i andre land. En måte 

norsk regjering italesetter norsk petroleum som ren på, er ved bruk av en 

produksjonssemantikk. Vi har iakttatt hvordan regjeringen italesetter norsk petroleum 

som ren fordi den først og fremst innebærer produksjon og ikke bruk. Dette ble samtidig 

fremanalysert i måten regjeringen konstruerer en identitet omkring Norge som en klima- 

og miljøvennlig petroleumsnasjon ved å italesette petroleumsproduksjonen. På 

bakgrunn av dette kan vi fremanalysere hvordan et produksjonsparadoks kommer til 

uttrykk i norsk regjerings iakttagelse av Norge som en klima- og miljøvennlig 

petroleumsprodusent. Figur 5. 2 illustrerer sammenhengen mellom semantikkanalysen 

og produksjonsparadokset: 
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Figur 5. 2: Oversikt over sammenhengen mellom semantikkanalysen og produksjonsparadokset 

 

Ved å tilskrive mening til petroleum fra et klima- og miljøpolitisk perspektiv der norsk 

petroleumsproduksjon blir kommunisert som ren og klima- og miljøvennlig, kan vi 

iaktta hvordan regjeringen skaper et mulighetsrom i kommunikasjonen for å tale om 

Norge som en ledende og ansvarlig petroleumsprodusent: "Regjeringen vil sørge for at 

miljøvernet beholder sin plass der, ved å gjøre Norge til et foregangsland i 

miljøvernpolitikken og et eksempel for andre land" (Miljøverndepartementet 2007a, 9). 

I et klima- og miljøpolitisk perspektiv arbeider norsk regjering i sin kommunikasjon 

med en selvfølgelighet om at Norge er et foregangsland i den internasjonale 

klimakampen: 

  

Regjeringen vil at Norge skal være en pådriver i forberedelse og gjennomføring 

av forhandlinger om en mer ambisiøs global klimaavtale med strengere og mer 

omfattende utslippsforpliktelser etter utløpet av Kyotoprotokollens første 

forpliktelsesperiode i 2012. En slik avtale må omfatte både USA og utviklingsland 

med forholdsvis store utslipp og sterk utslippsvekst (Miljøverndepartementet 

2005, 97). 

  

I ovenstående sitat kan vi se hvordan norsk regjering iakttar de store 

klimagassutslippene fra andre land som skadelige for klimaet og miljøet. I 

semantikkanalysen identifiserte vi hvordan norsk regjering fremhever målet om å bli et 

lavutslippssamfunn og hvordan de markerer fossil energi som en del av fortiden i et 

fremtidsrettet perspektiv. Vi kan iaktta hvordan Norges allerede lave utslipp blir 

fremhevet i norsk regjerings kommunikasjon: 

  

Norge fører en aktiv nasjonal klimapolitikk. Denne politikken har gitt gode 

resultater. På̊ usikkert grunnlag kan de årlige norske utslippene i 2010 anslås å 
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ligge 11 – 14 millioner tonn, eller vel 20 prosent, lavere enn de ville ha vært uten 

vår nasjonale klimapolitikk. Dette kommer også̊ til uttrykk ved at utslipp per 

produsert enhet (karbonintensitet) i norsk økonomi har falt med om lag 36 prosent 

de siste 20 år når oljesektoren er inkludert. I fastlandsøkonomien er 

utslippsintensiteten nesten halvert i samme tidsrom (Miljøverndepartementet 

2012, 9). 

  

Når norsk regjering iakttar norsk petroleumssektor som ren, og egne utslipp som 

forholdsvis lave, kan vi iaktta at Norge settes som en klima- og miljøvennlig 

petroleumsprodusent på den markerte side. Med utgangspunkt i Luhmanns teoriapparat 

kan vi, som andre ordens iakttagere, identifisere den umarkerte side som norsk regjering 

foreløpig ikke har blikk for, nemlig klima- og miljøskadelige petroleumskjøpere 

(Luhmann 1994, 28). Med andre ord kan vi iaktta hvordan klima- og miljøskadelige 

petroleumskjøpere oppstår som norsk regjerings blinde plett i formen. På den måten kan 

vi iaktta hvordan det fremkommer et kommunikativt paradoks da det ikke er mulig å 

iaktta Norge som klima- og miljøvennlig uten at noen andre er klima- og miljøskadelig, 

fordi disse to posisjoner er gjensidig utelukkende (Andersen 2000, 73). Dersom ingen 

petroleumsaktører er klima- og miljøskadelige, vil heller ingen være klima- og 

miljøvennlige. Det tydeliggjøres i kommunikasjon hvordan det italesettes at det er de 

landene som forbrenner og bruker petroleum som har det største ansvaret for de globale 

klimagassutslippene. Figur 5. 3 illustrerer dette: 

 

 
Figur 5. 3: Produksjonsparadokset 
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5. 2. 1. 1 Re-entry som avparadokseringsstrategi  
Vi kan iaktta hvordan regjeringens kommunikasjon om petroleum i et klima- og 

miljøpolitisk perspektiv forsøker å løse dette kommunikative paradokset gjennom et re-

entry. Som forklart i analysestrategien oppstår det et re-entry når en distinksjon er i 

stand til å iaktta seg selv i den samme distinksjonen som begrepet er markert i 

(Luhmann 1993, 485). Vi kan altså iaktta at de klima- og miljøskadelige kjøperne trer 

inn i regjeringens markerte side i kommunikasjonen. Dette illustreres i følgende sitat: 

 

Som for all annen næringsvirksomhet er det et grunnleggende skille mellom 

utslipp fra petroleumsvirksomheten på̊ norsk sokkel og utslipp i andre land som 

følge av at olje og gass fra norsk sokkel eksporteres og forbrennes der. Det er den 

første kategorien som er en del av den nasjonale petroleums- og klimapolitikken 

og som Norge folkerettslig er forpliktet til å håndtere. Dette grunnleggende skillet 

ligger til grunn for de internasjonale klimaforhandlingene og dets betydning for 

nasjonale prioriteringer kan spores tilbake til St.meld. nr. 46 (1988–89), Miljø og 

utvikling – Norges oppfølging av Verdenskommisjonens rapport (Søviknes 

2017a). 

 

I sitatet kan vi iaktta hvordan norsk regjering kommuniserer sitt ansvarsområde som kun 

dekkende for den produksjonen som foregår innenfor Norges landegrenser. Vi kan 

således iaktta hvordan regjeringen iakttar petroleum eksportert fra Norge som utenfor 

norsk regjerings ansvar i det øyeblikk den blir eksportert. Vi kan iaktta at norsk 

regjering gjennom gjeninnføringsoperasjonen markerer de klima- og miljøskadelige 

kjøperne når de samtidig iakttar Norge som en klima- og miljøvennlig produsent. Med 

andre ord får norsk regjering således blikk for begge sider av distinksjonen klima- og 

miljøvennlig petroleumsprodusent/ klima- og miljøvennlige kjøpere, og trekker den 

umarkerte side inn på den markerte side. Dette kan illustreres følgende: 
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Figur 5. 4: Re-entry som avparadokseringsstrategi 
 

Norsk regjerings markering av begge sider av formen illustreres ytterligere i følgende 

sitat: 

 

I det nasjonale klimagassregnskapet, som årlig rapporteres til FNs 

klimakonvensjon, telles utslipp fra produksjon av ulike energivarer i det landet 

hvor produksjonsutslippene skjer og utslipp fra bruk i det landet hvor 

bruksutslippene skjer. Unntaket er bioenergi, der utslippene fra bruken 

(forbrenningen) ikke telles i landet hvor bruken skjer, men i landet hvor 

biomassen ble høstet. Dette innebærer blant annet at utslipp fra 

petroleumsutvinning på norsk sokkel, samt raffinering i Norge og fra bruk av 

petroleumsprodukter i Norge, medregnes i det norske klimagassregnskapet. 

Utslipp fra forbrenning av eksportert olje fra norsk sokkel medregnes derimot hos 

importlandene som utslipp under bruk der, mens utslipp fra forbrenning av 

bioenergi i Norge medregnes i eksportlandet. Dette er førende for hvilke tiltak 

som gir utslag på̊ Norges klimagassregnskap (Miljøverndepartementet 2012, 

198). 

 

Kommunikasjonen blir derimot aldri fri for paradokser da det alltid vil oppstå nye 

paradokser når et paradoks er løst (Andersen 2000, 74). Vi har i regjeringens 

kommunikasjon iakttatt hvordan klima- og miljøskadelige kjøpere blir trukket inn på 

den markerte side i formen som en avparadokseringsstrategi. Det oppstår her et nytt 

kommunikativt paradoks ettersom norsk regjering iakttar kjøpere og forbrennere av 
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petroleum som skadelig for klimaet og miljøet. Når klima- og miljøskadelige kjøpere 

blir ført inn på den markerte side av formen, Norge som en klima- og miljøvennlig 

petroleumsprodusent, blir klima- og miljøskadelige kjøpere både konstruert som 

ansvarlige og samtidig som uansvarlige i kommunikasjonen. Dermed undergraves 

kommunikasjonen da det ikke er mulig å eksportere det man selv mener er klima- og 

miljøskadelig samtidig som man konstruerer seg selv som klima- og miljøvennlig. 

Norsk regjering synes flere ganger å løpe inn i paradokset om å være en klima- og 

miljøvennlig produsent av en energikilde som forurenser, og som fra et klima- og 

miljøpolitisk perspektiv derfor kan regnes som skadelig: "Olje og gass gir store utslipp 

av klimagasser - både under produksjonen og når produktene brennes. Produksjon av 

olje og gass er den største kilden til klimagassutslipp i Norge etter transport" 

(Miljødirektoratet 2017a). 

 

Kommunikasjonen håndterer det ovennevnte paradoks ved at regjeringen iakttar norsk 

petroleum som renere og dermed miljøvennlig. Den særlige måten norsk regjering 

tilskriver mening til petroleum i et klima- og miljøpolitisk perspektiv brukes således 

som et kommunikativt virkemiddel for å italesette de klima- og miljøskadelige 

petroleumskjøperne som miljøvennlige petroleumssaktører. På bakgrunn av dette kan vi 

observere et nytt re-entry i norsk regjerings kommunikasjon ved at klima- og 

miljøvennlige petroleumsskjøpere nå trekkes inn på den umarkerte siden i den markerte 

side av forskjellen. Vi kan iaktta hvordan norsk regjering i sin kommunikasjon anvender 

den rene norske petroleumen til å bygge opp under hvordan norsk 

petroleumsproduksjon kan iakttas som klima- og miljøvennlig. Dette illustreres i 

følgende sitat: "Norge har blant den 'reneste' produksjonen i verden, langt renere enn 

karbonavtrykk andre land avgir" (Søviknes til Fossmo 2017). I både dette og neste sitat 

kan vi iaktta hvordan regjeringen kommuniserer at det er mulig å være en klimavennlig 

petroleumskjøper så lenge det er norsk petroleum som brukes eller forbrennes: "[...] 

utslipp per produsert enhet på norsk sokkel i er vesentlig lavere enn både 

gjennomsnittet ellers i verden" (Søviknes 2018c). Dette blir ytterligere kommunisert i 

det regjeringen markerer gass fremfor kull for å kondensere mening til petroleum i et 

klima- og miljøpolitisk perspektiv: "Vi skal heller ikke glemme at norsk gass hver dag 

brukes til å fase ut kull i Europa, og dermed bidrar til lavere utslipp i importlandene" 
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(Søviknes 2018a). I sitatet kan vi iaktta hvordan norsk petroleum blir kommunisert som 

noe som kan bidra til lavere utslipp hos aktørene som kjøper norsk petroleum. Ved å 

italesette akkurat norsk petroleumsproduksjon som ren og dermed klima- og 

miljøvennlig, kan de uansvarlige petroleumskjøperne tre frem som klima- og 

miljøvennlig så lenge de kjøper norsk petroleum. Dette blir også illustrert i følgende 

sitat: "Norske olje- og gassressurser kan være en viktig ressurs for å redusere CO2-

utslippene i mange land" (Solberg til Christensen 2013). På den måten kan vi iaktta 

hvordan kommunikasjonen muliggjør de gjensidig utelukkende posisjonene med klima- 

og miljøvennlig petroleumsprodusent versus klima- og miljøskadelig 

petroleumskjøpere. Dette kan iakttas som en avparadokseringsstrategi i norsk regjerings 

kommunikasjon som muliggjør den fremtidige kommunikasjonen. Dette kan 

visualiseres på følgende måte: 

 

 
Figur 5. 5: Nytt re-entry på den umarkerte side som avparadokseringsstrategi 

 

Som det fremgår av figuren iakttar norsk regjering de klima- og miljøskadelige kjøperne 

av fossil energi som klimavennlige såfremt de kjøper norskprodusert petroleum. Her 

kan vi observere hvordan norsk regjering bruker kommunikasjonens objekt og identitet, 

henholdsvis ren norsk petroleum og Norge som en klima- og miljøvennlig 

petroleumsnasjon, for å understøtte deres iakttagelser der de klima- og miljøskadelige 

petroleumskjøperne fremstår som klima- og miljøvennlige så fremt det er den 
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norskproduserte petroleumen de brenner og forbruker. Med andre ord kan vi iaktta 

hvordan den særlige måten norsk regjering tilskriver mening til petroleum i et klima- og 

miljøpolitisk perspektiv på, muliggjør en videre kommunikasjon av Norge som både en 

ansvarlig klimavelgjører og petroleumsprodusent. 

 

5. 2. 2 Fremtidsparadokset  
I semantikkanalysen har vi fremanalysert at regjeringen konstruerer norsk petroleum 

som klima- og miljøvennlig fordi en aktiv norsk petroleumssektor bidrar med 

økonomiske ressurser og innovasjon, og fordi den er renere enn resten av verdens 

petroleumsproduksjon. Samtidig kunne vi se at norsk regjering iakttar fremtiden som en 

tid der sektoren vil være mindre viktig. I følgende avsnitt vil vi, med blikk for 

petroleum i et klima- og miljøpolitisk perspektiv, fremanalysere den paradoksale 

selvfølgeligheten som trer frem i norsk regjerings kommunikasjon når fremtiden blir 

italesatt som et lavutslippssamfunn. 

 

Med dette som utgangspunkt kan vi iaktta hvordan regjeringens italesettelse av et 

fremtidig lavutslippssamfunn vil lamme kommunikasjonen i det vi kan iaktta at dets 

eksistensgrunnlag forsvinner når norsk regjering samtidig kommuniserer norsk 

petroleum som viktig i et klima- og miljøpolitisk perspektiv. Dette illustreres når 

statsminister Solberg kommuniserer om den norske petroleumssektoren: "Det vil være 

behov også for fossile energikilder i fremtiden. Jeg har stor tro på at 

petroleumsnæringen vil komme styrket ut av omstillingen" (Solberg til NTB 2015c). Her 

kan vi iaktta hvordan statsminister Solberg kommuniserer at petroleum vil være viktig 

også etter overgangen til lavutslippssamfunnet. Samtidig som det italesettes at 

petroleumssektoren er viktig, kommuniseres det også at petroleum vil ha en mindre 

viktig rolle fremover i tid: "På lang sikt kan vi naturligvis ikke regne med at det vil være 

stort rom for fossil energi" (Solberg til NTB, 2015b). Regjeringen kommuniserer at de 

ønsker en fremtid uten fossil energi samtidig som de sier at fossil energi og petroleum 

skal være viktig i fremtiden. I semantikkanalysen iakttok vi hvordan regjeringen 

konstruerer to fremtider når petroleum i et klima- og miljøpolitisk perspektiv blir 

italesatt. Det blir konstruert én fremtid i overgangen til lavutslippssamfunnet. Petroleum 

blir italesatt som en del av denne fremtiden. Samtidig blir det konstruert en annen 
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fremtid lenger frem i tid der petroleum blir italesatt som en del av fortiden. På bakgrunn 

av dette kan vi se at det i kommunikasjonen trer frem et fremtidsparadoks. 

