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~ Abstract ~ 
 
In the recent parliamentary election in June 2019, climate change was the highest registered concern 

among the Danish citizens, which places a demand on the newly elected Government to take climate 

change seriously. Under the agreement ‘A Fair Direction for Denmark’, the new Government committed 

itself to a political program that aims to promote one of the most ambitious climate policies in the world. 

However, this is easier said than done. Climates change is an example of what many ecological political 

studies call hyberobjects or wicked problems. Giving the magnitude of climate change, a number of 

communicative and managerial challenges are therefore expected to be linked to the Government’s 

climate policies.  

 

With an empirical basis in the Government’s public communication on climate change, this thesis 

examines how the Government constitutes itself as a representative of the universal project on climate 

action. Based on the theoretical concepts of Ernesto Laclau and Chantal Mouffe’s political discourse 

theory, with a special emphasis on their conceptualisation of the universal and the particular, the thesis 

examines how the Government constitutes its own role as a representative for climate actions. 

 

Through the discourse analysis, the thesis displays how the Government’s representation for climate 

action builds on a vision for a better future, where the climate actions of today potentially can generate 

this future. Climate actions emerge as an empty signifier constructed as a universal ambition of cutting 

greenhouse gas emissions by 70% by 2030 based on a particular idea of green.  

The analysis shows, how the climate's complexity places the Government's representation 

in a number of paradoxes, which force the Government’s climate actions to stay in its potentiality. In 

overcoming these paradoxes, the analysis identifies six discourses in which the Government through the 

represented partially fixed the meaning of climate actions by a nodal point of green – whether it is green 

transition, green research, green habits or green consumption. In other words, the Government 

constitutes a universal climate action based on a particular green fixation, in which they stimulate the 

represented to perform actual climate action. By constructing a political scope for action, the 

represented becomes a question of power as well as an area of political interest for the Government. By 

means of different techniques in the political scope for action, the represented is constituted to 

acknowledge themselves as part of the Government’s universal project on climate action. This 
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construction places the Government’s representation in an eternal recursivity between actuality and 

potentiality, or rather between actual climate action that can lead to future climate actions which 

potentially can achieve the Government’s vision of a better future. In other words, the Government’s 

representation for climate actions does not leave a lot of space for solving the climate crisis.  

 

Drawing on Bruno Latour’s recent book Down to Earth: Politics in the New Climatic Regime, Bruno 

Latour, the thesis is finalised with a reflection upon how we can solve the climate crisis, and whether it 

is a question of liberating ourselves from the fixed system and instead acknowledge that nature is no 

longer an inert background from which resources are extracted for human activities; rather, it has 

reclaimed its role as an active agent in the fate of the planet, which is why we need to build a system 

combining humans and nonhuman entities.  
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Kapitel 1.  
~ Klima på dagsordenen ~ 

 

Kære danskere, Langt om længe blev det jeres tur. I har stemt, I har bestemt, og I har sammensat et nyt 

Folketing. Og I har valgt, at Danmark skal have et nyt flertal, at Danmark skal have en ny retning. Og I har 

valgt, at Danmark skal have en ny regering. I har også valgt et Folketing, der skal samarbejde, og som nu 

er forpligtet til at finde løsninger på de udfordringer, vi hver især må møde.  

 

Kære unge, I gjorde det her valg til det første klimavalg i Danmarkshistorien. 

Mette Frederiksens tale på valgnatten 2019 

 

Med disse ord indledte den socialdemokratiske formand, Mette Frederiksen, sin rolle som Danmarks 

nye statsminister. Ordene faldt på valgaften i hendes sejrstale, efter en valgkamp, der mere end 

nogensinde før, var præget af spørgsmålet om klimaforandringerne. Ifølge RUC’s Center for Journalistik, 

som hen over valgkampen har overvåget 99 udvalgte danske medier, var klima og miljø det mest omtalte 

emne i medierne (Bollerslev, 2019). Det bevidner om, at klimaet har indtaget en stor plads på den 

politiske dagsorden, hvilket stiller et krav til Regeringen om at tage klimaet seriøst.  

 

I løbet af 2018 og 2019 så vi både den daværende VKAL-regering (Venstre, Det Konservative Folkeparti 

og Liberal Alliance) og alle øvrige partier i Folketinget lancere klimaudspil eller -handlingsplaner 

(Almlund, 2019:28). De partier, som ikke præsenterede en seriøs og troværdig klimapolitik med løfter 

om proaktive indsatser for at mindske Danmarks CO2-aftryk, blev straffet af vælgerne til Folketingsvalget 

den 5. juni 2019. De store vinder i klimaudspil og -løfter blev venstrefløjen, idet Folketingsvalget endte 

med en sejr til Mette Frederiksen (S) og resten af rød blok (Olsen et al., 2019). Med andre ord, formåede 

den røde blok at skabe en klimarepræsentation, der repræsenterede en bredere nation end den blå 

bloks alternative bud på en klimarepræsentation. Gennem regeringsforhandlingerne blev 

Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten enige om et forståelsespapir, ’Retfærdig retning 

for Danmark’, hvorefter Mette Frederiksen blev udpeget som statsminister og leder af en ren 

socialdemokratisk regering. I forståelsespapiret har klimaet fået et helt kapitel for sig selv, hvor målet 

om at reducere den danske udledning af drivhusgasser med 70 procent i 2030, skal danne rammen for 

Regeringens klimapolitik (Frederiksen et al., 2019).  
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Klima kan dermed iagttages som et af de helt store udgangspunkter for den indtrædende 

regeringsperiode, hvor Mette Frederiksen har forpligtet sig på at lede en regering med ambitiøse 

klimamål. Som konsekvens må hun samtidig lade sig drage til ansvar for det, da der med målet også 

følger konkrete klimahandlinger, som Mette Frederiksens regering vil blive holdt op på. Med andre ord 

eksisterer der store forventninger til Regeringens klimarepræsentation og det er her, dette speciale har 

sin vorden. Nærmere bestemt vil specialet vende sit blik mod, hvordan Regeringen konstituerer sig selv 

som repræsentant for klimahandling, samt hvordan de meningsudfylder klimahandling så flest muligt 

føler sig repræsenteret i deres klimahandling. Med specialets poststrukturalistiske blik bliver det muligt 

at af-selvfølgeliggøre Regeringens klimarepræsentation.  