Sammenhengen mellom semantikkanalysen og fremtidsparadokset kan illustreres i 

følgende figur: 

 

 
Figur 5. 6: Oversikt over sammenhengen mellom semantikkanalysen og fremtidsparadokset 

 

Vi kan iaktta hvordan norsk regjering kommuniserer om lavutslippssamfunn i sitatet 

nedenfor: 

 

Med lavutslippssamfunn menes et samfunn hvor klimagassutslippene, ut fra beste 

vitenskapelige grunnlag, utslippsutviklingen globalt og nasjonale omstendigheter, 

er redusert for å motvirke skadelige virkninger av global oppvarming som 

beskrevet i Parisavtalen (Klima- og miljødepartementet 2017b, 5). 

 

Et lavutslippssamfunn blir presentert som et samfunn bestående av reduksjon av 

potensielt skadelige virkninger som klimagassutslipp. I følgende sitat kan vi iaktta 

hvordan norsk regjering kommuniserer om petroleum som en bidragsyter til nettopp 

klimagassutslipp:  

 

Utviklingen i utslippene av klimagasser har i Norge de siste 40 årene særlig vært 

preget av at vi har bygget opp en betydelig petroleumssektor. I en tid hvor 

industriens utslipp av både klimagasser og andre miljøskadelige utslipp har gått 

ned, har veksten i olje- og gassutvinningen økt (Miljøverndepartementet 2012, 30-

31).  
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Dette illustreres ytterligere i følgende sitat: "Olje- og gassvirksomhet er den største 

enkeltkilden til utslipp av klimagasser i Norge, og er en av de største kildene til utslipp 

av gasser med forsurende effekt" (Miljødirektoratet 2016). Regjeringen kommuniserer 

altså at: "The use of fossil energy has a negative impact on the climate" (Stoltenberg 

2008). 

 

På bakgrunn av de ovenstående sitatene kan vi iaktta hvordan fossil energi trer frem på 

formens umarkerte side ettersom fossil energi blir italesatt som en motsetning til 

lavutslippssamfunnet. Fra et luhmanniansk perspektiv kan vi observere at regjeringen 

skaper distinksjonen lavutslippssamfunn/ fossilsamfunn når regjeringen markerer 

fremtiden: 

 

 
Figur 5. 7: Fremtidsparadokset 

 

Som figuren illustrerer kan vi her se formens umulighetsbetingelse ettersom norsk 

regjering samtidig kommuniserer at de er for bevaring av petroleumssektoren samtidig 

som fossilsamfunnet havner på den umarkerte side av formen i regjeringens 

kommunikasjon. Vi kan iaktta hvordan norsk regjering adskiller noe som ikke kan 

adskilles, det å være både for og imot petroleumssektoren. I semantikkanalysen har vi 

fremanalysert hvordan norsk regjering på den ene siden kommuniserer at Norge skal bli 

et lavutslippssamfunn uten fossil energi, og på den andre siden kan vi iaktta hvordan 

fossil energi og petroleum italesettes som en viktig del av fremtiden: 

 

Olje- og gassressursene hører til hele det norske samfunnet og skal forvaltes til 

beste for nålevende og kommende generasjoner. Målsetningen for olje- og 

gasspolitikken som regjeringen fører, er derfor å medvirke til en forvaltning av 
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ressursene som sikrer størst mulig verdiskapning, og slik at mest mulig 

verdiskapning faller på fellesskapet- innenfor rammene av en bærekraftig 

utvikling (Oljedirektoratet 2005, 5, vår oversettelse).7  
 

Samtidig har vi i den foregående analysen iakttatt hvordan norsk regjering også 

kommuniserer at sektoren nødvendigvis ikke skal bevares: "Utslippene fra 

petroleumsvirksomheten vil etter hvert avta som følge av at produksjonen av olje og 

gass på norsk sokkel reduseres og til slutt faller helt bort" (Miljøverndepartementet 

2007b, 26). Kommunikasjonen om en aktiv petroleumssektor kan iakttas som en 

utfordring i norsk regjerings kommunikasjon omkring fremtiden, da det ikke er mulig å 

være et lavutslippssamfunn uten petroleum med petroleum. Vi kan iaktta det 

kommunikative paradoks, da grensedragning lavutslippssamfunn/ fossilsamfunn bryter 

sammen når fremtiden markeres som et samfunn uten petroleum, samtidig som det 

kommuniseres at sektoren også skal bevares. Vi vil i det følgende avsnitt illustrere 

hvordan kommunikasjonen forsøker å løse dette kommunikative paradokset ved å 

italesette overgangsfasen på to forskjellige måter. 

 

5. 2. 2. 1 Overgang som avparadokseringsstrategi 
I semantikkanalysen kunne vi iaktta hvordan norsk regjering italesetter 

overgangsperioden som en tid hvor petroleum fortsatt skal eksistere. Vi kan observere 

hvordan kommunikasjonens umulighetsbetingelse blir muliggjort gjennom norsk 

regjerings konstruksjon av den fremanalyserte overgangsperioden. Det trer således frem 

en konstruksjon av en fremtid før det fremtidige lavutslippssamfunnet i 

kommunikasjonen hvor regjeringen i nåtiden ikke forholder seg til petroleumens rolle 

fremover. Vi kan dermed iaktta hvordan det kommunikative paradokset blir gjort 

mindre synlig ved at den fremtidige fremtiden utsettes slik at regjeringen ikke trenger å 

handle i nåtiden fordi samfunnet uten petroleum blir satt på vent. Kommunikasjonen 

løser paradokset ved at støttedistinksjonen overgang/ nåtid trer frem på den markerte 

side i den allerede eksisterende formen. Dermed kan vi iaktta hvordan det oppstår et 

                                                
7 Oversatt fra nynorsk: “Olje- og gassressursane høyrer heile det norske samfunnet til og skal forvaltast 
til beste for nolevande og komande generasjonar. Målsetjinga for olje- og gasspolitikken som regjeringa 
fører, er difor å medverka til ei forvalting av ressursane som sikrar størst mogleg verdiskaping, og slik at 
mest mogleg av verdiskapinga fell på fellesskapet – innanfor rammene av ei berekraftig utvikling”. 
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støttedistinksjonsentry i kommunikasjonen på den markerte side i formen. Med det 

menes det at vi kan identifisere et re-entry hvor den umarkerte side ikke trer inn i seg 

selv alene, men ved hjelp av støttedistinksjonen overgang/ nåtid. Dette kan illustreres på 

følgende måte: 

 

 
Figur 5. 8: Støttedistinksjonsentry overgang/ nåtid som avparadoksseringgstrategi  

 

Ovenstående figur viser hvordan dette fungerer som en avparadokseringsstrategi i 

regjeringens kommunikasjon. Det gjøres ved å forskyve paradokset for å gjøre det 

mindre synlig. Vi kan iaktta hvordan norsk regjering markerer lavutslippssamfunnet ved 

å italesette overgangsfasen i sin kommunikasjon: "Norge befinner seg i brytningenes 

tid. Vi står i overgangen fra fossilsamfunnet til lavutslippssamfunnet" (Solberg 2017). 

Ifølge Luhmann kan kommunikasjonen skjule paradokset slik at de ikke fremstår like 

paradoksale (Andersen 2001, 14). I dette tilfellet kan vi iaktta hvordan norsk regjering 

håndterer det kommuniktive paradokset ved å bruke: "[…] en slags strategi for at lukke 

øjnene for paradokset, så kommunikationen kan fortsætte uantastet" (Andersen 2001, 

14). Den paradoksale grensedragningen mellom et samfunn med petroleum og et 

samfunn uten petroleum blir flyttet til et mindre forstyrrende sted i kommunikasjonen 

gjennom støttedistinksjonsentryet. Denne avparadokseringsstrategien gjør det mulig for 

norsk regjering å konstruere det fremtidige lavutslippssamfunnet som noe det norske 

samfunn potensielt skal bli, men ennå ikke er og heller ikke skal være før lenger frem i 

tid. På den måten blir det mulig å tale om et fremtidig lavutslippssamfunn og samtidig 

fortsette å kommunisere at det skal produseres petroleum i nåtiden. Med utgangspunkt i 

ovenstående kan vi iaktta hvordan norsk regjering avparadokserer det kommunikative 

paradokset med bruk av tid. Ved å italesette en overgangsperiode kan vi iaktta at norsk 

regjering i sin kommunikasjon utsetter handling i nåtiden. 
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5. 2. 2. 2 Re-entry og oscillering som ny avparadokseringsstrategi  
I tillegg til å tale om overgangen til lavutslippssamfunnet og skape en mulighet til å 

forskyve paradokset til et mindre synlig sted og dermed utsette handling i nåtiden, kan 

vi iaktta en annen avparadokseringsstrategi i regjeringens kommunikasjon. Vi kan iaktta 

hvordan det oppstår et re-entry i kommunikasjonen der lavutslippssamfunn/ 

fossilsamfunn trer inn på den markerte side av den allerede eksisterende formen for å 

muliggjøre en kommunikasjon hvor fossilsamfunnet blir italesatt som nødvendig for å 

kunne bli et lavutslippssamfunn. Dette kan iakttas som en annen 

avparadokseringsstrategi enn støttedistinksjonsentryet. Der støttedistinksjonsentryet 

handler om å utsette handling i nåtiden, dreier den følgende avparadokseringsstrategien 

seg om at regjeringen i sin kommunikasjon konstruerer nåtiden hvor fossilsamfunnet 

spiller en viktig rolle på veien for å bli et lavutslippssamfunn. Denne 

avparadokseringsstrategien dreier seg i motsetning til den første således om at 

regjeringen i sin kommunikasjon faktisk forholder seg til petroleumens rolle og 

inkluderer fossilsamfunnet i overgangen i sin italesettelse av lavutslippssamfunnet. I 

semantikkanalysen iakttok vi hvordan regjeringen kommuniserer at petroleum kan være 

en viktig bidragsyter i overgangen til lavutslippssamfunnet. I følgende sitater 

kommuniserer norsk regjering hvordan petroleumsindustrien, sammen med resten av 

industri-Norge, spiller en viktig rolle i overgangen til lavutslippssamfunnet:  

 

"I tillegg til å redusere egne utslipp har industrien også̊ flere viktige roller å spille 

i overgangen til lavutslippssamfunnet. Et viktig bidrag er dens rolle som 

leverandør av klimavennlige løsninger for andre deler av næringslivet og til andre 

sektorer, både i Norge og internasjonalt" (Klima- og miljødepartementet 2017a, 

83).  

 

I følgende sitat blir petroleumsindustriens rolle tydeliggjort: "Gjennom sine 

programmer for ny teknologi, transport og energiledelse støtter Enova innovative, 

energieffektive og miljøvennlige løsninger som også kan ha spredningspotensial utover 

petroleumssektoren" (Klima- og miljødepartementet 2017a, 85). Dette blir også 

illustrert ut ifra hvordan regjeringen italesetter gass som en måte å omstille til et 
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lavutslippssamfunn da den kan erstatte kull som forurenser mer enn andre fossile 

energikilder: "Gass er på de årene vi ser foran oss mot 2030, en del av løsningen i 

Europa for å få vekk kull, som forurenser dobbelt så mye" (Solberg til NTB 2015a). 

Dermed kan vi iaktta hvordan regjeringen ved å italesette en overgangsfase forsøker å 

håndtere fremtidsparadokset ved å italesette at det å bli et lavutslippssamfunn innebærer 

bruk av petroleum og fossil energi. For å bli et lavutslippssamfunn kommuniserer 

regjeringen altså at de vil bruke petroleum, og på den måten samtidig være et 

fossilsamfunn. Dette kan illustreres på følgende måte: 

 

 
Figur 5. 9: Re-entry som avparadoksseringsstrategi 

 

I sitatene ovenfor kan vi iaktta hvordan regjeringen markerer at Norge både skal være et 

lavutslippssamfunn og et fossilsamfunn. Dermed oppstår det et nytt kommunikativt 

paradoks som følge av dette re-entryet. Vi kan iaktta hvordan regjeringen håndterer 

dette paradokset ved å italesette fornybar energi som en erstatter av fossil energi i 

fremtiden: "Dersom vi skal redusere klimagassutslippene, må vi erstatte nok av den 

fossile energibruken vår med fornybar energi" (Miljødirektoratet 2015). Vi kan iaktta 

hvordan paradokset blir forsøkt avparadoksert ved at norsk regjering i sin 

kommunikasjon om petroleum i et klima- og miljøpolitisk perspektiv oscillerer mellom 

hvilke side som markeres i formen fornybar energi/ fossil energi. Ifølge Luhmann kan 

kommunikasjonen muliggjøre umulighetsbetingelsen som en forskjell skaper ved å 

veksle mellom hva som er den markerte og den umarkerte side av kommunikasjonen 

(Luhmann 1997, 365).  
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I semantikkanalysen kunne vi iaktta hvordan fornybar energi ble italesatt som en del av 

lavutslippssamfunnet samtidig som fossil energi ble italesatt som del av fortiden. I 

tillegg til å kommunisere om fornybar energi som viktig i lavutslippssamfunnet, kan vi 

iaktta hvordan regjeringen markerer fossil energi. Dette kommer til uttrykk når 

regjeringen fremhever behovet for fossil energi som et supplement til den fornybare 

energien. Vi kan dermed iaktta hvordan regjeringen kommuniserer om et fremtidig 

lavutslippssamfunn og samtidig bevare rollen som eksportør av fossil energi: 

 

Vi mener det fortsatt vil være behov for gass i den europeiske energimiksen. 

Gassen er fornybarsatsningens beste venn. Den er den minst forurensende av de 

fossile energikildene. Det er derfor et paradoks at samtidig som andelen fornybar 

energi har økt, har kullforbruket i Europa også økt. Det er ingen klimavennlighet i 

å argumentere mot gass i den europeiske energimiksen (Helgesen 2015). 

 

Dette kan illustreres sådan: 

 

 
Figur 5. 10: Oscillering som avparadokseringsstrategi 

 

Dette illustreres også i følgende sitat: 

 

Verden trenger mer energi fra fornybare energikilder. Norge er en forkjemper for 

dette, og bruken av gass skal ikke gå på bekostning av fornybar energi. Det er 
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imidlertid ikke realistisk å tro at bruken av fossilt brennstoff kan reduseres 

betraktelig i nærmeste fremtid. Gass er også godt egnet som en stabil støtte for 

variabel fornybar energi. Når vinden ikke blåser, og sola ikke skinner, trenger 

fornybar energi en fleksibel og pålitelig partner. Gass har kvalitetene som skal til 

for å ta denne rollen. På lengre sikt når vi lykkes med å gjøre karbongangst 

(CCS) kommersielt tilgjengelige, kan bruk av gass skje med svært lite 

karbonavtrykk (Olje- og energidepartementet 2011c). 

 

Som sitatene viser kan vi iaktta hvordan regjeringen iakttar gass, en ikke-fornybar 

energikilde, som viktig for at det skal satses på fornybare energikilder. Ifølge 

regjeringen vil fossil energi være hovedkilden til verdens energitilførsel i lang tid 

fremover (Stoltenberg 2008). Samtidig er det ønskelig å redusere de globale CO2-

utslippene som i all hovedsak kommer fra nettopp den fossile energisektoren. Ved å 

oscillere mellom fornybar og fossil energi og trekke begge formene inn i 

lavutslippssamfunnet, kan vi iaktta hvordan dette muliggjør norsk regjerings 

kommunikasjon omkring fremtidsparadokset. Dette fremgår i følgende sitat: "De hevder 

også at olje, gass og kull er fortidas energi, mens vind, sol og vann tilhører framtida. 

Det er ikke et enten eller, men et både og" (Borten Moe 2013d). Dette kan illustreres 

ytterligere i følgende sitat: 

 

I den norske debatten er det en tendens til å lage et motsetningsforhold mellom 

fossile og fornybare energikilder. Jeg mener dette er en kunstig motsetning. Vi må 

greie å ha flere tanker i hodet på en gang. Vi skal produsere våre 

petroleumsressurser effektivt og miljøvennlig til verden, samtidig som vi skal 

omstille vårt eget samfunn i en stadig mer klimavennlig og fornybar retning 

(Borten Moe, 2012). 

 

I sitatet kan vi iaktta hvordan norsk regjering kommuniserer at det både er mulig å 

bruke fossil energi og fornybar energi. Vi kan iaktta dette som en 

avparadokseringsstrategi som gjør den fremtidige kommunikasjonen mulig. Den tillater 

norsk regjering å skifte mellom de markerte sidene i kommunikasjonen, at det norske 

samfunn skal bestå av fornybar energi og lave utslipp og at Norge samtidig skal ivareta 
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rollen som petroleumsprodusent. På den måten kan vi iaktta hvordan oscilleringen 

mellom fossil energi og fornybar energi muliggjør å tale om både fossil energi og 

fornybar energi som del av lavutslippssamfunnet i det begge formene blir dratt inn på 

den markerte side. 

 

5. 2. 3 Delkonklusjon to 
I denne analysedelen har vi fremanalysert hvilke kommunikative paradokser som 

oppstår i norsk regjerings kommunikasjon når regjeringen tilskriver mening til 

petroleum i et klima- og miljøpolitisk perspektiv på en særlig måte og hvordan de blir 

forsøkt avparadoksert. Semantikkanalysen førte oss til delanalyse to i det vi kunne iaktta 

hvordan regjeringen i sin kommunikasjon trekker petroleum inn i et klima- og 

miljøpolitisk perspektiv ved å italesette petroleum som økonomiske ressurser, 

innovasjon, produksjon, som renere enn annen petroleum, noe som kan brukes i 

overgangen til lavutslippssamfunnet og som en del av fortiden når fremtiden ble markert 

som selve lavutslippssamfunnet. Vi har i nærværende analysedel fremanalysert to 

paradokser som følge av regjeringens kommunikasjon: Produksjonsparadokset hvor 

regjeringen markerer norskprodusert petroleum som klima- og miljøvennlig, og 

fremtidsparadokset som oppstår i det norsk regjering italesetter et lavutslippssamfunn i 

fremtiden uten petroleum, samtidig som petroleum italesettes som en del av fremtiden. 

Vi har også identifisert avparadokseringsstrategiene norsk regjering anvender i sin 

kommunikasjon for å håndtere disse kommunikative paradoksene og skape autopoesi. 

 

Vi konkluderer med at produksjonsparadokset blir forsøkt avparadoksert ved å trekke 

formen klima- og miljøvennlig petroleumsprodusent/ klima- og miljøskadelige kjøpere 

inn i den allerede eksisterende formen. På den måten oppstår det et re-entry i 

kommunikasjonen. Ved å kommunisere på denne måten kan regjeringen se begge sider 

av formen. Norge kan imidlertid ikke være en klima- og miljøvennlig produsent uten at 

det eksisterer kjøpere. Dette fører således til et nytt paradoks når den allerede 

eksisterende formen trekkes inn på den markerte side. Dette re-entryet gjør altså at 

begge sidene av forskjellen markeres, og norsk regjering har ingen måte å gjøre den ene 

siden av formen virksom fremfor den andre. For å løse det nye paradokset som oppstår 

håndterer regjeringen dette i sin kommunikasjon ved å iaktta den norske 
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petroleumsproduksjonen som renere og på den måten iaktta de klima- og miljøskadelige 

kjøperne som klima- og miljøvennlige fordi de kjøper et mer klima- og miljøvennlig 

produkt. Dette muliggjør hvordan norsk regjering kan iaktta norsk 

petroleumsproduksjon som klima- og miljøvennlig. Vi konkluderer med at norsk 

regjering anvender kommunikasjonens objekt, ren norsk petroleum, og regjeringens 

konstruksjon av en identitet, den miljøvennlige petroleumsnasjonen, til å understøtte 

Norge som en klima- og miljøvennlig petroleumsprodusent. 

 

I tillegg til håndteringen av produksjonsparadokset, har vi identifisert hvordan norsk 

regjering håndterer fremtidsparadokset. Vi har fremanalysert hvordan norsk regjering 

konstruerer en overgangsfase i sin kommunikasjon for å utsette fremtiden og dermed 

muliggjøre en italesettelse av petroleum som fortsatt viktig i klima- og miljøkampen. 

Formen overgang/ nåtid fremtrer dermed som en støttedistinksjonsentry i det den føres 

inn på den markerte siden av formen lavutslippssamfunn/ fossilsamfunn. På den måten 

kan vi iaktta hvordan norsk regjering bruker overgangen som en måte å avparadoksere 

det vi kaller fremtidsparadokset for å utsette handling i nåtiden. Således skaper 

regjeringen et mulighetsrom der de ikke forholder seg til petroleumens rolle fremover i 

tid. Samtidig kan vi iaktta hvordan regjeringen forsøker å løse fremtidsparadokset ved 

faktisk å forholde seg til petroleumens rolle i det de italesetter at petroleumen skal 

inkluderes i overgangsfasen for å bli et lavutslippssamfunn. Det oppstår imidlertid et 

nytt paradoks som følge av dette re-entryet i det regjeringen kommuniserer at for å bli et 

lavutslippssamfunn skal man være et fossilsamfunn. Vi kan iaktta hvordan dette nye 

kommunikative paradokset forsøkes løst i det norsk regjering oscillerer mellom hvilken 

side som markeres i formen fornybar energi/ fossil energi lavutslippssamfunnet blir 

markert i kommunikasjonen for å håndtere fremtidsparadokset. 

 

Analysedel to kan oppsummeres i figur 5. 11. Tallene på venstre side i figuren 

illustrerer trinn. Første trinn viser semantikkanalysen illustrert i en form. Andre trinn 

viser paradoksene som oppstår som følge av regjeringens kommunikasjon slik den blir 

analysert i semantikkanalysen. Trinn tre illustrerer avparadokseringsstrategiene av 

henholdsvis produksjonsparadokset og fremtidsparadokset, og trinn fire viser 

avparadokseringen av den første avparadokseringen i hver av de to paradoksene som 
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fører til et nytt paradoks og en ny umulighetsbetingelse. Denne stadige utfoldelse av 

paradoksene gjør at kommunikasjonen kan fortsette å skape autopoesi slik at videre 

kommunikasjon muliggjøres. 

 

Figur 5. 11: Oppsummering av formanalysen 

 

I denne analysedelen har vi fremanalysert hvilke kommunikative paradokser norsk 

regjerings meningstilskrivelse fører til. I det etterfølgende vil vi diskutere hvordan norsk 

regjerings kommunikasjon kan ha konsekvenser utover selve kommunikasjonen. I 

diskusjonen vil vi diskutere hvilke konsekvenser regjeringens kommunikasjon fører 

med seg for regjeringen selv og i en bredere samfunnsmessig kontekst. 
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6. DISKUSJON 
 

"Rollen som petroleumsprodusent skal forenes med å være ledende i miljø- og 

klimapolitikken" (Søviknes 2017a). Således innledet vi denne oppgaven. Med 

utgangspunkt i Norges dobbeltrolle har vi iakttatt hvordan norsk regjering tilskriver 

mening til petroleum i et klima- og miljøpolitisk perspektiv og hvilke kommunikative 

konsekvenser dette har. Det vil si hvilke paradokser som oppstår i kommunikasjonen og 

hvordan paradoksene blir forsøkt løst gjennom avparadokseringer. Ut ifra de to 

foregående kapitlene vil de analytiske funnene i nærværende kapittel diskuteres opp mot 

delspørsmål tre: Hvilke konsekvenser har dette for regjeringen og hvilke 

samfunnsmessige konsekvenser oppstår som følge av denne kommunikasjonen? Vi har 

fremanalysert hvordan paradoksene og de medfølgende avparadokseringene oppstår 

som kommunikative konsekvenser som følge av regjeringens kommunikasjon. Frem til 

nå har vi således analysert hvordan det oppstår konsekvenser i kommunikasjonen. 

Heretter vil vi diskutere hvilke andre former for konsekvenser kommunikasjonen fører 

til. Det vil si hvilke konsekvenser som oppstår for regjeringen når det kommuniseres på 

den særlige måten vi har fremanalysert, og hvilke samfunnsmessige konsekvenser som 

kan oppstå som følge av regjeringens kommunikasjon om petroleum i et klima- og 

miljøpolitisk perspektiv. 

 

Iakttagelsespunktet endres dermed fra å undersøke hvordan norsk regjering italesetter 

petroleum i et klima- og miljøpolitisk perspektiv, til å iaktta og diskutere hva denne 

kommunikasjonen faktisk medfører. Vi befinner oss derfor ikke lenger på andre orden 

for å iaktta hva norsk regjering iakttar i sin kommunikasjon. I stedet flytter vi blikket 

vårt til første orden for å problematisere regjeringens kommunikasjon. Først vil vi 

diskutere hvorfor det kan være problematisk å kommunisere om norsk petroleum som 

ren. Deretter vil vi redegjøre for regjeringens kommunikasjon om forskjellige 

ansvarsområder omkring norsk petroleumsproduksjon, diskutere hvordan regjeringen 

fremhever noe og samtidig fravelger noe annet i kommunikasjonen og hvilke 

konsekvenser disse valgene og fravalgene har. Etterfølgende vil vi diskutere de etiske 

konsekvensene som kan oppstå ved norsk regjerings kommunikasjon om petroleum i et 
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klima- og miljøpolitisk perspektiv. Til slutt vil vi diskutere en poststrukturalistisk 

tilgang til klima- og miljøutfordringer som reelle problemer. 

 

6. 1 Norsk regjering møter motgang 
I analysen har vi iakttatt hvordan norsk regjering kommuniserer om norsk petroleum i et 

klima- og miljøpolitisk perspektiv som ren petroleum. I det følgende vil vi diskutere 

konsekvensene som oppstår når regjeringen italesetter norsk petroleum som ren og 

dermed positiv for klima og miljø. En sådan kommunikasjon kan likevel fremstå som 

problematisk for regjeringen da det finnes flere stemmer som motsier en slik 

meningstilskrivelse. 

 

Regjeringen kommuniserer ofte at den norske petroleumssektoren er ren, men det 

italesettes sjelden hvordan den skal defineres som ren. Det kan derfor åpnes opp for 

kritikk da det kan være problematisk for regjeringen å svare på hva som faktisk menes 

med en ren petroleumssektor. Som Per Anders Todal skriver i Dag og Tid forklarer de 

som skryter av å ha den reneste oljenæringen i verden sjelden hva det innebærer (Todal 

2012). Ut ifra analysen er det dog mulig å iaktta hvordan regjeringen reduserer 

kompleksiteten som oppstår når petroleum italesettes som positivt for klimaet og miljøet 

ved at norsk petroleum knyttes opp mot lave klimagassutslipp: "[...] utslipp per 

produsert enhet på norsk sokkel i er vesentlig lavere enn både gjennomsnittet ellers i 

verden. Dette er noe vi bær være stolte av" (Søviknes 2018a). Hvor mye utslipp 

petroleumsnæringen fører til, blir i norsk regjerings kommunikasjon konstruert som 

avgjørende for hvorvidt petroleumsnæringen er ren. Den norske olje- og 

gassproduksjonen står for eksempel for omtrent en fjerdedel av klimagassutslippene 

innenfor Norges grenser (Sæther 2017, 47). Dog diskuteres det sjelden om dette er mye 

eller lite i norsk regjerings kommunikasjon. Likevel har vi i analysen iakttatt at norsk 

regjering italesetter petroleum i et klima- og miljøpolitisk perspektiv som nettopp ren. 

Det kan argumenteres for at det oppstår et problem for regjeringen i deres 

kommunikasjon da regjeringen ikke definerer og tydeliggjør hva lave tall og ren 

petroleum innebærer. Dette åpner opp for at kritikere selv kan definere hva som kan 

regnes som lavt. 
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Det kan også stilles spørsmålstegn ved om påstandene om hvorvidt norsk petroleum er 

renest stemmer. Det oppstår her et problem for regjeringen da de møter motgang i sin 

kommunikasjon. Ifølge Sunde, Eraker og Kumano-Ensby (2016) viser International 

Association of Oil and Gass Producers (IOGP) sine tall at petroleumsproduksjon i 

Midtøsten har lavere utslipp enn produksjon på norsk sokkel. Dette blir også 

tydeliggjort i den norske interesseorganisasjonen Norsk olje og gass sin egen 

miljørapport fra 2017. Der vises det at Midtøstens utslipp fra petroleumssektoren er 

lavere enn norsk petroleumssektors utslipp (Norsk olje og gass 2017, 33). Nedenstående 

figur er hentet fra denne rapporten og viser at Midtøsten har lavest utslipp av 

klimagasser per produserte enhet. Disse tallene kan sies å problematisere norsk 

regjerings italesettelse av sektoren som den reneste i verden da tallene skaper usikkerhet 

omkring regjeringens kommunikasjon. Hvis produksjonen andre steder er renere vil 

regjeringens argumentasjon om norsk petroleum som positivt for klimaet og miljøet 

svekkes. En konsekvens for regjeringen som følge av måten regjeringen kommuniserer 

på er således at argumentet om norsk petroleum som ren kan miste troverdighet. 

 

 
6. 1 Figur: Klimagassutslipp per produserte enhet i ulike petroleumsprovinser fra 2003-2015 (kg CO2-

ekvivalenter per produsert tonn oljeekvivalent) (Norsk olje og gass 2017, 38) 
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Dette poenget illustreres også i den uavhengige forskningsstiftelsen Carnegie sine 

analyser av petroleumsutslipp. Carnegie har i flere år jobbet med omfattende analyser 

av utslipp fra oljefelt. Forskningsstiftelsen bruker åpne kilder som kan verifiseres og 

fokuserer på utslipp av klimagasser fra hele livssyklusen til gitte oljefelt (Gordon, 

Brandt, Bergerson og Koomey 2015). Carnegie har analysert utslippstall fra verdens 

største oljefelt, Ghawar i Saudi-Arabia. Dette feltet produserer to og en halv ganger mer 

enn hele Norges produksjon totalt, og ligger et godt stykke under det norske 

gjennomsnittet for CO2-utslipp under produksjon (Risbråthe, 2016). I tillegg viser tall at 

verdens største offshore-oljefelt, Safaniya, som produserer nesten like mye som hele 

Norge, har et utslippsnivå som ligger på halvparten av nivået i Norge (Risbråthe, 2016). 

Mens utslippene for norsk petroleumsproduksjon i 2014 var 63 kg CO2 per enhet, var 

utslippsnivået i henholdsvis Ghawar og Safaniya 50 kg og 30 kg (Sæther 2017, 465; 

Risbråthe, 2016). 