1.1. Repræsentationsforholdet 

Spændingsfeltet mellem regering og befolkning er et velkendt fænomen, som har udviklet sig fra det 

antikke Grækenland og frem til i dag (Kaspersen et al., 2009:11). Det danske politiske system hviler, 

ligesom andre repræsentative demokratiske systemer, på en grundlæggende forestilling om, at 

politikere i parlamentet repræsenterer befolkningen og varetager dens interesser. Der etableres med 

andre ord et repræsentationsforhold mellem politikere og befolkningen (Marker, 1999:192). Formålet 

med et repræsentationsforhold er, at dem der skal repræsenteres, ikke selv kan være tilstede, der hvor 

beslutningerne træffes, selvom disse beslutninger vil have indvirkning på det repræsenterede. Derfor 

etableres et politisk repræsentationsforhold, således de repræsenteredes vilje varetages gennem en 

repræsentant (Laclau, 2005:99). Politikerne i Folketinget har med andre ord til opgave at repræsentere 

befolkningen. Traditionelt set relaterer politikernes repræsentation sig til partiets holdninger og 

ideologier eller nærmere bestemt til partikulære mærkesager (Kosiara-Pedersen et. al, 2013:64). Denne 

partirepræsentation udfordres imidlertid af fremkomsten af sociale bevægelser og politiseringer af nye 

problemstillinger, hvorfor politikken i dag ikke kun skabes af politiske partier, der repræsenterer hver 

deres samfundsmæssige klasse på en lineær højre-venstre skala, men skabes i stedet af et virvar af 

interesser og enkeltsager (Kaspersen et al., 2009:748).  

 

Sociale bevægelser og politiseringer af nye problemstillinger opstår dér, hvor det etablerede politiske 

system ikke kan eller har taget det emne op, som befolkningen anser for at være vigtigt. Når politiske 

projekter vokser frem og bliver populære, sker det ofte igennem, hvad man kan kalde en 

universaliseringsproces (Husted, 2017:3; Laclau, 2001). Kort sagt betyder det, at en meget specifik 

politisk kamp løftes ud af sin lokale kontekst og udvides, således at den kan repræsentere en bred vifte 
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af politiske identiteter (Husted & Hansen, 2017:463; Laclau, 2001). Eksempelvis kan Gretha Thunberg 

iagttages som et eksempel på en universaliseringsproces. Hun startede med at repræsentere en 

utilfredshed med den svenske regerings håndtering af klima, men repræsenterer i dag alverdens 

klimapolitiske problemstillinger. Derfor ser vi hende nu konditioneret som repræsentant for 

klimabevægelser i flere lande. En sådan udvikling er effektiv, fordi ekspanderingen af det politiske 

projekt gør, at flere og flere mennesker hele tiden kan læse deres personlige præferencer ind i 

klimabevægelsen. Man udvider så at sige konstant spektrummet for den politiske repræsentation (ibid.). 

 

Spørgsmålet om en fuldstændig repræsentation har imidlertid været genstand for debat inden for 

samfundsvidenskaben. Ifølge teoretikere fra den mere traditionelle politologi som Kosiara-Pedersen og 

Christensen & Elkilt giver en politisk repræsentation kun mening, hvis den rent faktisk repræsenterer 

noget. Men samtidig indeholder den politiske repræsentation også en række praktiske og principielle 

problemer, idet de politiske beslutninger på den ene side gerne skal være i overensstemmelse med de 

repræsenteredes ønsker og præferencer, men på den anden side skal beslutningerne også være et 

udtryk for, hvad der alt andet lige, tjener samfundet bedst (Christensen & Elkilt, 2013:14). Det er ikke let 

at afveje de to hensyn overfor hinanden, hvorfor repræsentationen altid vil føre til en 

demokratiteoretisk afvejning af hvilke institutioner, der sikrer den bedste repræsentation af 

befolkningen. I dette perspektiv iagttages den grundlæggende betingelse for repræsentationen at være 

en nogenlunde direkte og transparent overførelse af det repræsenteredes holdninger til 

repræsentanten, hvorfor det repræsenteredes ideer og krav vil dominere repræsentationen (ibid.:15). 

Dette perspektiv vender Niels Åkerstrøm Andersen imidlertid på hovedet, eftersom ”den 

repræsenterende ikke bare forvrænger det repræsenterede, men er nødvendigvis selv med til at 

konstruere det repræsenterede og kan derfor aldrig være neutral i forhold til det repræsenterede” 

(Andersen, 1999:103). Repræsentationsforholdet kan derfor aldrig være fuldstændig eller transparent. 

I stedet bliver det et spørgsmål om, hvordan kampen om repræsentation altid vil være en kamp om 

konstruktionen af det repræsenterede (ibid.:104). Andersens forståelse af repræsentationsforhold er 

inspireret af Ernesto Laclau og Chantal Mouffes forståelse af repræsentationsforhold. Ifølge dem, er den 

grundlæggende betingelse for en fuldendt repræsentation – at repræsentanten udfører direkte og 

transparent overførsel af det repræsenteredes ideer og krav – ikke muligt (Laclau, 2005:99-100). En 

direkte og transparent overførsel vil aldrig lade sig gøre, dels fordi repræsentanten i sin repræsentation 

selv er med til at konstituere det repræsenterede. Men også fordi, at en fuldstændig og transparent 

overførsel af det repræsenteredes krav igennem en gennemsigtig repræsentant, gør repræsentanten 
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overflødig – hvis alt er transparent, vil det repræsenterede selv kunne fremlægge sine holdninger. Ideen 

om en fuldstændig repræsentation er derfor umulig (ibid.:99). Repræsentationsprocessen indeholder i 

stedet en konstituerende uigennemsigtighed, der både umuliggør den fuldstændige repræsentation, 

men samtidig er denne uigennemsigtighed, det, som gør repræsentationsprocessen mulig (ibid.). 

Repræsentationsforhold handler i stedet om at konstituere en partikulær ide eller krav som 

repræsentant for et universelt projekt (ibid.:74). Repræsentation bliver således et spørgsmål om at 

skabe en politisk konstruktion, hvor en aktørs projekt kommer til at repræsentere mere end sig selv 

(Laclau & Mouffe, 2001:xiii).  