 

Det har imidlertid blitt stilt spørsmålstegn omkring tallene fra Midtøsten stemmer og om 

de viser hele bildet. Det hevdes for eksempel at det finnes en rekke prosjekter som ikke 

oppgir tall på sine klimagassutslipp, og at disse prosjektene kan muligens bidra til å 

trekke gjennomsnittet ned (Sæther 2017, 54). Dette blir også poengtert av Norsk olje og 

gass som skriver: "I Midtøsten var det i 2015 kun 23 prosent av produksjonen som 

rapporterte sine utslipp til IOGP" (Norsk olje og gass 2017, 38). Figur 6. 1 viser at 

Norge blir plassert som den provinsen med nest minst CO2-utslipp per produserte enhet. 

Norge befinner seg derfor i det aller laveste spekteret av grad av utslipp. På bakgrunn av 

ovenstående figur er det mulig å argumentere for at norsk petroleumsproduksjon er 

renere enn mye annen petroleumsproduksjon i verden, selv om den ikke nødvendigvis 

er den absolutt reneste. 

 

På den andre siden skal det nevnes at grafene og figurene er hentet fra Norsk olje og 

gass sin egen miljørapport som de publiserer hvert år. Norsk olje og gass presenterer seg 

selv som en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskap og 

leverandørbedrifter (Norsk olje og gass u.å.). Det kan derfor argumenteres for at Norsk 

olje og gass har en egeninteresse i næringen, og det kan stilles spørsmålstegn ved 
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organisasjonens objektivitet i denne saken. Dessuten er tross alt også IOGP, som Norsk 

olje og gass henter tallene sine fra, en interesseorganisasjon for samme industri 

(International Association of Oil and Gass Producers [IOGP] u.å.). Derfor er det 

vanskelig å komme utenom det faktum at heller ikke IOGP kan sies å være en objektiv 

organisasjon når det gjelder å presentere tall for utslipp i petroleumssektorene rundt om 

i verden. Det kan derfor være en utfordring for norsk regjerings kommunikasjon at den 

baseres på samme type retorikk. En konsekvens for regjeringen kan være at deres 

kommunikasjon åpner opp for kritikk og motstand overfor deres italesettelse av klima- 

og miljøvennlig petroleum. 

 

Her skal det nevnes at regjeringen ikke alltid kommuniserer at Norge har den reneste 

petroleumssektoren i verden. Noen ganger blir det kommunisert at Norge har blant den 

reneste petroleumen. I analysen ble for eksempel et sitat fra nåværende olje- og 

energiminister Terje Søviknes illustrert der han uttrykker akkurat dette: "Norge har 

blant den «reneste» produksjonen i verden, langt renere enn karbonavtrykk andre land 

avgir. [...] Det vil være bra for klimaet at Norge utvinner mest mulig olje, raskest 

mulig" (Søviknes 2017a). Det blir ikke gjort et analytisk poeng ut av denne 

modereringen fordi regjeringens italesettelse først og fremst konstruerer en identitet 

omkring norsk petroleumsproduksjon ved å skape et skille mellom norsk og utenlandsk 

produksjon. Dette skillet blir muliggjort både ved å italesette norsk petroleum som 

renest og som blant den reneste. Ved å moderere seg kan det argumenteres for at 

regjeringen imøtekommer motstanden som oppstår som følge av kommunikasjonen om 

norsk petroleum som ren. På den måten kan det argumenteres for at konstruksjonen av 

norsk petroleum som positivt for klimaet og miljøet nødvendigvis ikke er problematisk 

for regjeringen selv om de møter motstand fra andre hold. 

 

6. 2 Dette, ikke dét 
Det er ingen motsetning mellom å være en olje- og gassnasjon og å nå 

målsetningene i Parisavtalen. Her er det viktig å ha to tanker i hodet samtidig. I 

alle seriøse scenarier vil verden trenge betydelige mengder olje og gass i tiår 

fremover. Det er ingen grunn til at norsk sokkel ikke skal bidra til å dekke dette 

behovet (Søviknes til Solås Suvatne 2017). 
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Som sitatet viser iakttar ikke regjeringen målet om å bekjempe klimaproblemer og 

rollen som petroleumsnasjon som en motsetning. Likevel har vi fremanalysert hvordan 

regjeringen iakttar bruk av fossil energi som negativt for klimaet og miljøet, og noe som 

i begrenset grad skal foregå innenfor Norges landegrenser. På bakgrunn av dette vil vi i 

det følgende diskutere konsekvensene av norsk regjerings fravalg og tilvalg av ulike 

aspekter i kommunikasjonen. I denne delen av diskusjonen vil vi diskutere de 

uoverensstemmelsene som kommer til uttrykk i regjeringens iakttagelser av: Produsere, 

ikke bruke, gass, ikke olje, fossil energi, ikke fornybar og andre land, ikke Norge. 

 

6. 2. 1 Produsere, ikke bruke 
I analysen har vi iakttatt hvordan norsk regjering muliggjør kommunikasjonen om ren 

petroleum gjennom å skille norsk petroleumsproduksjon fra utenlandsk 

petroleumsproduksjon, og dermed italesette norsk petroleum som renere enn resten av 

verdens produksjon. Et annet aspekt i regjeringens kommunikasjon om petroleum i et 

klima- og miljøpolitisk perspektiv og hvordan italesettelsen av petroleum som ren blir 

muliggjort, er italesettelsen av produksjon fremfor bruk. Som vi har iakttatt i analysen 

har også regjeringen selv gjort et poeng ut av å italesette forbrenning, og dermed bruk, 

som hovedårsaken til klimagassutslipp: "Klimaproblemet skyldes i første rekke 

forbrenning av fossil energi, som medfører tilførsel av karbon til det atmosfæriske 

kretsløp" (Miljøverndepartementet 2012, 168). Denne kommunikasjonen gjør det mulig 

for regjeringen å italesette norsk petroleum som ren. Dette er interessant i og med at tall 

fra SSB viser at mens Norges totale CO2-utslipp var på 44 millioner tonn per år i 2012, 

forårsaket forbrenning av norskprodusert olje og gass omtrent 500 millioner tonn CO2 

ved produksjonsnivå i 2016 (Fæhn, Hagem og Rosendahl 2013, 7). På bakgrunn av 

ovenstående er det mulig å argumentere for at norsk regjerings markering av produksjon 

i sin kommunikasjon er en avsporing i kommunikasjonen da de unnlater å italesette 

sammenhengen mellom produksjon og bruk. Det stemmer at bruk er hovedårsaken til 

klimagassutslipp, men det er viktig å påpeke at det produseres petroleum nettopp for at 

den skal brukes. Dette kan anses som en form for underkommunikasjon fra regjeringens 

side. 
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Uavhengig av om norsk petroleum og petroleumsproduksjon er den reneste i verden 

eller blant de reneste i verden, har imidlertid miljøkravene som har blitt satt bidratt til å 

redusere utslipp av klimagasser (Sæther 2017). Som Sæther poengterer i boken 

"Oljelandet i klimakampen": 

 

Gjennom relativt strenge miljøkrav har norske myndigheter, sammen med 

oljebransjen selv, sørger for å redusere mange skadelige utslipp. Mengden 

kjemikalier og annen forurensing til sjøs er blitt betraktelig mindre. Rutiner for å 

unngå ulykker og oljeutslipp følges antakelig opp på en bedre måte enn i mange 

andre oljeland (Sæther 2017, 48-49).  

 

I analysen har vi sett hvordan norsk regjering anvender en økonomisk semantikk og 

fremhever blant annet CO2-avgiften for å tilskrive mening til petroleum i et klima- og 

miljøpolitisk perspektiv, og hvordan miljøavgifter kan bidra til innovasjon og utvikling 

av miljøteknologi på norsk sokkel. Til tross for at det blir argumentert for at miljøkrav, 

avgifter og innovasjon har gjort norsk petroleumsproduksjon renere og mer klima- og 

miljøvennlig, er det vanskelig å unngå det faktum at det først er når petroleumen 

forbrennes at de største utslippene oppstår, og ikke under selve produksjonen. 

Produksjon står for omtrent fem prosent av klimagassutslippene som de fossile 

brenslene forårsaker, og de resterende 95 prosent stammer fra forbrenning av olje og 

gass (NTB 2016). Det vil si at den største andelen utslipp fra petroleum først oppstår når 

oljen eller gassen brukes. Hvorvidt norsk petroleumsproduksjon er litt renere enn for 

eksempel produksjon i Midtøsten, kan sies å være en dråpe i havet og har dermed ikke 

den store betydningen for hverken klimaet eller miljøet. Som Sæther skriver:  

 

Og i det øyeblikket der bensin forbrennes i en bil på motorveien et sted, spiller det 

liten rolle om bensinen stammer fra Russland, Nigeria, Saudi-Arabia eller Norge. 

I bruk forurenser norsk petroleum akkurat like mye som russisk, nigeriansk eller 

arabisk petroleum (Sæther 2017, 53). 

 

Petroleum vil alltid være petroleum, og fossil energi forurenser uansett hvor klima- og 

miljøvennlig den fremstilles. Det kan derfor argumenteres for at en konsekvens av 
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regjeringens kommunikasjon utover kommunikasjonen er at norsk regjering ikke tar 

ansvar for det totale utslippet petroleum fra norsk sokkel medfører og dette kan ha 

ytterligere klima- og miljømessige konsekvenser for samfunnet. Regjeringens 

kommunikasjon om at utslippene fra norskprodusert petroleum står utenfor deres 

ansvarsområde utfordres da det kan argumenteres for at Norge som en internasjonal 

viktig petroleumsaktør bør ta dette ansvaret. 

 

6. 2. 2 Gass, ikke olje 
I sin italesettelse av petroleum i et klima- og miljøpolitisk perspektiv fremhever 

regjeringen at norske petroleum er et bedre alternativ enn andre typer energikilder. Det 

viser seg i empirien at regjeringen i sin kommunikasjon først og fremst markerer gass 

som det bedre alternativet: "Vi skal heller ikke glemme at norsk gass hver dag brukes til 

å fase ut kull i Europa, og dermed bidrar til lavere utslipp i importlandene" (Søviknes 

2018a). Som fremanalysert i delanalyse en markeres gass i motsetning til kull. Det er 

interessant å se hvordan norsk regjering i sin kommunikasjon fremhever de positive 

miljøkonsekvensene fra eksport av gass i motsetning til kull, men ikke italesetter 

konsekvensene av norsk eksport av olje. I analysen iakttok vi hvordan regjeringen i sin 

kommunikasjon i all hovedsak fokuserer på gass som det bedre alternativet. Samtidig 

har vi iakttatt at det tillegges mening til hele den norske petroleumsproduksjonen som 

positiv for klimautfordringene. Det kan derfor argumenteres for at norsk regjering tar 

ansvaret for eksport av gass, men ikke eksport av olje. Dette poenget blir ytterligere 

understreket når tidligere olje- og energiminister Lien tar til ordet for at det skal skilles 

mellom de forskjellige typene petroleum: 

 

Poenget er at det aller meste av det som må bli værende i bakken ikke er olje- 

eller gass. Det er kull – den klart mest CO2-intensive av de fossile energikildene. 

Dette slår meg faktisk som underlig – at det i svært mange sammenhenger ikke 

gjøres noen forskjell mellom de ulike fossile energikildene – olje, gass og kull. 

Gass er vesentlig renere enn kull.Ved å bruke gass i stedet for kull i 

kraftproduksjonen vil CO2-utslippene bli mer enn halvert. Norsk gass bør derfor 

ha en viktig rolle på veien mot lavutslippssamfunnet. Hvis kullbruken i Europa 

erstattes med gass, vil de europeiske utslippene gå drastisk ned (Lien 2015b). 
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Selv når regjeringen stiller seg undrende til hvorfor de ulike fossile energikildene ikke 

gjøres forskjell mellom, fokuseres det likevel på å markere gass i motsetning til kull. 

Olje blir igjen ikke italesatt: "[...] som underlig – at det i svært mange sammenhenger 

ikke gjøres noen forskjell mellom de ulike fossile energikildene – olje, gass og kull. Gass 

er vesentlig renere enn kull" (Lien 2015b). Regjeringens markering av gass i 

kommunikasjonen kan begrunnes i at Norge er verdens tredje største eksportør av gass, 

men kun produserer to prosent av verdens samlede etterspørsel av olje (Norsk petroleum 

u.å.c). Likevel er produksjon og eksport av olje av en vel så betydelig karakter for 

Norge. I 2017 var eksportverdien for norsk olje på 209 milliarder kroner og 

eksportverdien for gass lå på 200 milliarder kroner. Norge var dessuten verdens 14. 

største oljeprodusent i 2016 (Norsk petroleum u.å.c). Det kan derfor argumenteres for at 

norsk regjerings italesettelse og markering av gass fremfor olje er en bevisst strategi for 

å understøtte sin kommunikasjon om norsk petroleum som positivt for klimaet og 

miljøet. Dette viser hvordan norsk regjering fokuserer på å kommunisere om den 

eksporterte gassen, men velger å underkommunisere sin rolle som oljeeksportør for å 

italesette petroleum i et klima- og miljøpolitisk perspektiv. 

 

Regjeringens italesettelse av gass fremfor olje blir ytterligere illustrert når regjeringen 

kommuniserer om omstillingen til lavutslippssamfunnet. I analysen kunne vi se hvordan 

regjeringen italesetter petroleum som viktig for å nå lavutslippssamfunnet. Vi kan igjen 

iaktta at regjeringen i sin kommunikasjon kun eksemplifiserer gass:  

 

Verden trenger mer energi fra fornybare energikilder. Norge er en forkjemper for 

dette, og bruken av gass skal ikke gå på bekostning av fornybar energi. Det er 

imidlertid ikke realistisk å tro at bruken av fossilt brennstoff kan reduseres 

betraktelig i nærmeste fremtid. Gass er også godt egnet som en stabil støtte for 

variabel fornybar energi. Når vinden ikke blåser, og sola ikke skinner, trenger 

fornybar energi en fleksibel og pålitelig partner. Gass har kvalitetene som skal til 

for å ta denne rollen. På lengre sikt når vi lykkes med å gjøre karbongangst 

(CCS) kommersielt tilgjengelige, kan bruk av gass skje med svært lite 

karbonavtrykk (Olje- og energidepartementet 2011c). 
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Dette viser seg også når regjeringen taler om selve lavutslippssamfunnet og hvordan 

petroleum, med gass, kan fungere som supplement til fornybar energi: 

 

Vi mener det fortsatt vil være behov for gass i den europeiske energimiksen. 

Gassen er fornybarsatsningens beste venn. Den er den minst forurensende av de 

fossile energikildene. Det er derfor et paradoks at samtidig som andelen fornybar 

energi har økt, har kullforbruket i Europa også økt. Det er ingen klimavennlighet i 

å argumentere mot gass i den europeiske energimiksen (Helgesen 2015). 

 

Når regjeringen taler om overgangen til lavutslippssamfunnet og om selve 

lavutslippssamfunnet, kan vi iaktta hvordan petroleum blir kommunisert som først og 

fremst gass og ikke olje. Når regjeringen kommuniserer at eksport av gass skal fortsette, 

unnlates det å nevne hvilken retning oljeeksporten skal ta. Fordi gass bidrar til mindre 

klimagassutslipp enn olje, kan det argumenteres for at dette er et kommunikativt 

strategisk fravalg av olje i norsk regjerings kommunikasjon (International Energy 

Agency [IEA] 2012, 3). Ved å la være å tale om oljens fremtid og i stedet kun fokusere 

på gass, kan regjeringen italesette at norsk petroleum er renere enn mange andres. En 

sådan kommunikasjon kan føre til konsekvenser for regjeringen da det gir muligheter 

for andre til å stille seg kritisk til en aktiv norsk petroleumsproduksjon. 

 

I henhold til internasjonale forpliktelser, blant annet Kyotoavtalen, Bærekraftsmålene 

og Parisavtalen, er verdens nasjoner i dag gjensidig forpliktet til å redusere sine utslipp. 