Det er Laclau og Mouffes forståelse for repræsentation, der udgør specialets 

forståelseshorisont af Regeringens klimarepræsentation. Specialet abonnerer derfor på en 

politikforståelse, hvor politik iagttages som artikulationer af diskurs, hvor betydningen af 

repræsentationen konstitueres i og af diskurs (Campbell et al., 2014:198). Specialet spørger således ikke 

ind til, hvordan Regeringen repræsenterer en ’helhed’ af klimahandling, men nærmere hvordan 

Regeringen forsøger at artikulere et virvar af partikulære krav sammen i et fælles projekt om 

klimahandling. 

1.2. Klimaartikulationens bevægelse fra fjern til nær 

Klimapolitik fik i 2009 et særligt gennembrug på den danske politiske dagsorden1. COP15 skulle afholdes 

i København, og i den forbindelse fik flere partier en grønnere profil end tidligere (Almlund, 2019:26). I 

årene efter COP15 iagttager både Eskjær og Danielsen imidlertid en stilstand eller nærmere en 

normalisering af den klimapolitiske dagsorden hos politikerne (Eskjær, 2019; Danielsen, 2015). 

Begrundelse findes, ifølge dem, blandt andet i, at klimaforandringer blev iagttaget som en usynlig og 

abstrakt risiko, der lå langt ude i fremtiden, hvorfor hverken politikere eller befolkningen i årene efter 

COP15 havde direkte adgang til klimaforandringerne. Denne manglende nærhed til klimaforandringer 

gav plads til, at andre politiske debatter kunne fylde dagsorden, hvorfor kun enkelte oppositionspartier 

blev iagttaget at forsøge at råbe de respektive regeringer op om nødvendig klimahandling (ibid.).  

 

Samtidig betød artikulationen af klima, at klimadagsorden primært tilhørte det naturvidenskabelige 

fagområde, hvorfor klimaartikulationen var bygget på tal, målinger og diverse klimatologiske 

modelberegninger (Sørensen & Eskjær, 2014:11). Artikulationen kan siges at have gjort det til den 

 
1 Se f.eks. Danielsen, 2015; Almlund, 2019; Eskjær, 2019. De undersøger alle den politiske klimadagsorden samt de 
danske mediers klimadækning siden COP15.  
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naturvidenskabelige forsknings opgave at oplyse om klimaets natur, om dets konsekvenser for 

mennesket samt levere det grundlag, som de politiske ledere skulle agere på. Eksempler herpå finder 

man blandt andet FN’s klimapanels, IPCC, videnskabelige rapporter og Stern-kommissionens 

økonomiske anbefalinger (IPCC, 2007, 2014; Stern, 2007). Som konsekvens blev klima iagttaget som en 

objektiv størrelse og klimadebatten var oftest fyldt med tekniske termer, der beskrev videnskabeligt 

dokumenterede fakta, men som på ingen måde relaterede sig til individets liv.  

 

I 2014 sker der imidlertid en ændring i artikulationen af klima, hvor den daværende SR-regering 

(Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) sammen med SF, Enhedslisten og Det Konservative 

Folkeparti indgår en aftale om at etablere en overordnet strategisk ramme for Danmarks klimapolitik 

med henblik på at overgå til et lavemissionssamfund i 2050 (KEFM, 2014). Det er første gang Danmark 

får en national klimapolitik, der skal fastsættes ved lov, og kan iagttages som et udtryk for en stigende 

erkendelse af klimaforandringernes konsekvenser. Med Laclau og Mouffes begrebsreservoir kan man 

sige, at der i 2014 sker en dislokation af klimadiskursen (Hansen, 2017:16). Klimaforandringerne 

iagttages som mere nærværende og med de seneste års varme somre, rapporterne fra IPCC og svenske 

Greta Thunberg, iagttages en ændring i den dominerende klimaartikulation. Individets personlige 

adfærd og virksomheders, blev artikuleret som helt afgørende faktorer i, om vi lykkes med omstillingen 

til et klimaneutralt samfund. Forskydningen af klimapolitik fra fjern til nær betegner en stigende brug af 

tværdisciplinære klimaindsatser, der bryder med den traditionelle naturvidenskabscentrerede 

klimaindsats og i stedet gøres både individets og virksomheders adfærd til centrum i klimaindsatsen.  

 

1.2.1. En ny form for repræsentation 

Klima iagttages nu som et højaktuelt emne for både politikere, økonomer, virksomheder og borgere, der 

ikke blot har at gøre med vores øjeblikkelige velbefinde, men potentielt er forbundet med alle de 

aspekter af vores tilværelse, som kan påvirke vores fremtidig velbefindende. Der er blevet gjort 

forskellige forsøg på at begrebsliggøre dette forhold. Indenfor den økokritiske litteratur, har Timothy 

Morton introduceret begrebet hyperobjekt, som refererer til “things that are massively distributed in 

time and space relative to humans” (Morton, 2013: 1). Klimaforandring er, ifølge Morton, netop et 

eksempel på et hyperobejct, som er så bredspektret, at vi ikke kan definere det entydigt. Af andre (se 

f.eks. Hulme, 2009; Levin et al., 2012; Incropera, 2016) er klimaforandringer sidestillet med wicked 

problems, der refererer til komplekse og sammenfilterede unikke problemer med uforudsigelige 

feedbackmekanismer samt flertydige og modsatrettede løsninger, hvorfor de grundlæggende er 
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uløselige (Rittel & Webber, 1973). Diagnosen lyder nærmest, at klima kan iagttages som en form for 

virus, der hele tiden muterer, hvilket bevirker at klimahandling aldrig kan fikseres. Det gør klimahandling 

til en flydende størrelse, der aldrig fuldt ud kan realiseres, men konstant gør relativt faste grænser til 

mere flydende grænser. Der knytter sig derfor en række kommunikative udfordringer til klimahandling, 

når klima konstitueres som et hyperobjekt eller wicked problem. 