Tidligere klimaavtaler har i større grad rettet seg mot fattige land. Imidlertid er de nye 

avtalene universelle og gjeldende for alle land som har forpliktet seg til dem. 

Bærekraftsmålene setter blant annet fokus på hvordan alle land er gjensidig avhengig av 

hverandre og tilstanden på et utviklingsområde vil påvirke andre områder igjen 

(Utenriksdepartementet 2017, 5). Eksport av olje og gass har forskjellig utgangspunkt. 

Gassmarkedet blir karakterisert som bestående av flere regionale markeder, mens 

oljemarkedet blir sett på som ett globalt marked (SSB 2013, 4). Norge eksporterer i all 

hovedsak gass til det europeiske markedet. Ifølge SSB vil derfor endringer i norsk 

gassproduksjon først og fremst påvirke Europa (SSB 2013, 4). Endringer i norsk 



 117/160 

oljeproduksjon vil derimot kunne ha større globale effekter. Beregninger viser at 

verdens oljeforbruk vil øke kraftig som følge av økt veitransport i fremvoksende 

økonomier (SSB 2013, 10). Det kan derfor fremstå motstridende når regjeringen 

underkommuniserer sin rolle som oljeeksportør i det bruk av olje regnes som en stor 

utfordring for klimaet og miljøet, samtidig som det i kommunikasjonen konstrueres et 

bilde av Norge som en forkjemper for internasjonale forpliktelser i klimakampen. 

 

Sett fra et klima- og miljøperspektiv, kan det på den andre siden argumenteres for at 

norsk regjerings markering av gass fremfor olje ikke er problematisk. Dette kan 

begrunnes i at utfasing av kull kan bidra til lavere utslipp i de landene som vil trenge 

petroleum som energikilde. Da verden vil ha et økende behov for energi, kan det 

argumenteres for at om Norge valgte å fase ut sin petroleumsproduksjon, inkludert gass, 

ville verden blitt nødt til å benytte seg av de dårligere alternativene. I delanalyse en har 

vi identifisert disse alternativene som kull. Det kan derfor argumenteres for at 

regjeringens markering av gass som positivt for klimaet og miljøet ikke er problematisk 

nettopp fordi den er mer klimavennlig enn kull. Dette argumentet styrkes når man ser på 

beregninger som viser at kullforbruket faktisk vil øke med nesten tolv prosent utenfor 

OECD, mens de store OECD-landene forventes å redusere sin kulletterspørsel (SSB 

2013, 10). Norskprodusert gass kan sørge for at OECD-land reduserer sitt kullbruk. 

Norsk gass forsyner for eksempel EU med om lag 25 prosent av det totale gassforbruket 

(Norsk petroleum u.å.c). Som figur 6. 2 viser ligger eksportverdien av gass og olje i dag 

omtrent likt. Norsk eksport av gass har imidlertid økt de siste årene, mens oljeeksporten 

har minket noe. Regjeringens fokus på gass fremfor olje kan derfor anses som å være 

mindre problematisk sett fra et klima- og miljøpolitisk perspektiv ettersom grafen viser 

en trend som kan tyde på at gass vil spille en større rolle enn olje i fremtiden. Dette er 

imidlertid vanskelig å fastslå fordi det ikke kan forutses hvordan vareeksporten vil 

utvikle seg. 
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Figur 6. 2: Eksportverdi av norsk petroleum, 1971-2017. Tallene er inflatert med KPI Norge (Norsk 

petroleum u.å.c). 
 

6. 2. 3 Fossil energi, ikke fornybar energi 
I delanalyse en iakttok vi at norsk regjering tilskriver mening til petroleum i et klima- 

og miljøpolitisk perspektiv ved å konstruere en identitet omkring Norge som en klima- 

og miljøvennlig petroleumsnasjon ved å italesette norsk petroleumsproduksjon som ren 

i motsetning til resten av verdens petroleumsproduksjon. Det kan argumenteres for at en 

slik kommunikasjon er problematisk ved at regjeringen sammenligner petroleum og 

fossil energi med annen petroleum og fossil energi. I begge analysedelene har vi iakttatt 

hvordan regjeringen flere ganger italesetter fornybar energi som viktig for å kunne bli et 

lavutslippssamfunn i fremtiden, og i formanalysen så vi hvordan regjeringen oscillerer 

mellom fornybar og fossil energi. Denne oscilleringen kan ses som en strategisk måte å 

tale om energi generelt ettersom regjeringen ikke sammenligner sin egen 

petroleumsproduksjon med fornybar energi. Til tross for at regjeringen oscillerer 

mellom fornybar energi og fossil energi, kunne vi i delanalyse en identifisere hvordan 

regjeringen likevel konstruerer norsk petroleumsproduksjon som ren og Norge som en 

klima- og miljøvennlig petroleumsnasjon. Det kan argumenteres for at det ikke ville 

vært mulig å italesette petroleum som ren dersom regjeringen hadde sammenlignet 

petroleum med energi generelt og konstruert en identitet omkring Norge som en klima- 

og miljøvennlig petroleumsnasjon ved å skille den norske petroleumsproduksjonen fra 
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fornybar energiproduksjon. Det ville i den forstand være problematisk for regjeringen å 

italesette petroleum som miljøvennlig i et klima- og miljøpolitisk perspektiv fordi 

fornybar energi er mer klima- og miljøvennlig enn petroleum. Dette italesetter 

regjeringen også selv, som vi har identifisert i de foregående analysedeler: "Dersom vi 

skal redusere klimagassutslippene, må vi erstatte nok av den fossile energibruken vår 

med fornybar energi" (Miljødirektoratet 2015). 

 

I underkapittel 6. 1 diskuterte vi konsekvensene av regjeringens italesettelse av norsk 

petroleum som den reneste. Ut ifra tallene som ble presentert her, kan det argumenteres 

for at norsk petroleumsproduksjon ikke er den absolutt reneste, selv om den kan sies å 

være renere enn mye annen petroleumsproduksjon. Det kan i tillegg argumenteres for at 

regjeringens fokus på norsk petroleum som et godt alternativ for andre land er 

problematisk på bakgrunn av at Norge selv har en stor andel av fornybare ressurser som 

kunne blitt eksportert i stedet for, eller i tillegg til, norsk petroleum. Lenge før Norge 

startet med produksjon av petroleum, har Norge produsert energi (Olje- og 

energidepartement 2016b, 5). Norges natur med mye vind og vann legger opp for 

produksjon av fornybar energi. I forlengelse av de internasjonale gjensidig forpliktende 

avtalene Norge er en del av, er det interessant hvordan norsk regjering kommuniserer at 

Norge skal benytte seg av fornybar energi, mens alternativet for andre land er den 

norskproduserte petroleumen. Faktum er at det finnes alternativer til både olje, gass og 

kull. SSB-forsker Bjarte Holtsmark henviser til beregninger som viser at hvis man 

kunne bygge et solenergiverk på anslagsvis fem prosent av Saharas areal ville det vært 

mulig å produsere like mye energi som man får av alt forbruk av olje, gass og kull på 

global basis (Holtsmark 2005). Problemet er at teknologien til fornybar energi ikke er 

like kommersiell lønnsom per dags dato som petroleumsproduksjon (Holtsmark 2005; 

Van Beurden til Collins 2016). Når det finnes norske, mer miljøvennlige alternativer 

som vind- og vannkraft, utfordres norsk regjerings kommunikasjon om norsk petroleum 

som det bedre alternativet. Dette kan således sies å være en konsekvens for regjeringen 

som følge av deres kommunikasjon. Her er det dog viktig å påpeke at vind- og 

vannkraft er omdiskutert i den norske debatten fordi disse energikilder fører til 

inngripen og endringer i naturen (Fornybar u.å.). 
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6. 2. 4 Andre land, ikke Norge 
I følgende avsnitt vil vi diskutere hvilke konsekvenser som oppstår når norsk regjering 

iakttar hvem som har ansvar for utslipp, samt konsekvensene av regjeringens 

italesettelse av forskjellen på utslipp som følge av produksjon og bruk i sin 

kommunikasjon om petroleum i et klima- og miljøpolitisk perspektiv. I analysen har vi 

iakttatt hvordan regjeringen kommuniserer om utslipp. Dette viser seg for eksempel i 

følgende sitat: "Som for all annen næringsvirksomhet er det et grunnleggende skille 

mellom utslipp fra petroleumsvirksomheten på norsk sokkel og utslipp i andre land som 

følge av at olje og gass fra norsk sokkel eksporteres og forbrennes der" (Søviknes 

2017a). 

  

Som tidligere nevn slår internasjonale forpliktende avtalene fast at tilstanden på et 

område vil påvirke tilstanden på et annet område (Utenriksdepartementet 2017, 5). Som 

ovenstående sitatet viser, ser norsk regjering bort fra de utslippene norskprodusert 

petroleum slipper ut. Vi kan sette spørsmålstegn ved en således måte å kommunisere på 

fordi klimautslipp påvirker hele kloden (Utenriksdepartementet 2017, 5). Til tross for at 

Norge ikke har det offisielle ansvaret for utslipp som følge av brenning av norsk olje og 

gass, vil utslippene også kunne påvirke klimaet og miljøet både nasjonalt og 

internasjonalt. Når regjeringen taler om petroleum, spiller landegrenser en rolle og 

Norge kommuniserer at de kun har ansvar for utslippene innenfor egne landegrenser. 

Når regjeringen kommuniserer ut ifra et rent klima- og miljøpolitisk perspektiv uten 

fokus på petroleum, men i stedet fokus på natur, kommuniseres det derimot at 

landegrenser ikke har en betydning: "Naturen kjenner ingen grenser. Derfor er det 

utviklet internasjonale avtaler som tar sikte på å beskytte miljøet ut fra et større 

perspektiv enn det nasjonale" (Miljødirektoratet u.å.). Regjeringens italesettelse av 

petroleum i et klima- og miljøpolitisk perspektiv skiller seg derfor fra et rent klima- og 

miljøpolitisk perspektiv. Også FNs klimakonvensjon uttaler at utslipp fra 

petroleumsbruken skjer i det landet bruken foregår uavhengig av hvor den er produsert: 

"I det nasjonale klimagassregnskapet, som årlig rapporteres til FNs klimakonvensjon, 

telles utslipp fra produksjon av ulike energivarer i det landet hvor 

produksjonsutslippene skjer og utslipp fra bruk i det landet hvor bruksutslippene skjer" 

(Miljøverndepartementet 2012, 198). Det internasjonale systemet bruker samme metode 
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for å beregne utslipp og det kan argumenteres for at dette legger opp til en måte å 

fraskrive petroleumsprodusenter ansvar på. Med andre ord har det internasjonale 

systemet bidratt til å skape den mulighetsbetingelsen som tillater norsk regjering å 

konstruere sitt ansvarlighetsargument omkring petroleum i et klima- og miljøpolitisk 

perspektiv. 

 

Mulighetsbetingelsene som det internasjonale politiske systemet skaper for norsk 

regjerings kommunikasjon viser seg ytterligere når blikket rettes mot klimakvoter. En 

klimakvote er en tillatelse til å slippe ut en viss mengde klimagassutslipp (Klima- og 

miljødepartementet 2017c). Da Miljødirektoratet skulle regne ut det endelige 

sluttoppgjøret fra Kyotoprotokollens første forpliktelsesperiode (2008-2012) viste det at 

Norge hadde et utslipp på 6,5 prosent høyere enn det forpliktende nivå (NTB 2015e). 

Løsningen ble kvotekjøp i utlandet, det vil si at Norge finansierte reduksjon i 

klimagassutslipp i andre land, for videre å få disse reduksjonene med i egne 

klimaregnskap i Kyotoprotokollen. Med andre ord legger dette systemet opp til at Norge 

kan nå sine internasjonale forpliktelser ved å gå i null ved hjelp av kvotekjøp, men å 

unnlate og ta utslippene innenfor Norges grenser. Dette kan ses som et problem i en 

bredere samfunnsmessig kontekst da det kan argumenteres for at dette til syvende og 

sist ikke vil føre til reduksjon i det totale klimaregnskapet globalt sett. Det kan derfor 

argumenteres for at norsk regjerings kommunikasjon omkring hvem som skal ta ansvar 

for bruk av fossil energi og de medførende utslippene kan ha samfunnsmessige 

konsekvenser utover kommunikasjonen. Kvotesystemet bidrar til å muliggjøre denne 

kommunikasjonen fordi den tillater sterke økonomier, som Norge, å kjøpe seg vekk fra 

ansvaret for klimagassutslipp. 

 

På den andre siden kan det argumenteres for at det til syvende og sist handler om 

reduksjon av klimautslipp på verdensbasis. Dersom land som står sterkere økonomisk 

kan hjelpe til ved å kjøpe kvoter, kan dettes regnes som positivt for klimaet og miljøet. 

Følgende uttalelse fra tidligere klima- og miljøminister Sundtoft kan illustrere dette 

argumentet: "Muligheter for å bruke kvotekjøp gjør at land lettere kan samarbeide om 

utslippsreduksjoner. Vi får kuttet mer i fellesskap enn vi får gjort alene, og det betyr at 

ambisjonsnivået i klimapolitikken kan heves" (Klima- og miljødepartementet 2015). 
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Som det fremgår av sitatet, anser regjeringen klimapolitikken som en kamp som skal 

kjempes i fellesskap. Et kvotesystem gjør det mulig å samarbeide effektivt om 

reduksjon av klimagassutslipp på tvers av landegrenser. 

 

Dette argumentet blir svekket når norsk regjering italesetter at de ikke ønsker at det skal 

tas ansvar for utslipp i et samlet fellesskap, men i de enkelte landene som faktisk 

forbruker og brenner petroleum. Det kan settes spørsmålstegn ved hvordan regjeringen 

kommuniserer om kampen mot klimautfordringene alt ettersom hvordan Norge vil 

fremstå som mest mulig ansvarlig. Noen ganger kommuniseres klimautfordringene som 

et samarbeidsprosjekt med alle verdens land, samtidig som utslipp fra petroleum som 

Norge er med på å produsere ikke skal regnes med. På bakgrunn av dette argumenterer 

vi for at regjeringens fravalg av ansvar for utslipp kan medføre samfunnsmessige 

konsekvenser da klimautfordringene er et globalt problem. 

 

6. 3 Petroleumsetikk  
I det følgende avsnitt vil vi problematisere hvorvidt det er etisk forsvarlig å italesette 

petroleum som miljøvennlig i et klima- og miljøpolitisk perspektiv når petroleum har 

skadelige innvirkninger på klima og miljø. Ifølge Den nasjonale forskningsetiske 

komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) omhandler etikk en visjon om det 

såkalte gode liv (De nasjonale forskningsetiske komiteene for naturvitenskap og 

teknologi NENT 2015). Bærekraftsprinsippet er viktig angående dette da det omhandler 

økonomiske, sosiale, politiske og klimamessige aspekter som det kan argumenteres for 

at nettopp påvirker det gode liv. Med etisk forsvarlig mener vi derfor en 

problematisering av hvorvidt norsk regjerings kommunikasjon om petroleum i et klima- 

og miljøpolitisk perspektiv i stor nok grad tar høyde for disse etiske prinsippene. 

 

6. 3. 1 Føre-var-prinsippet8 
Hvilke etiske konsekvenser oppstår som følge av at norsk petroleum italesettes som 

positivt for klima og miljø når fossil energi ikke er fornybar og står for størsteparten av 

de globale klimagassutslippene? 