 

For det første overskrider de politikernes traditionelle sfære og blander videnskab, politik, økonomi, 

teknologi og kultur. For det andet fordrer de en specialiseret faglig og teknisk viden, som ofte rækker ud 

over de politiske institutioners kompetencer. Endelig passer disse uløselige og langstrakte problemer 

dårligt til politikernes generelle incitamentsstruktur, der beror sig på en 4. årig folketingsperiode med 

henblik på genvalg (Kosiara-Pedersen et al., 2013:79). Men samtidig giver klimadagsorden mulighed for 

en artikulation af klima som katastrofale dommedagsscenarier, hvor det skarpt trukket op antages at 

vores alles fremtid står på spil i individets klimamæssige valg og bevidsthed. Samlet set har det medført 

en klimakommunikation, som ikke blot hører hjemme indenfor et enkelt område, men som optræder i 

mange forskellige sammenhænge. Klima angår således stort set hele indretningen af den moderne 

tilværelse, og efter det første danske klimavalg nogensinde, har et bredt flertal i Folketinget netop aftalt 

en ambitiøs klimalov, der stadfæster et mål om at reducere Danmarks samlede udledninger af 

drivhusgasser med 70 procent allerede i 2030 (SM2).  

 

Med klimaloven sætter Regeringen sig som repræsentant for klimahandling og hævder dermed at 

repræsentere hele Danmarks kamp mod klimaforandringer. Specialets tese er imidlertid, at dette 

repræsentationsforhold indeholder nogle indre dilemmaer, for hvordan kan Regeringen repræsentere 

en fælles klimahandling, når klima tager form som en muterende virus med flydende grænser, der 

hverken kan fikseres eller forudsiges? Samtidig gør repræsentationens logik, at Regeringen konstant må 

have en potentiel konkretiseringsproces for øje. Det skyldes, at for konkrete klimapolitikker og -indsatser 

risikerer at skuffe eller ligefrem udgrænse vælgere, der troede, at klimahandlingen var noget andet, end 

det den viste sig at være. Det placerer Regeringen i et spændingsfelt mellem på den ene side at komme 

med konkrete klimahandlinger og vise, at de handler i klimaets navn. Men på den anden side må disse 

klimahandlinger ikke være for konkrete i risikoen for at miste det repræsenterede i repræsentationen. 

Klimahandlingen skal så at sige være for de mange og ikke et snævert segment, ellers kan Regeringen 

risikere at blive opfattet som illegitimt, fordi man ikke længere følger sig repræsenteret af Regeringens 

prioriteringer af klima. Regeringens repræsentation befinder sig således i en ledelsesudfordring, hvori 
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Regeringen dels skal lede på og lægge strategier for en usikker fremtid betinget af klimaets flydende 

kompleksitet (Rennison, 2018:7). Og dels skal mestre samtidigheden af forskelligartede forventninger til 

varetagelsen af klimahandling (Rennison, 2017:2). Med andre ord befinder Regeringens repræsentation 

sig i en polyfoni af partikulære rationaler, hvori de igennem deres repræsentation må konstituere deres 

eget politiske handlerum til ledelse af klimahandling.   

 

Med afsæt i ovenstående, vil specialet undersøge, hvordan Regeringen, i deres repræsentation af hele 

Danmarks kamp mod klimaforandringer, forsøger at forene det repræsenterede i en samlet 

repræsentation orienteret mod en usikker fremtidig. Det vil blive undersøgt ud fra følgende 

problemformulering:  

 

Hvordan forsøger Regeringen at konstituere sig selv som repræsentant for et universelt projekt om 

klimahandling, når klimaets kompleksitet gør, at det hverken kan forudsiges eller entydigt defineres. 

Og hvilke konsekvenser har repræsentationen for deres måde at føre politik på? 

 

Med et poststrukturalistiske afsæt abonnerer specialet på Ernesto Laclau & Chantal Mouffes 

diskursteoretiske begrebsapparat, hvoraf min analyse vil fokusere på repræsentation, nodalpunkter, 

momenter, artikulation og ækvivalenskæder, der optræder i Regeringens kommunikation om klima. 

Laclau og Mouffes diskursteori er valgt, fordi de har særligt fokus på repræsentationsforhold baseret på 

asymmetriske forhold mellem hvad de kalder ’det universelle’ og ’det partikulære’ (Husted & Hansen, 

2017:463; Laclau, 2005:99). Det fører til følgende undersøgelsesdesign:   
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1.3. Projektets undersøgelsesdesign: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitel 3: 
Diskursanalyse af 

Regeringens 
konstruktion af 

deres 
repræsentation for 

klimahandling 

Kapitel 4: 
Diskursanalyse af 
Regeringens brug 

af styrings-
teknologier i deres 

repræsentation 

Analyseobjekt: 
Iagttagelse af Regeringens repræsentation 

iagttaget gennem deres kommunikation om klima 

Problemformulering: 
Hvordan forsøger Regeringen at konstituere sig selv som 

repræsentant for et universelt projekt om klimahandling, når 
klimaets kompleksitet gør, at det hverken kan forudsiges 

eller entydigt defineres. Og hvilke konsekvenser har 
repræsentationen for deres måde at føre politik på? 

Hvordan konstituerer 
Regeringen sig selv som 

repræsentant for 
klimahandling i mødet 

med det repræsenterede? 
Og hvad betyder det, for 

deres måde at føre politik 
på? 

Hvilke styringsteknologier 
gør Regeringen brug af i 

deres konstruerede 
repræsentation for 

klimahandling? Og hvilke 
konsekvenser har brugen 
af styringsteknologier for 

repræsentationen? 

Hvilke styringsteknologier 
installerer Regeringen i deres repræsentation? 

Hvordan meningsudfylder 
Regeringen selv deres repræsentation? 

Hvordan ændres Regeringens meningsudfyldning af 
repræsentationen i mødet med det repræsenterede? 

Hvad betyder meningsudfyldningerne af 
repræsentationen for Regeringens måde at føre politik på? 

Hvilke konsekvenser har Regeringens brug af 
styringsteknologier for deres repræsentation? 
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Kapitel 2. 
~ Udgangspunkt for videnserkendelse ~ 

 

Inden analysen af Regeringens repræsentation for klimahandling påbegyndes, er det nødvendigt at 

beskrive den videnskabsteoretiske ramme, som ligger til grund for specialet. Omverden beder nemlig 

ikke om at blive iagttaget på én bestemt måde – den skal konstrueres. Analysestrategi er en strategi for, 

hvordan man vil forme og konditionere et blik, så verden står frem som iagttagelige iagttagelser 

(Andersen, 1999:14). Analysestrategi skal ikke forstås som en modsætning til traditionel metode, men 

nærmere som en redegørelse for, hvordan analysegenstanden – Regeringens repræsentation for 

klimahandling – konstrueres gennem anvendelsen af bestemte iagttagelsesbegreber. Som konsekvens 

afspejler analysestrategien en række af valg, fravalg og overvejelser, der alle er truffet undervejs i 

specialeprocessen. Analysestrategien skaber dermed det videnskabelige blik, der benyttes til at besvare 

specialets problemformulering (ibid.:13).  

 

I følgende kapitel vil først specialets videnskabsteoretiske fundament og analysestrategi præsenteres. 

Dernæst vil kapitlet præcisere de teoretiske briller, hvormed specialet undersøger 

problemformuleringen. Tilsammen udgør disse afsnit udgangspunktet for videnserkendelse og 

specialets udsigelseskraft.  

2.1. Et poststrukturalistisk fundament 

Specialets videnskabsteoretiske fundament konstitueres af poststrukturalismen og diskursteori. For 

poststrukturalisten er videnskab ikke et forsøg på at afdække objektive sandheden, men derimod en 

undersøgelse af, hvordan sandhedens tilblivelse er socialt konstrueret (Campbell et al. 2014:198). 

Poststrukturalisten søger således at skabe evidens omkring, at verden består af strukturer, der kun kan 

erkendes gennem diskurser og samtidig søger poststrukturalisten at skabe bevidsthed om diskursers 

historicitet, kontingens og partikularitet (ibid.). Med andre ord har poststrukturalisten blik for, at 

virkeligheden ikke har en essens i sig selv, men omvendt afhænger af den mening, man tilskriver den. 

Virkeligheden må først konstrueres som genstand, før den bliver iagttagelig, og i denne operation skabes 

iagttager og det iagttagede simultant (Andersen, 1999:14). Der arbejdes således med en tom ontologi, 

hvorfor specialet bevæger sig videnskabsteoretisk på det epistemologiske niveau, der netop ikke spørger 

til hvad klimahandling er, men til hvordan klimahandling konstrueres af Regeringen (ibid.:14). Med 
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inspiration fra Niels Åkerstrøm Andersen, kan man kalde den epistemologiske videnskab en videnskab 

af andenordens iagttagelser. Hvor førsteordens iagttagelser vender sig mod et objekt eller en genstand, 

tager andenordens iagttagelser så at sige ’et skridt tilbage’, idet andenordens iagttagelser forstås som 

”iagttagelser af iagttagelser som iagttagelser” (ibid.:15). Med andre ord gøres Regeringens iagttagelser 

af klimahandling til genstand for mine iagttagelser.  

 

Specialets analyse tager således afsæt i operationer af iagttagelser, som her udgøres af Regeringens 

kommunikation om klima. Specialet kan ikke udtale sig om, hvorvidt Regeringens kommunikation er 

’sand’ eller ej, og analysen spørger heller ikke ind til, hvad klimahandling er for en ontologisk størrelse. 

Tværtimod spørger den ind til, hvordan Regeringen kommunikerer om klimahandling, og med hvilke 

konsekvenser for deres måde at føre politik på. Det handler om at problematisere repræsentationens 

selvfølgeligheder, at spørge ind til begrebernes tilblivelses- og transformationsbetingelser, samt 

hvordan de sættes på spil i diskursen (Andersen, 1999:14). Analysen har til formål at af-selvfølgeliggøre 

de empiriske kategorier, der på førsteorden fremstår som selvfølgeligheder. Regeringens 

kommunikation om klimahandling iagttages med andre ord som et genstandsfelt med indlejrede 

selvfølgeligheder, hvis kontingens bliver synlig igennem iagttagelser af andenorden (ibid.:19).  

 
2.1.1. En poststrukturalistisk diskursteori  

Ernesto Laclau og Chantal Mouffe (fremadrettet L&M) undersøger i deres fælles værk Hegemony and 

Socialist Strategies fra 1985 de samfundsmæssige mulighedsbetingelser for det radikale demokrati og 

dermed også repræsentationsforhold. Ambitionen er, at forstå det specifikke ved politik og gennem 

deres diskursanalyse viser de, hvilken rolle tilskrivning af mening spiller i politiske konflikter. De giver 

dermed et særligt perspektiv på, hvilken rolle det politiske spiller i konstitueringen af det sociale (Jensen 

& Hansen, 2002:11). De henter inspiration til udviklingen af deres teori fra to store traditioner; marxisme 

og strukturalisme, hvor marxismen genererer et udgangspunkt til at tænke på det sociale, og 

strukturalismen fremstiller en teori af mening (Jørgensen & Phillips, 2011:24). Gennem en kritisk 

behandling af disse reetablerer L&M diskursteori som en politisk teori, hvor det sociale forstås som et 

net af processer, hvori mening skabes (Jensen & Hansen, 2002:12). Menneskets adfærd og rationalitet 

styres af sproglige faktorer, der forandres i takt med den historiske udvikling, hvorfor der ikke findes én 

sandhed eller objektiv verden af kausale mekanismer bag ved den artikulatoriske praksis. Der findes 

derimod flere, hvorfor det sociale ikke er begrænset af aprioriske nødvendigheder, givet på et mere 
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objektiv plan end de diskursive fremtrædelser. Det åbner op for en konstant kamp om fiksering af 

mening og det sociale (Laclau & Mouffe, 2001:95).  

 

L&M tilbyder en politisk, diskursteoretisk tilgang, hvor den analysestrategiske erkendelsesinteresse er 

at identificere det politiske i det sociale (Jensen & Hansen, 2002:19). I On Populism Reason definerer 

Laclau det politiske som ”the anatomy of the social world, because it is the moment of institution of the 

social” (Laclau, 2005:154). Laclau benytter betegnelse det sociale om den diskursive tilstand, hvor 

diskursive strukturer har karakter af lukkede selvfølgeligheder. Ifølge L&M er politik det grundlæggende 

ved samfundet, og kan ikke reduceres til et overbygningsfænomen. Det politiske er knyttet til de 

processer, hvorigennem mening skabes og forhandles, og som derved skaber særlige betingelser for 

eksempelvis et repræsentationsforhold (Laclau & Mouffe, 2001:114). Politik skal forstås som et bredt 

koncept, der refererer til den måde, hvorpå vi konstant konstituerer det sociale på en bestemt måde, 

som ekskluderer alle andre mulige måder at organisere det sociale på. Det betyder, at Regeringens 

repræsentation, først vil blive meningsfuld, når den bliver indskrevet i sammenhænge. Politisk aktivitet 

er derfor et udslag af den givne diskursive forståelse, som de politiske aktører identificerer sig med, 

hvorfor iagttagelser af Regeringens iagttagelser af klimahandling vil frembringe Regeringens diskursive 

forståelse af deres repræsentation (ibid.:110).  