                                                
8 På engelsk: The Precautionary Principle. På dansk kan det oversettes til forsigtighedsprincippet. 
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Det er nedfestet i Norges Grunnlov at natur og miljø skal ivaretas, og at en langsiktig 

forvaltning også skal sikre fremtidige generasjoner. Det er videre opp til staten å sørge 

for at disse grunnprinsipper blir lagt til grunn for en bærekraftig politikk. Hvorvidt disse 

prinsippene faktisk tas høyde for i norsk politikk når videre utvinning av oljefelt ønskes 

vedtatt kan dog diskuteres, og dette var som nevnt innledningsvis bakgrunnen for 

fjorårets klimarettssak. Grunnlovsparagraf 112, populært kalt miljøvernloven sier 

følgende: 

 

Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne 

og  mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og 

allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten. 

 

Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av 

planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har 

etter foregående ledd. 

 

Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger 

(Grunnloven §112, 1814).  

 

Paragrafen viser hvordan det i Norge er lovfestet at naturen skal ivaretas ut ifra et 

langsiktig perspektiv, at nordmenn har rett til kunnskap om naturens tilstand og at staten 

skal sørge for beskyttelse av naturen. Et annet viktig prinsipp i norsk klimapolitikk er 

føre-var-prinsippet. Det bygger implisitt på Grunnlovsparagraf 112, og handler om at 

tvilen skal la naturen komme til gode (Sjåfjell, Stubhaug 2015, 18). Det vil si at det ikke 

skal fattes vedtak som kan skade naturen, og manglende kunnskap og vitenskapelig 

usikkerhet kan ikke brukes som begrunnelse for å unnvære og/ eller fatte tiltak (SSB 

2015). Føre-var-prinsippet er velkjent i norsk regjerings kommunikasjon: 

 

For å oppnå en bærekratig utvikling er det viktig at langsiktige perspektiver 

legges til grunn for samfunnsutviklingen, og at det ikke tas valg som kan få 

negative konsekvenser for framtidige generasjoners valgmuligheter og evne til å 
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ivareta sine behov. Samfunnet må derfor respektere naturens tålegrenser, og 

politikken må bygge på føre-var-prinsippet (Finansdepartementet 2009, 41). 

 

Samme prinsipp blir også uttalt i nåværende regjerings erklæring fra forrige 

stortingsperiode: 

 

Regjeringen vil bygge sin politikk på forvalteransvaret og føre-var-prinsippet. 

Den kloden vi skal overlate til våre barn skal være i minst like god stand som vi 

overtok den fra våre forfedre. Utbyggingen av fornybar energi må økes. 

Regjeringen vil føre en offensiv klimapolitikk og forsterke klimaforliket. 

(Regjeringsplattform 2013, 4). 

 

Norsk regjering kommuniserer i det ovenstående sitat at kloden skal overlates i minst 

like god stand som den var i da vi overtok den fra våre forfedre. Det problematiske ved 

dette er at mange vil hevde det allerede er for sent. FNs klimapanel har estimert at det er 

95 prosent sannsynlighet for at utslipp fra menneskeskapte klimagasser er årsaken til 

mesteparten av den observerte globale temperaturøkningen siden midten av forrige 

århundre (Stocker et. al. 2013, 5). Det kan derfor diskuteres om det er problematisk å 

kommunisere om petroleum som klima- og miljøvennlig, og hvilke konsekvenser dette 

kan medføre. Ifølge FN kommer to tredjedeler av disse utslippene fra fossil energi 

(UNChronicle 2015). Tidligere klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen mener 

likevel at olje- og gassutvinningen i Norge skal fortsette i lang tid: "Det vil være olje- og 

gassutvinning på norsk sokkel i mange år fremover, selv om oljen ikke lenger vil være 

motoren i vår økonomiske vekst" (Helgesen 2017c). Når regjeringen italesetter 

petroleum som positivt for klimaet og miljøet kan det argumenteres for at dette har 

samfunnsmessige konsekvenser ettersom regjeringen italesetter at utvinningen av norsk 

petroleum skal fortsette, samtidig som det står nedfestet i Grunnloven at miljøet også i 

fremtiden skal beskyttes. 

 

Ifølge NENT er det for det første problematisk å satse på en ikke-fornybar energikilde 

som etterhvert vil ta slutt (NENT 2014, 6). For det andre eksisterer det en relativt bred 

konsensus om at videre utvinning av fossil energi og de utslippene det medfører vil ha 
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alvorlige konsekvenser for både mennesker, klima og miljø (NENT 2014, 6). Som vi i 

tidligere avsnitt har lest, er regjeringens argument omkring dette at Norge ikke 

forbrenner, men kun produserer petroleum. Dette kan imidlertid anses som et svakt 

argument da klimagassutslipp ikke operer etter landegrenser. Ifølge NENT mener FNs 

klimapanel at klimaendringene kan ha alvorlige innvirkninger på ressurser som mat og 

vann, som videre kan føre til økende fattigdom, migrasjon og politisk ustabilitet (NENT 

2014, 6). Det kan argumenteres for at FNs rapporter og annen forskning som tilsier at 

fossil energi har negative innvirkninger på det globale klimaet, utfordrer regjerings 

kommunikasjon om petroleum i et klima- og miljøpolitisk perspektiv. 

 

I analysen har vi iakttatt hvordan regjeringen italesetter et ønske om videre 

petroleumsutvinning på norsk sokkel: "Vi vil opprettholde leteaktiviteten etter olje og 

gass, og oljeindustrien må få tilgang til interessante letearealer" (Regjeringsplattform 

2005, 60). Og i følgende sitat: "Olje og gass er en viktig del av fremtiden" (Søviknes 

2017b). En konsekvens av regjeringens kommunikasjon for regjeringen selv er at det er 

problematisk å kommunisere fremtidsrettet om noe som en gang vil ta slutt. I den 

norske offentlige debatt hevdes det at det er viktig å satse på andre næringer ettersom 

landets største og viktigste næring tross alt baserer seg på en energikilde som til slutt vil 

bli brukt opp. Tidligere olje- og energiminister Tord Lien forholder seg i liten grad til 

denne problemstillingen. Vedrørende diskusjonen om hva Norge skal leve av etter 

petroleum, sier han følgende til Stavanger Aftenblad: "Vi må få debatten over på hva 

skal vi leve av i tillegg til oljen. Hva vi skal leve av etter oljen, har vi veldig god tid til å 

finne ut av. Johan Sverdrup skal produsere i 50 år til og Ekofisk-området i 40" (Lien til 

NTB 2015d). 

  

Tid er relativt og noen vil kanskje hevde at 40-50 år er lenge nok. Ifølge FN må verden 

dog handle nå for å unngå klimaforandringer (FN-sambandet 2018a). Det fremstår 

derfor som noe problematisk at norsk regjering ikke forholder seg til dette. Som vi har 

sett i analysen italesettes nåtiden ved å konstruere to fremtider mot 

lavutslippssamfunnet. Det kan således argumenteres for at regjeringen i sin 

kommunikasjon evner å utsette debatten om at det er nødvendig å handle nå. Ved å 

utsette handling kan regjeringen forholde seg til debatten uten egentlig å gjøre det. Det 
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kan derfor argumenteres for at regjeringens kommunikasjon har samfunnsmessige 

konsekvenser: "Den eneste måten å stanse klimaendringene på er å slippe ut mye 

mindre klimagass enn det vi gjør i dag" (FN-sambandet 2018a). Det kan diskuteres 

hvorvidt det er etisk forsvarlig å konstruere to fremtider og dermed unngå handling i 

nåtiden. Det kan tales for at kommunikasjonen kan ha etiske konsekvenser utover seg 

selv da regjeringens utsettelse av aktiv handling kan ha negative innvirkninger på det 

globale klimaet. Dette kan imidlertid også skape en konsekvens for regjeringens 

fremtidige kommunikasjon da problemet på et eller annet tidspunkt er nødt til å tas tak i, 

fordi utvinning på norsk sokkel en gang vil avsluttes enten på grunn av klima- og 

miljøhensyn eller fordi petroleumsreservene tar slutt. 

 

6. 3. 2 Petroleumsforskning: Hinder eller bidrag?  
I delanalyse en fremanalyserte vi hvordan regjeringen kondenserer mening til petroleum 

i et klima- og miljøpolitisk perspektiv ved å anvende innovasjon som et gjennomgående 

tema i kommunikasjonen. Det satses store summer på petroleumsforskning, og 

regjeringen har foreslått å bevilge 408 millioner norske kroner til dette i det kommende 

statsbudsjettet gjennom Norges forskningsråd (Olje- og energidepartementet 2017, 14). 

I følgende avsnitt vil vi diskutere hvilke samfunnsmessige konsekvenser regjeringens 

kommunikasjon omkring petroleumsforskning som et bidrag til å tale om ren, norsk 

petroleum medfører. Dette blir gjort med bakgrunn i at det kan argumenteres for at det 

av klima- og miljømessige hensyn heller burde satses på forskning innenfor fornybar 

energi. 

 

I norsk regjerings kommunikasjon legges det vekt på at teknologiutviklingen innen 

petroleumsnæringen skal sørge for reduksjon av klimagassutslipp. Dette kan illustreres i 

sitatet nedenfor: 

 

For petroleumsvirksomheten legges det vekt på at utslippsreduksjoner kan oppnås 

gjennom å redusere behovet for energi, øke virkningsgraden ved kraftproduksjon, 

samordne kraftforsyningen mellom innretningene og forbedring av 

driftsprosedyrer i tilknytning til fakling. Et hovedområde er utvikling av teknologi 

som reduserer utslipp av CO2 og andre klimagasser. Regjeringen har styrket 
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innsatsen for utvikling av effektive og miljøvennlige energiteknologier, blant annet 

gjennom økt satsing på [...] miljøvennlig og effektiv bruk av energi 

(Miljøverndepartementet 2005, 99). 

 

Som sitatet tilsier kommuniserer norsk regjering at satsingen på utviklingen av klima- 

og miljøvennlig teknologi er styrket. Ved å anvende miljøvennlig teknologi og sørge for 

at minst mulig klimagasser slippes ut under petroleumsproduksjonen, har vi i analysen 

iakttatt hvordan regjeringen argumenterer for at norsk produksjon er ren, og dermed 

klima- og miljøvennlig. Som vi har fremanalysert i delanalyse to kommuniserer 

regjeringen at petroleumsbransjen er underlagt strenge tiltak for å sikre begrensing av 

klimagassutslipp og at forskning og teknologi bidrar til dette: 

 

Som et resultat av effektive virkemidler og felles satsing mellom myndigheter og 

oljeselskap på forskning, teknologiutvikling og kompetansebygging, holder norsk 

petroleumsvirksomhet en svært høy miljø- og klimastandard sammenlignet med 

petroleumsvirksomhet i andre land (Norsk petroleum u.å.d). 

 

Sett fra et klima- og miljøpolitisk perspektiv kan det argumenteres for at det er positivt 

at norsk regjering kommuniserer om viktigheten av strenge miljøtiltak og 

teknologiutvikling som kan bidra til at norsk petroleumsproduksjon reduserer sine 

klimagassutslipp. Det kan imidlertid diskuteres om det er etisk forsvarlig at norsk 

regjering satser på petroleumsforskning når det samtidig er for å stimulere økt aktivitet 

innen næringen. Dette kan illustreres i sitatet under: 

 

Regjeringen foreslår å bevilge 408 millioner kroner til petroleumsforskning 

gjennom Norges forskningsråd, hvorav 155 millioner kroner til petroleumsrettet 

utvikling og demonstrasjon gjennom DEMO 2000-programmet. Dette er ett av 

flere tiltak fra Regjeringen for raskt å stimulere til økt aktivitet og sysselsetting i 

sektoren (Olje- og energidepartementet 2017). 

 

Sett i sammenheng med bærekraftsmålene, føre-var-prinsippet, Grunnloven samt de 

internasjonale klimaavtalene som Norge har forpliktet seg til, hevder NENT (2014) i sin 
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rapport om forskningsetisk vurdering av petroleumsforskning at en energiomstilling er 

nødvendig for blant annet å sikre togradersmålet (NENT 2014, 6). Forskningsetisk må 

det derfor avgjøres hvorvidt petroleumsforskning kan være til hinder for denne 

omstillingsprosessen, eller om det snarere kan argumenteres for at petroleumsnæringen 

med videre forskningsutvikling kan være en del av denne prosessen (NENT 2014, 6).  

 

På den ene siden kan det argumenteres for at norsk petroleumsforskning har positive 

samfunnsmessige konsekvenser da petroleum kan bidra til en energiomstilling når det 

kommuniseres at næringen bruker eksisterende kunnskap som kompetanseoverføring til 

andre sektorer, blant annet angående fornybar energi: 

 

For olje- og gassnæringen er Norges største kunnskapsbank. En verden som 

etterspør mer energi gir enorme muligheter for fagfolk med teknisk-

naturvitenskapelig kompetanse. Ett eksempel på hvordan kompetansen fra 

petroleumsnæringen kan komme til nytte i andre næringer finner vi i Statoil, som 

nå omtaler seg som et bredt energiselskap, ikke "bare" et olje- og gasselskap. Det 

er jo fordi selskapet ser muligheter også innen fornybar energiproduksjon, som 

sol og vind (Søviknes 2018c). 

 

I følgende sitat kan det illustreres hvordan norsk regjering setter krav til at 

petroleumsforskningen også skal fokusere på klima: 

 

Regjeringen har fulgt opp veksten i bevilgningene til forskning på fornybar energi 

som forutsatt i klimaforliket med en vekst på 600 millioner kroner for perioden 

2008–2010. Dette har blant annet gitt 11 Forskningssentre for miljøvennlig energi 

og styrking av ulike programmer. De offentlige bidragene til forskning på 

fornybare energikilder er i 2010 på nivå med tilsvarende offentlig bidrag til 

petroleumsforskningen. Den offentlige finansierte petroleumsforskningen har hatt 

et betydelig fokus på klima (Miljøverndepartementet 2012, 183). 

 

Ifølge NENT (2014) er verden i dag i stor grad avhengig av fossile energikilder, og det 

er antatt at det vil ha negative konsekvenser, både økonomisk og sosialt, dersom denne 



 129/160 

energikilden forsvinner. Det argumenteres også for at de mer miljøvennlige 

alternativene enda ikke er gode nok og ikke kan dekke den globale energitilførselen. 

Rapporten hevder derfor at en umiddelbar stopp av petroleum kan ha negative klima- og 

miljømessige innvirkninger fordi alternativene rett og slett ikke dekker dette behovet. 

En slik stopp kan derfor bidra til at de mer miljøskadelige energikildene som for 

eksempel kull anvendes. Det kan således sies at petroleumsforskning spiller en viktig 

rolle angående å sikre reduksjon av klimagassutslipp, samt at forskningen også kan 

bidra til ny kunnskap om fornybar teknologiutvikling (NENT 2014, 11). På bakgrunn av 

dette kan det derfor argumenteres for at regjeringens kommunikasjon om 

petroleumsforskning har positive samfunnsmessige konsekvenser da denne forskningen 

kan være en viktig del av den globale omstillingen til bruk av mer fornybar energi og 

renere bruk av fossil energi (NENT 2014, 7). 

 
På den andre siden kan det av klima- og miljømessige årsaker derimot argumenteres for 

at regjeringens kommunikasjon om petroleumsforskning også fører til negative 

samfunnsmessige konsekvenser. Det kan argumenteres for at norsk regjerings 

italesettelse av fortsatt fokus på petroleumsforskning for å stimulere til økt aktivitet kan 

ha den konsekvens at det fører til høyere utslipp av klimagasser. Norsk regjering 

bevilger omtrent like store summer til petroleumsforskning som klimaforskning. 

Samtidig hevder rapporten at føre-var-prinsippet krever aktiv handling angående 

klimautfordringene: "NENT fastslår at føre var-prinsippet må gjøres gjeldende. 

Målsetningen om bærekraft og føre var-prinsippet krever aktiv handling for å fremme 

omstilling selv om det er usikkerhet knyttet til de alvorlige fremtidige 

miljøkonsekvensene" (NENT 2014, 11). Ifølge rapporten bør forskning i høyere grad 

bidra til at det blir gjennomført en omstilling mot fornybar energi (NENT 2014, 11). 

Når et uavhengig organ konkluderer med at det ikke er etisk forsvarlig å satse på 

petroleumsforskning, oppstår det her et problem for regjeringens kommunikasjon. Det 

kan derfor argumenteres for at regjeringen mister grunnlaget for å tale om satsingen på 

miljøvennlig teknologi for å muliggjøre den kommunikasjonen om petroleum som ren. 

Det oppstår også et problem utover kommunikasjonen da mindre forskning på fornybar 

energi vil ha negative innvirkninger på fremtidens energi- og miljøutfordringer. Verden 



 130/160 

vil trenge mer energi og det er derfor mulig å argumentere for at petroleumsforskning 

kan hindre omstillingsfasen mot fornybar energi. 

 

6. 4 Oppsummering av konsekvenser for 

regjeringen og utover kommunikasjonen 

I det følgende vil vi oppsummere konsekvensene som oppstår når norsk regjering 

kommuniserer om petroleum i et klima- og miljøpolitisk perspektiv som vi har drøftet i 

dette kapittelet. Problematikker vi har fremanalysert og diskutert ses også som 

konsekvenser av kommunikasjonen. 

 

Vi har identifisert følgende konsekvenser som oppstår for regjeringen: Å kommunisere 

norsk petroleum som ren kan bli et problem for regjeringen ettersom regjeringen møter 

motstand fra flere hold som mener at den ikke er ren. Samtidig kan det argumenteres for 

at regjeringen henter seg inn ved å italesette norsk petroleum som “blant de” reneste 

alternativene. Et annet problem de løper inn i er at dersom Norge slutter å utvinne 

petroleum er det usikkert hvorvidt alternativene faktisk er verre. Regjeringens 

fremhevelse av produksjon og utelatelse av bruk i kommunikasjonen er en tredje 

konsekvens som er problematisk fordi regjeringen ikke forholder seg til at produksjon 

av petroleum leder til bruk. Produksjonen kan være så ren som mulig, men som 

regjeringen selv italesettelser er det forbrenning av petroleum som forurenser mest. Det 

fremstår også som problematisk hvordan regjeringen i sin italesettelse av petroleum i et 

klima- og miljøpolitisk perspektiv skiller mellom norske utslipp som følge av 

petroleumsutvinning og utslipp i andre land som følge av forbrenning av petroleum, 

men samtidig italesetter at klimautfordringene ikke kjenner landegrenser. Når det 

gjelder de etiske perspektivene, kan det argumenteres for at en konsekvens av 

regjeringens kommunikasjon er at regjeringen går mot Grunnloven og 

regjeringserklæringer der det tydeliggjøres viktigheten av å ta vare på jorden, når 

regjeringen samtidig ønsker å fortsette med en petroleumsproduksjon som de selv 

innrømmer er skadelig for den samme kloden. I tillegg er det problematisk for 

regjeringen at nåtidens handlinger utsettes. Dermed kan det argumenteres for at en 

konsekvens av regjeringens kommunikasjon er at det på grunn av kommunikasjonen 
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skapes et fremtidig problem fordi petroleum er en ikke-fornybar energikilde som må 

fases ut, enten fordi reservene tar slutt eller fordi klimautfordringene vil kreve det. Til 

slutt skal det påpekes at det er problematisk for regjeringen å fokusere på 

petroleumsforskning som bidrag til ren produksjon, da det argumenteres for at dette går 

på bekostning av forskning rettet mot fornybar energi. Samtidig argumenteres det for at 

petroleumsforskning er etisk forsvarlig fordi det kan bidra til omstillingsfasen mot et 

lavutslippssamfunn. Vi kan oppsummere at regjeringens kommunikasjon medfører noen 

konsekvenser for regjeringen selv da det kan argumenteres for at kommunikasjonen 

ikke alltid stemmer overens med virkeligheten. Det oppstår således et problem for 

regjeringen ettersom det kan argumenteres for at deres kommunikasjon om petroleum 

som klima- og miljøvennlig svekkes. 

 

I en bredere samfunnsmessig kontekst, har vi har identifisert følgende konsekvenser 

utover kommunikasjonen: Det kan argumenteres for at norsk regjering 

underkommuniserer rollen eksport av norsk olje har for verdens klima. Når oljens 

fremtid ikke blir italesatt, skaper det et usikkerhetsmoment omkring hvilke 

klimakonsekvenser dette kan medføre i fremtiden. Gass blir italesatt som viktig i 

fremtiden, men det er usikkert om det samme gjelder for oljen. Dersom oljen beholder 

sin nåværende plass i det norske samfunn vil det kunne ha store konsekvenser for det 

globale klimaet og miljøet. Et ytterligere problem er norsk regjerings legitimering av 

petroleum ved å sammenlikne det med annen type petroleum. En sådan kommunikasjon 

gir grunnlag for å satse på den renere norsk petroleumen, og ikke fornybar energi. Dette 

problemet blir også tydelig når man inndrar forskning og forskningsetikk i regnestykket. 

Norsk regjerings fremhevelse av viktigheten av petroleumsforskning som positivt for 

klimaet og miljøet kan ses som et problem når flere mener at petroleumsforskning går 

på bekostning av forskning på fornybar energi. Kommunikasjonen fører avslutningsvis 

til et problem da det kan diskuteres hvorvidt det går mot norsk lov som sier at naturen 

skal vernes om slik at fremtidige generasjoner også kan dra nytte av den. 

 

6. 5 Poststrukturalismen og reelle problemer 
Avslutningsvis vil vi gå tilbake til denne oppgavens vitenskapsteoretiske utgangspunkt. 

Med bakgrunn i den poststrukturalistiske analysestrategi har vi konstruert vårt blikk for 
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å undersøke hvordan norsk regjering konstruerer petroleum i et klima- og miljøpolitisk 

perspektiv, og hvilke konsekvenser som oppstår som følge av denne kommunikasjonen. 

På bakgrunn av dette vil vi diskutere hvorvidt vi med et poststrukturalistisk 

utgangspunkt kan drøfte konsekvenser som oppstår som følge av at virkeligheten består 

av klimautfordringer.  

 

Hvis vi ikke hadde ansett klimaforandringer som et reelt problem, ville ikke oppgavens 

undring hatt et fundament. Vi startet denne oppgaven med å problematisere Norges rolle 

som verdens åttende største petroleumsprodusent, samtidig som Norge er et 

foregangsland for internasjonale avtaler som slår fast at globale klimagassutslipp skal 

reduseres. Det vil si at vår oppgave startet med en undring over et empirisk problem. 

For å undersøke hvordan norsk regjering kommuniserer om Norge som både en 

petroleumsprofitør og klimavelgjører har vi iakttatt hvordan regjeringen italesetter 

petroleum i et klima- og miljøpolitisk perspektiv. For å besvare oppgavens 

problemformulering har vi konstruert et analysestrategisk blikk for å iaktta regjeringens 

kommunikasjon. Vår oppgave er fundert i den poststrukturalistiske vitenskapsteori og 

skrevet med bakgrunn i Luhmanns teoriapparat. Det vil si at vår analyse er et resultat av 

en sosial konstruksjon vi som analytikere har formet ved å skape et bestemt 

analysestrategisk blikk. Vi opererer ut ifra at virkeligheten er sosialt konstruert gjennom 

språket. Dette skaper imidlertid en utfordring for oss som analytikere når vår oppgave 

baserer seg på at klimautfordringene eksisterer og at petroleum kan være en negativ 

bidragsyter til disse utfordringene. 

 

Dette er en problemstilling den franske sosiologen Bruno Latour også har reist. I 

artikkelen "Why has Critique Run out of Steam From Matters of Facts to Matters of 

Concern?" har Latour stilt seg kritisk til hvordan det er mulig å si noe om 

klimautfordringer når det tas utgangspunkt i at virkeligheten er sosialt konstruert: "Why 

does it burn my tongue to say that global warming is a fact whether you like it or not? 

Why can’t I simply say that the argument is closed for good?" (Latour 2003, 227). 

Ifølge Latour er vi alle fengslet av vårt språk og våre ord blir italesatt ut ifra et bestemt 

perspektiv (Latour 2003, 227). Fordi vi har et poststrukturalistisk utgangspunkt er vi 

nødt til å forholde oss til at sannheter ikke har en essens (Esmark, Laustsen og Andersen 



 133/160 

2005, 10). På bakgrunn av dette vil vi i det følgende derfor problematisere vår egen 

problematisering av oppgavens gjenstandsfelt, nemlig petroleum i et klima- og 

miljøpolitisk perspektiv. 

 

Latour har brukt sin karriere på å argumentere for at virkeligheten og vitenskapelige 

fakta er konstruert (Latour 2003, 227-228). Imidlertid mener han at klimaendringer 

eksisterer, og i artikkelen drøfter han hvorvidt han kan mene dette når han samtidig 

hevder at fakta er sosialt konstruert. Latours poeng er ikke at den strukturalistiske 

tankegangen nødvendigvis tar feil angående tilgangen til reelle fakta, men at det likevel 

gjøres feilgrep i søken etter sannheten: "The mistake we made, the mistake I made, was 

to believe that there was no efficient way to criticize matters of fact except by moving 

away from them and directing one’s attention toward the conditions that made them 

possible" (Latour 2003, 231). Latour argumenterer for at det likevel finnes noe som kan 

kalles fakta, eksempelvis kjønn eller klimaforandringer. Virkeligheten vår blir formet 

fordi dette regnes som fakta. Dog kan disse ifølge Latour være eller bli politisk 

polemisk konstruert (Latour 2003, 232).  

 

Det kan derfor kan argumenteres for at det er nyttig å ha et poststrukturalistisk blikk for 

å kunne fremanalysere hvordan reelle fakta konstrueres på en særlig måte. Vi har valgt 

en slik tilgang fordi det kan bidra til å gi ytterligere verdi til diskusjonen om Norges 

rolle som både en klimavelgjører og en stor petroleumsprodusent. Med den 

poststrukturalistiske tilgangen kan vi i analysen utfordre kommunikasjonen i seg selv 

ved å stille oss kritisk til hvordan norsk regjering har konstruert sin kommunikasjon. 

Dette poenget blir også uttrykt av Andersen (1999, 11) i følgende sitat: "Igen 

nødvendiggør det en forskning, der træder et skridt tilbage og spørger til disse 

undersøkelser, begreper, problemer, løsninger, teorier, beskrivelser og forklaringer. 

Hvordan er de blevet til? Hvilke strategier og politikker har formet dem?". Vi har 

forsøkt å gjøre dette ved å iaktta norsk regjerings kommunikasjon om petroleum i et 

klima- og miljøpolitisk perspektiv, og det kan argumenteres for at denne konstruksjonen 

av en særlig mening er en bevisst strategi fra regjeringens side. 
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For å undersøke de empiriske problemene omkring vår undring, har vi konstruert en 

bestemt sosial konstruksjon omkring regjeringens kommunikasjon. Dette har vi gjort 

ved å iaktta på andre orden for å identifisere hvordan regjeringen skaper en virkelighet 

ved å tale om petroleum i et klima- og miljøpolitisk perspektiv. Vi har iakttatt hvordan 

regjeringen gjør dette ved å italesette norsk petroleum i et klima- og miljøpolitisk 

perspektiv som ren og miljøvennlig, og derfor positivt for klimaet og miljøet. Dette er 

en særlig bestemt måte å konstruere en sannhet på. Som figur 6. 3 viser har vi gått fra 

vårt empiriske utgangspunkt til analysen som har en poststrukturalistisk tilgang for å 

svare på vår empiriske undring. I diskusjonskapittelet har vi brukt de analytiske 

resultatene fra del to og inndratt det empiriske utgangspunktet fra del en i innledningen 

for å diskutere konsekvensene dette medfører for regjeringen og utover regjeringen i en 

samfunnsmessig kontekst. Dette kan oppsummeres på følgende måte: 

 

 
Figur 6. 3: Sammenhengen mellom vårt empiriske utgangspunkt og vår poststrukturalistiske tilgang 

 

Vi argumenterer for at det er fruktbart å ha et poststrukturalistisk blikk for å analysere 

hvordan norsk regjering kommuniserer på en særlig måte og hvilke konsekvenser dette 

kan ha i, for og utover kommunikasjonen. Med denne tilgangen kan vi få blikk for 

hvordan en sosial konstruksjon brukes strategisk og at dette har konsekvenser for 

virkeligheten. Vi har identifisert hvordan norsk regjering kommuniserer om norsk 
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petroleum som klima- og miljøvennlig, og som en del av løsningen på 

klimautfordringene kloden står overfor. Vi mener det er mulig å argumentere for at 

norsk regjering italesetter petroleum og den norske petroleumsnæringen på en måte som 

er av reell verdi for samfunnet. Det er derfor viktig å diskutere betydningen av den 

identiteten norsk regjering konstruerer omkring norsk petroleum som positivt for 

klimaet og miljøet. 
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7. KONKLUSJON 
 

I denne oppgaven har vi undersøkt: Hvordan norsk regjering kommuniserer om norsk 

petroleum i et klima- og miljøpolitisk perspektiv i perioden 2005-2018, og hvilke 

konsekvenser dette har. Vi kan konkludere med at norsk regjering konstruerer norsk 

petroleum som positivt for klimaet og miljøet. Dette har vi fremanalysert ved å anvende 

en semantikkanalyse for å undersøke hvordan regjeringen kommuniserer, og en 

formanalyse for å undersøke hvilke kommunikative konsekvenser og paradokser som 

oppstår i kommunikasjonen. På bakgrunn av dette har vi diskutert hvilke problematikker 

som oppstår som følge av kommunikasjonen. Disse problematikkene kan ses som 

konsekvenser av regjeringens kommunikasjon. Vi har diskutert hvilke problemer som 

oppstår for regjeringen på bakgrunn av deres kommunikasjon og hvordan regjeringens 

kommunikasjon kan ha ytterligere samfunnsmessige klima- og miljøkonsekvenser. I det 

følgende vil vi oppsummere våre funn. 

 

I delanalyse en har vi fremanalysert hvordan norsk regjering tilskriver mening til 

petroleum i et klima- og miljøpolitisk perspektiv på en særlig måte ved bruk av 

forskjellige semantikker. Vi har identifisert tre tematikker i regjeringen kommunikasjon: 

Økonomiske ressurser, innovasjon og produksjon. Disse brukes i kommunikasjonen til å 

italesette norsk petroleum som ren. De økonomiske ressursene produksjonen resulterer i 

kan bidra til klima- og miljøtiltak. Innovasjon og teknologiutvikling sørger for at selve 

produksjonsprosessen er ren. I tillegg kommuniseres det at Norge som en 

petroleumsnasjon eksporterer petroleum og ikke bruker den selv. Norsk regjering 

anvender disse tematikkene for å italesette petroleum i et klima- og miljøpolitisk 

perspektiv som ren, og vi kan således konkludere med at ren norsk petroleum trer frem 

som kommunikasjonens objekt. 

 

Vi har også identifisert et skille i kommunikasjonen hvor norsk regjering italesetter 

norsk petroleumsproduksjon til forskjell fra utenlandsk produksjon. Dette blir gjort ved 

å kommunisere norsk petroleumsproduksjon som renere, samtidig som gass markeres 

fremfor kull fordi gass blir italesatt som mer miljøvennlig. På den måten fremstår norsk 
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petroleumsproduksjon som renere enn utenlandsk produksjon, og vi kan konkludere 

med at norsk regjering konstruerer en identitet omkring Norge som en klima- og 

miljøvennlig petroleumsnasjon. 