 

Afsættet for specialet er derfor en forståelse af det politiske som fiksering af kontingens, og ideen om, 

at det politiske er på spil overalt i den måde, hvorpå vi konstruerer det sociale på. Diskursanalysen giver 

således mulighed for at analysere Regeringens meningsdannelse, hvorfor specialets analytiske blik vil 

fokusere på, hvad der af Regeringen bliver artikuleret som værende meningsfuld repræsentation af 

klimahandling igennem deres kommunikation om klima. Det laclausianske begrebsapparat såvel som 

iagttagelsesgenstanden er således begge faktorer, der i det videnskabsteoretiske øjemed udgør det 

konstitutive rum, hvori analysen har sin vorden. Læseren må i denne sammenhæng have et blik for, at 

jeg som forfatter indskrives i en særlig social konstruktion, og som konsekvens må være offer for min 

egen konstruerede sandhed. Fremfor at betragte dette som en hæmsko for specialets konklusioner, 

anses det i stedet som dét greb, der gør det muligt at skabe fortællingen om, hvad der er på spil i 

Regeringens repræsentation (Brad, 2003:802). 
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2.2. En verden af diskursivitet 

I det følgende præsenteres L&Ms diskursteori. Eftersom deres teori er kompleks og pladsen i opgaven 

er begrænset, er det ikke muligt at lave en absolut gennemgang af deres teoriapparat. I den følgende 

teoretiske gennemgang er der kun udvalgt de elementer, som vil blive operationaliseret i opgaven, og 

som tilsammen aftegner vilkårene for tilskrivning af mening og for forståelsen af repræsentation. Det 

drejer sig om artikulation, diskurs, nodalpunkt, ækvivalenskæder og til sidst repræsentationsforholdet. 

 
2.2.1. Den artikulatoriske praksis 

We will call articulation any practice establishing a relation among elements such that their identity is 

modified as a result of the articulatory practice. The structured totality resulting from the articulatory 

practice, we will call discourse (…) The practice of articulation (…) consists in the construction of nodal 

points which partially fix meaning; and the partial character of this fixation proceeds from the openness 

of the social, a result, in its turn, of the constant overflowing of every discourse by the infinitude of the 

field of discursivity (…) every social practice is therefore – in one of its dimensions articulatory. 

     Laclau & Mouffe, 2001:105;113 

 
I citatet defineres artikulation som en diskursiv praksis, der ikke har en form for konstituering forud for 

eller uden for de artikulerede elementer. Artikulation er netop enhver praksis, der etablerer en relation 

mellem elementer, således elementernes identitet modificeres som følge af denne artikulatoriske 

praksis. Den strukturerede helhed som fremkommer af denne artikulatoriske praksis, kalder L&M for 

diskurs (Laclau & Mouffe, 2001:105). Diskurs er således ikke en praksis i sig selv, men resultatet af en 

praksis (Andersen, 1999:89). Regeringens repræsentation indeholder derfor ingen mening i sig selv, men 

bliver derimod meningsudfyldt af artikulationerne i Regeringens kommunikation om klima.  

 

Diskurs iagttages af L&M som et struktursystem af forskelspositioner og disse forskelspositioner, i den 

udtrækning de optræder som artikulerede inden for en diskurs, kaldes for momenter (Laclau & Mouffe, 

2001:105). Modsat kaldes enhver forskel, der ikke er diskursivt artikuleret, for element. Elementer bliver 

til momenter igennem en artikulatoriske praksis, der søger at sammenkæde elementerne i bestemte 

forhold til andre elementer, og dermed fiksere en relativ mening om momentet. Her skal det pointeres, 

at overgangen fra element til moment aldrig fuldstændigt kan gennemføres (ibid.). Det skyldes, at 

elemeterne har karakter af flydende udtryk, som ikke lader sig artikulere fuldstændigt til en diskursiv 

helhed. Imidlertid er denne ufuldstændighed netop det, der efterlader rum til nye artikulationer, hvorfor 

det flydende er selve mulighedsbetingelsen for at kunne lave artikulationen til at begynde med (ibid.:95). 
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Det er på grund af dette forhold mellem elementer og momenter, at det sociale ikke indeholder en 

iboende mening i sig selv, men får først mening i det øjeblik den tillægges mening i en diskurs. Mening 

kan derfor aldrig være et færdigt produkt, men bygger tværtimod på en evindelig bestræbelse på at 

lukke diskursen og i kraft heraf skabe orden i det sociale (Laclau & Mouffe, 2001:95). Diskurs kan derfor 

iagttages som en forståelses- og handlingshorisont, idet inden for diskursen befinder sig dét, som giver 

mening og betragtes som gyldigt og relevant (ibid.:96). Uden for diskursen, ligger modsat alt dét der ikke 

tales om eller tages i betragtning. Diskurs eksisterer således ikke i sig selv, men er betinget af dens 

omverden. En omverden, der både er delvis konstituerende og delvis undergravende for diskursen selv. 

Det overskud af mening, som ikke er en del af fikseringen, konstituerer feltet af diskursivitet (ibid.:111). 

 

2.2.2. Hegemoni  

Umuligheden af en definitiv fiksering af mening implicerer, at der må eksistere delvise fikseringer. For 

at differentiere og modificere mening, må der være én form for mening, da det ellers ikke ville være 

muligt for forskellene af flyde (Laclau & Mouffe, 2001:113). Derfor er enhver diskurs konstruereret som 

et forsøg på at dominere feltet af diskursivitet, på at standse forskellenes flyden, på at konstruerer et 

centrum og derigennem opnå hegemoni.  

 

Hegemoni er, ifølge L&M, en artikulatoriske praksis som udbreder en diskurs – eller en serie af diskurser 

– til hvad Gramsci kalder en national-populær kollektiv vilje (Gramsci, 1971:125; Laclau & Mouffe, 

2001:67). Hegemoni bliver således en logik om det sociale; en politisk konstruktion, hvor en aktørs 

projekt kommer til at repræsentere mere end sig selv – såsom Regeringen, der hævder at repræsentere 

hele Danmarks kamp mod klimaforandringer i kamp mod alternative repræsentationer (Laclau & 

Mouffe, 2001:xiii). Hegemoni opnås gennem en relativ fiksering af mening omkring et privilegeret tegn, 

som L&M betegner nodalpunktet (ibid.:112). Kort fortalt er nodalpunktet en betegner, som mangler det 

betegnede og dets særegenskab er, at punktet rummer alle elementers betydning i diskursen. Men i 

kraft af denne overladning af betydning mister nodalpunktet sin egen betydning, hvorfor et nodalpunkt 

på én og samme tid betyder alt og ingenting (ibid.:142). Forstået på den måde, at hvert element i 

diskursen vil være fikseret som et moment gennem dets relation til de andre elementer, hvorfor alle de 

andre betydninger, elementerne kunne have haft, ekskluderes2 (Jensen & Hansen, 2002:24). Alle udtryk 

 
2 Denne pointe henter de fra Jacques Lacan, der fastholder disse delvise fikseringer gennem sit begreb om points de 
capiton, dvs. privilegerede udtryk, der fikserer en betydningskædes mening (Laclau & Mouffe, 2002: 112) 
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fungerer dermed som en aktiv reducering af mulige meninger, eftersom den etablerede relation mellem 

elementerne udelukker alternative former for etablering af meningsstrukturer. Diskurs bliver derfor en 

reduktion af muligheder (ibid.). 

 

2.2.2.1. Nodalpunktets politiske funktion 

Et godt eksempel på et nodalpunkt er ’bæredygtighed’. Selvom de fleste tror, at de ved, hvad ordet 

betyder, undgås det helst at forsøge at definere ordet på en hvilken som helst konsensusskabende facon. 

Det skyldes, at udtrykket ikke peger på noget partikulært inden for en meningsstruktur, og kan ikke 

erstattes med mere specifikke udtryk såsom ’cirkulær’ eller ’genbrug’. I stedet er ’bæredygtighed’ 

nodalpunktet, der giver mening til diskursen i dens helhed. Men en helhed er per definition en afgrænset 

helhed, hvorfor nodalpunktet henviser til selve grænsen for diskursen og det som ligger hinsides 

diskursen (Lacalu & Mouffe, 2001:111). Nodalpunktets iboende tomhed tillader både politikere og 

beslutningstagere, men også miljøforkæmpere muligheden for at formulere forskellige initiativer og 

politikker inden for en fælles referenceramme. Flydende betegnere og nodalpunkter er imidlertid aldrig 

helt tomme, men indeholder en rest fra deres tidligere artikulation, hvilket sætter nogle begrænsninger 

for deres arbitrærhed (Laclau & Mouffe, 2001:167). Begreberne bruges således ikke af L&M som et 

negativt mærkat til en slags subsistensløs politik, men snarere som et definerende træk i politik. Ved at 

forsøge at fiksere mening på bestemte måder, vil den artikulatoriske praksis derfor enten reproducere 

eller udfordre den eksisterende diskurs. Det er grundstenen i L&Ms forståelse af det politiske, og ifølge 

dem er flydende betegnere og nodalpunkter vigtige for politik af flere årsager.  

 

For det første er de i stand til at mobilisere og repræsentere en lang række politiske identiteter, netop 

fordi de ikke henviser til noget partikulært (Laclau, 2002:142). Ved ikke at definere eller prioritere 

karakteristika, kan nodalpunktet strukturere identiteten af et meningssystem i ækvivalente kæder. En 

ækvivalenskæde er en kæde af identiteter, der har overgivet noget af det, der oprindeligt gjorde dem 

forskellige for at forene sig mod en fælles modstander, dvs. meningssystemets konstitutive ydre 

(ibid.:137). Ækvivalens betegner således de elementer, der igennem Regeringens artikulation kædes 

sammen i en fælles mening. Det handler ikke om, at der sættes lighedstegn mellem de ækvivalerede 

elementer, men om at de forbindes på en måde, så de tilsammen beskriver et mønster med en fælles 

reference til noget ydre, der definerer Regeringens repræsentation (Laclau & Mouffe, 2001:64). 

Ækvivalenskæden giver både de partikulære identiteter stabilitet, men begrænser ligeledes deres 

autonomi (Laclau, 2005:129).  
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For det andet er flydende betegnere og nodalpunkter vigtige for politik, fordi de hjælper med at opbygge 

antagonistiske forhold til modstridende kræfter. En antagonisme opstår når forskellige diskurser 

kolliderer og derigennem truer hinandens relative fiksering af mening (Holmer-Nadesan, 1996:56-59). 

Antagonisme betegner forholdet mellem forskellige meningsstrukturer, der gensidigt forhindre 

hinanden, men samtidig også konstituerer hinanden, idet de udgør hinandens konstitutive ydre (Laclau 

& Mouffe, 2001:122). De konstituerer således det sociales grænse og dets umulighed for fuldstændigt 

at konstituere sig selv. Der er derfor ikke tale om et traditionel modsætningsforhold i form af A versus 

B, men derimod som A versus anti-A, hvor ”the presence of the 'Other' prevents me from being totally 

myself” (ibid.:125). Konstellationen benægter simpelthen As identitet, hvorfor der i den antagonistiske 

relation er tale om en truende andethed, som på en gang konstituerer og negerer grænsen for den 

identitet, som den ekskluderes fra (ibid.:128). Mening konstitueres således gennem processer, hvor 

nogle elementer fremhæves som relevante, imens andre bliver negligeret, hvilket netop sker gennem 

etableringen af ækvivalenskæder på hver sin side af grænsedragningen (Laclau, 2002:137). 