 

En tredje måte å tilskrive mening til petroleum i et klima- og miljøpolitisk perspektiv 

for regjeringen er å anvende tid i sin kommunikasjon. Vi har identifisert hvordan norsk 

regjering kommuniserer om to fremtider. Den ene italesettes som overgangen til et 

lavutslippssamfunn der petroleum blir italesatt som en viktig del i denne 

omstillingsprosessen fordi norsk petroleum kan bidra til å redusere klimagassutslippene 

i fremtiden. Dette blir muliggjort ved å anvende de italesatte tematikkene og ved å 

kommunisere om norsk petroleumsproduksjon som mer klima- og miljøvennlig enn 

annen petroleumsproduksjon. Således blir petroleum kommunisert som en viktig 

bidragsyter i denne overgangsfasen. Den andre fremtiden konstrueres derimot som enda 

lenger frem i tid og består av selve lavutslippssamfunnet. Her italesettes fornybar energi 

som det avgjørende, og petroleum blir kommunisert som mindre viktig og snarere som 

en del av fortiden. Norsk regjering kommuniserer dermed om fremtiden som bestående 

av petroleum på veien mot lavutslippssamfunnet, men ikke bestående av petroleum i 

selve lavutslippssamfunnet. Det kan konkluderes med at norsk regjering kommuniserer 

at petroleum ikke skal være en del av fremtiden etter overgangen til 

lavutslippssamfunnet. 

 

Ovenstående analytiske funn viser hvordan norsk regjering kommuniserer ved å 

tilskrive mening til petroleum i et klima- og miljøpolitisk perspektiv på en særlig måte. 

Således har vi svart på delspørsmål en av vår problemstilling. I delanalyse to har vi 

brukt en formanalyse til å fremanalysere de kommunikative konsekvenser og 

paradokser som norsk regjerings kommunikasjon utfolder. Dette for å svare på 

oppgavens andre delspørsmål: Hvilke kommunikative paradokser oppstår i norsk 

regjerings kommunikasjon og hvordan blir de forsøkt avparadoksert? Vi har identifisert 

to kommunikative paradokser: Produksjonsparadokset og fremtidsparadokset. 

 

Vi har fremanalysert hvordan norsk regjering iakttar Norge som en klima- og 

miljøvennlig petroleumsprodusent. Dette fremstår som et kommunikativt paradoks da 
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norsk regjering ikke kan iaktta norsk produksjon som klima- og miljøvennlig uten at 

klima- og miljøskadelige petroleumskjøpere italesettes. I et forsøk på å løse dette 

markeres klima- og miljøskadelige kjøpere for å begrunne klima- og miljøvennlige 

produsenter, og det oppstår her et re-entry i norsk regjerings kommunikasjon. Dette 

identifiserer vi som en avparadokseringsstrategi hvor formen klima- og miljøvennlig 

petroleumsprodusent/ klima- og miljøskadelige petroleumskjøpere trekkes inn i seg selv. 

Problemet løses dog ikke helt og anses fortsatt som et kommunikativt paradoks fordi 

norsk regjering ikke kan kommunisere om Norge som en klima- og miljøvennlig 

produsent av noe som medfører klima- og miljøskadelige kjøpere. Vi har identifisert 

hvordan norsk regjering bruker den særlige måten å tilskrive mening til petroleum som 

klima- og miljøvennlig på, for å håndtere det konstituerende paradoks. Dette muliggjør 

en kommunikasjon omkring klimaskadelige kjøpere som klimavennlige ved å kjøpe ren 

norskprodusert petroleum. 

  

Vi har også identifisert at det trer frem et fremtidsparadoks i norsk regjerings 

kommunikasjon om petroleum som noe som skal være en del av fremtiden, samtidig 

som petroleumssektoren bør fases ut slik at Norge kan bli et lavutslippssamfunn. Vi har 

fremanalysert at norsk regjering anvender to forskjellige avparadokseringsstrategier for 

å håndtere dette paradokset. For det første har vi iakttatt hvordan regjeringen 

konstruerer en overgangsfase i sin kommunikasjon for å utsette handling i nåtiden og på 

den måten ikke forholde seg til petroleumens rolle fremover. Paradokset skyves til et 

mindre synlig sted for å muliggjøre en fortsettelse av å tale om petroleum i et klima- og 

miljøpolitisk perspektiv som viktig i nåtiden. Dette identifiserer vi som en 

støttedistinksjonsentry ved at formen overgang/ nåtid trekkes inn i den allerede 

eksisterende formen. For det andre har vi fremanalysert hvordan regjeringen 

kommuniserer at for å bli et lavutslippssamfunn skal Norge være et fossilt samfunn i 

overgangsfasen. Dette muliggjøres ved å italesette norsk petroleum som en viktig del av 

overgangsperioden fordi den kan fase ut de verre alternativer, som for eksempel kull. På 

den måten kan vi konkludere med at regjeringen likevel forholder seg petroleumens 

rolle fremover ved å inkludere petroleum i nåtiden. Dermed har vi iakttatt at det oppstår 

et re-entry på den markerte siden i fremtidsparadokset. Vi har identifisert hvordan 

fremtidsparadokset og det følgende re-entryet blir forsøkt løst ved at norsk regjering i 
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kommunikasjonen veksler mellom å italesette fornybar energi og fossil energi. At 

regjeringen både forholder seg til petroleum i overgangsfasen og ikke forholder seg til 

petroleum i overgangen illustrerer det komplekse problem regjeringen forsøker å 

håndtere i sin kommunikasjon. For å løse paradokset som oppstår i det norsk regjering 

kommuniserer at for å bli et lavutslippssamfunn skal Norge være et fossilsamfunn, kan 

det konkluderes med at norsk regjering oscillerer mellom å markere fornybar energi og 

fossil energi. Dette gjøres ved at den fossile energikilden, gass, blir italesatt som et 

supplement til fornybar energi. På den måten muliggjøres også en italesettelse av 

petroleum som en del av den fremtidige fremtiden. 

 

I tillegg til å undersøke hvilke kommunikative konsekvenser som oppstår som følge av 

regjeringens kommunikasjon, det vil si konsekvenser i kommunikasjonen, har vi 

diskutert hvilke konsekvenser norsk regjerings kommunikasjon medfører for 

regjeringen selv, og om den kan ha klima- og miljøkonsekvenser utover 

kommunikasjonen i en bredere samfunnsmessig kontekst. Kommunikasjonen medfører 

konsekvenser for regjeringen da det åpner opp for motstand fra flere hold. Norsk 

regjerings italesettelse av norskprodusert petroleum som positivt for klima og miljø blir 

kritisert da flere er uenige i dette. Dette er et problem for regjeringen ettersom 

kommunikasjonen om norsk petroleum og norsk petroleumsproduksjon som klima- og 

miljøvennlig svekkes. 

 

Regjeringen møter motgang i sin kommunikasjon omkring norsk petroleum som ren da 

tall og forskning viser at det kan diskuteres hvorvidt norsk petroleum er ren og det bedre 

alternativet. Det er problematisk for regjeringen selv å fremheve produksjon fremfor 

bruk, når petroleumsproduksjon leder til bruk og forbrenning av petroleum. Det kan 

også konkluderes med at regjeringens kommunikasjon er problematisk for regjeringen 

selv da det noen ganger fremheves at Norge ikke har ansvar for utslipp utenfor Norges 

landegrenser, mens det samtidig blir italesatt at klimautfordringene ikke kjenner 

landegrenser når det kun er klima og miljø som blir italesatt og ikke petroleum. Det kan 

også argumenteres for at en konsekvens av regjeringens kommunikasjon er at 

regjeringen går mot Grunnloven og regjeringserklæringer der det tydeliggjøres 

viktigheten av å ta vare på jorden. Dette er problematisk for regjeringen ettersom det 
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samtidig kommuniseres at Norge skal fortsette med petroleumsproduksjon, den samme 

energikilden regjeringen selv italesetter er skadelig for kloden. Vi kan konkludere med 

at norsk regjerings kommunikasjon skaper et fremtidig problem for dem selv ved hele 

tiden å skyve fremtiden foran seg ettersom petroleumsproduksjon på norsk sokkel fases 

ut, enten fordi reservene tar slutt eller fordi klima- og miljøutfordringene vil kreve det. 

Regjeringens kommunikasjon om petroleumsforskning kan diskuteres. På den ene siden 

kan petroleumsforskning ha positive klima- og miljømessige ringvirkninger i form av 

innovasjon og kunnskapsoverføring til andre sektorer. I tillegg kan petroleumsforskning 

føre til at norsk produksjon kan bli så ren som mulig. På den andre siden argumenteres 

det fra flere hold at dette skaper negative klima- og miljømessige konsekvenser fordi det 

går på bekostning av forskning på fornybar energi. 

 

Vi kan også konkludere med at norsk regjerings kommunikasjon medfører 

konsekvenser utover kommunikasjonen i en bredere samfunnsmessig kontekst. Det kan 

argumenteres for at norsk regjering fremhever gass i sin kommunikasjon, men 

underkommuniserer rollen olje skal ha i fremtiden. Dette skaper et usikkerhetsmoment 

omkring hvilke klimakonsekvenser dette kan medføre. Vi kan konkludere med at norsk 

regjerings fremhevelse av norsk petroleum som det bedre alternativet er problematisk i 

en samfunnsmessig kontekst da det gir grunnlag for å satse på fossil energi og ikke 

fornybar energi. Vi har også sett at det argumenteres for at petroleumsforskning går på 

bekostning av forskning på fornybar energi. Dette vil også kunne ha konsekvenser for 

det globale klimaet og miljøet. Det kan dessuten argumenteres for at kommunikasjonen 

fører til konsekvenser for det norske samfunn da det kan diskuteres hvorvidt det går 

imot norsk lov som sier at naturen skal vernes om slik at fremtidige generasjoner også 

kan dra nytte av den. 

 

Som et siste ledd i diskusjonen har vi reflektert over vårt eget vitenskapsteoretiske 

utgangspunkt som bygger på det epistemologiske premiss om at virkeligheten er sosialt 

konstruert gjennom språk. Det vil si at vår analyse er et resultat av en sosial 

konstruksjon vi som analytikere har formet ved å skape et bestemt analysestrategisk 

blikk. Vi har derfor diskutert det problematiske vedrørende en undersøkelse av 

oppgavens gjenstandsfelt, da petroleum og klimautfordringer anses som virkelige 
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problemer. Språk og kommunikasjon brukes strategisk, og det er ikke tilfeldig hva som 

står i offentlige tekster og hvordan taler og sitater blir formulert. Oppgaven er skrevet 

med en bevissthet om at en tekst ikke sier alt, og at det er flere dimensjoner som spiller 

inn på hvordan norsk regjering former sin kommunikasjon. Dog har vi konkludert med 

at vårt teoretiske perspektiv og blikk som andre ordens iakttagere tillater oss å 

problematisere regjeringens kommunikasjon om petroleum i et klima- og miljøpolitisk 

perspektiv og således reflektere over hvorfor denne kommunikasjon kan anses som 

intrikat. 

 

På bakgrunn av dette har vi forsøkt å utfordre gjeldende praksis hos regjeringen og i 

deres kommunikasjon. Gjennom en andre ordens iakttagelse har vi fått blikk for det 

regjeringen som første ordens iakttager ikke selv kan se. På den måten kan vår 

iakttagelse gi regjeringen et nytt perspektiv på deres egen måte å iaktta på. Oppgaven 

kan dermed tilby en ny måte regjeringen kan se seg selv og sin egen kommunikasjon på 

samt stille spørsmålstegn ved konstruksjonen av en sannhet om at norsk 

petroleumsproduksjon er ren og dermed positivt for det globale klima og miljø 

(Andersen 2006, 35). Ved å undersøke hvordan regjeringen kommuniserer om 

petroleum i et klima- og miljøpolitisk perspektiv og hvilke konsekvenser 

kommunikasjonen har, kan vår oppgave inspirere til en mer fruktbar debatt om norsk 

petroleumspolitikk. Vi vil argumentere for at norsk regjerings kommunikasjon lykkes i 

sitt forsøk på å forene rollen som petroleumsprodusent og klimavelgjører ved å italesette 

norsk petroleum som positivt for klima- og miljø ved at kommunikasjonen stadig 

utfoldes. Til tross for at det kan argumenteres for at kommunikasjonen fungerer nå, er 

det usikkert hvorvidt den samme kommunikasjonen vil fungere i fremtiden fordi verden 

er i endring. 
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8. PERSPEKTIVERING 
 
I det følgende vil vi drøfte hvordan oppgavens analyse kan utbygges ytterligere og 

hvilke andre områder som kan være interessant å undersøke i forlengelse av oppgavens 

problemformulering. Vi har i oppgaven fremanalysert hvordan norsk regjering 

kommuniserer på en særlig måte om petroleum i et klima- og miljøpolitisk perspektiv 

og hvordan dette medfører visse konsekvenser. Hvis denne oppgavens analyser og 

konklusjoner skulle føres videre kunne det vært interessant å undersøke hvilke 

styringsutfordringer som er på spill når norsk regjering kommuniserer om petroleum 

som positivt for klimaet og miljøet. Luhmann mener at makt kommuniserer gjennom 

den binære koden styrer/ styret, som vil si at den som styrer beslutter premissene for 

den som styres (Rennison 2005; Andersen og Pors 2017, 56-60). 

 

I den forbindelse kan det diskuteres om petroleumsnæringen har for mye makt over den 

norske regjeringen og spørsmålet om hvem som styrer hvem, staten eller 

petroleumsnæringen, kan derfor reises. Dette er særlig interessant med tanke på 

petroleumsnæringens sterke posisjon i det norske samfunn. Forskning viser at olje- og 

gasselskaper bruker store summer på å motvirke klimatiltak. En høy andel går til 

interesseorganisasjoner for å bedrive lobbyisme på vegne på petroleumsnæringen 

(InfluenceMap 2016, 2). Vi har i denne oppgaven nevnt interesseorganisasjoner som 

IOGP og Norsk olje og gass, som norsk regjering bruker tall fra for å begrunne sin 

kommunikasjon om norsk petroleum som positivt for klimaet og miljøet. Det kan derfor 

være nyttig å undersøke hvilken rolle petroleumsnæringen har overfor norsk regjering, 

og i hvilken grad regjeringens kommunikasjon blir påvirket som følge av hvem som 

styrer hvem. Klima- og miljøbevegelsen mener at den norsk stat støtter 

petroleumsnæringen i alt for høy grad, og at den politiske støtten næringen får har 

negative konsekvenser for klima og miljø (Changemaker u.å.). Hvor slutter statens 

interesser og hvor begynner næringens? 

  

I forlengelse av spørsmålet om hvem som styrer hvem kunne det vært interessant å folde 

analysens gjenstand ut til å omhandle Statoil ASA. Statoil ASA er et norsk børsnotert 
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olje- og gasselskap, og Norges desidert mest verdifulle selskap (Statoil u.å.). Den norske 

stat er hovedaksjeeier med en eierandel på 67 prosent (Statoil u.å.). Med andre ord er 

ikke den norsk stat kun en kontrollør av petroleumsnæringen. Staten er også en aktør 

som skal bli regulert av den som regulerer, nemlig staten selv. Det kunne derfor vært 

fruktbart å vende det analytiske blikket mot hvordan norsk regjering forholder seg til 

rollen som både styrer og styrende i petroleumsnæringen. 
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