 

Produktion af antagonismer er, ifølge L&M, en forudsætning for alle politiske projekter, idet fantasien 

om et fuldstændigt harmoniseret samfund forbliver en fantasi (Laclau & Mouffe, 2001:122). Det er 

således magten til at tilskrive mening til handlinger, objekter og begreber, der kæmpes om inden for det 

politiske, da disse meningstilskrivninger påvirker diskursen og hermed det sociale (Jensen & Hansen, 

2002:12-14). Enhver form for magt foregår således intern i det sociale, hvorfor magt aldrig kan være 

grundlæggende, men eksisterer gennem den artikulatoriske praksis og ækvivalenslogikken (Laclau & 

Mouffe, 2001:142). Hegemoni er således ikke kun navnet på en politisk logik, men også navnet på den 

proces, der bringer os fra feltet af diskursivitet til diskurs ved midlertidigt at fastlægge den ellers 

kontingente karakter af det sociale (ibid.). 

 
2.2.3. Det universelle kontra det partikulære  

How does a relation between entities have to be, for a hegemonic relation to become possible? Its very 

condition is that a particular social force assumes the representation of a totality that is radically 

incommensurable with it. Such a form of 'hegemonic universality' is the only one that a political 

community can reach (…) Hegemonic relation has, no doubt, a universalistic dimension, but it is a very 

particular type of universalism whose main features it is important to point out. 

Laclau & Mouffe, 2001:x;xii 
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En anden måde at forstå den hegemoniske proces på, er gennem det asymmetriske forhold mellem det 

universelle og det partikulære (Lacalu, 2005:74; Laclau & Moffe, 2001:xii). I søgningen efter en 

fuldstændig lukning af diskursen og opnåelse af hegemoni, gennemgår politiske projekter en 

universaliseringsproces, hvor en bestemt kamp løsrives fra dens lokale kontekst og omdannes til et 

universelt projekt, der er i stand til at repræsentere en række partikulære politiske identiteter (Laclau, 

2002:132). Partikulære identiteter (eller kampe eller krav) er alle forskellige i den forstand, at de klart 

kan adskilles fra andre og hver især er struktureret omkring specifikke interesser. Partikulære identiteter 

eksisterer således kun inden for diskursens ramme i form af, hvad L&M kalder subjektspositioner (Laclau 

& Moffe, 2001:115). Modsat er en universel identitet en tidligere partikulær identitet, som har afgivet 

det, der oprindeligt gjorde den forskellig fra de andre, for at repræsentere det ufuldstændige i det 

sociale (Laclau, 2002:132). Det betyder, at det universelle fremkommer ud af det partikulære – ikke som 

et princip, der understøtter og forklarer det, men som en ufuldstændig horisont, der forsøger at forene 

forskellige partikulære identiteter i forsøget på at repræsentere mere end sig selv (ibid.:130; Laclau & 

Mouffe, 2001:xiii). 

 

Det universelle har ikke et konkret indhold i sig selv, men er resultatet af en uendelig kæde af 

ækvivalente krav, hvorfor det universelle altid vil være en forsvindende horisont. Som konsekvens er det 

universelle uforenelig med enhver partikularitet, men samtidig kan det ikke eksistere løsrevet fra det 

partikulære (Laclau, 2002:132). Dette paradoksale forhold er uløseligt, men dets uløselighed er, ifølge 

L&M, samtidig selve forudsætningen for demokrati. Demokrati er netop muligt, fordi det universelle 

ikke har et nødvendigt indhold. I stedet konkurrerer forskellige grupper om at give deres specifikke mål 

en midlertidig universel repræsenterende funktion. En hegemonisk position udbredes ved at tilbyde en 

version for skabelse af det sociale baseret på en universel repræsentation af partikulære krav og ideer 

(Laclau, 2005:74). Den hegemoniske proces består således af et 'dialektisk' forhold mellem det 

universelle og det partikulære som to uforenelige niveauer af det sociale. Som konsekvens, kan 

diskursen hverken lukke sig helt om sig selv, opnå en hegemonisk position eller opnå en fuldstændig 

repræsentation (Holmer-Nadesan, 1996:51). Det sociales åbenhed er således selve forudsætning for 

ethvert repræsentantskab, idet tilstedeværelsen af et stort område af flydende elementer og 

muligheden for, at de kan artikuleres til modsatte lejre, konstituerer det felt, som tillader os at definere 

en praksis som hegemonisk. Uden ækvivalens og uden grænser er det strengt taget umuligt at tale om 

repræsentation (Laclau & Mouffe, 2001:136;141).  

*  *  * 



  Side 21 af 89 

Den teoretiske ramme vil danne iagttagelsespositionen for analysen af, hvordan Regeringen igennem 

deres kommunikation om klima forsøger at konstituere sig selv som repræsentant for klimahandling. 

Analysen vil have blik for, hvordan klimahandling omdannes til et universelt projekt baseret på en række 

partikulære krav. Analysen vil derfor efterspore, hvilke elementer, momenter, ækvivalenskæder, 

problemer og løsninger, tidshorisonter samt teknologier, der gør sig gældende i Regeringens 

repræsentation. Tilsammen giver det et blik for, hvordan Regeringen forsøger at skabe mening omkring 

et repræsentationsforhold, hvori Regeringens fungerer som repræsentant for det tomme, universelle 

projekt klimahandling.  

2.3. Udvælgelse af det empiriske genstandsfelt 

På grund af det poststrukturalistiske fundament, er analysens udsigelseskraft særdeles afhængige af det 

empiriske genstandsfelt. Inden for de seneste år er der produceret utrolig meget materiale om klima af 

mange forskelligartede forfattere. Artikler, pjecer, videnskabelige rapporter, pressemeddelelser, opråb, 

taler, topmøder, ministerielle rapporter, dokumentariske film, etc. Desårsag er det empiriske 

genstandsfelt udvalgt på baggrund af en række udvælgelseskriterier, der er fremkommet gennem 

analysestrategiske og metodiske overvejelser, som i det nedestående vil præsenteres. 

 

For at opnå så stor intern validitet som muligt og dermed sikre, at analysen undersøger det, den er 

designet til at undersøge (Andersen, 2012:104), er der som det første lagt væk på, at det empiriske 

materiale kun skal bestå af direkte kommunikation forfattet af Regeringen selv. Eftersom specialet 

undersøger Regeringens meningsudfyldning af klimahandling, vil det empiriske genstandsfelt tage 

udgangspunkt i kommunikationsartefakter, der enten har regeringen, Mette Frederiksen, et af 

ministerierne eller en af ministrene som afsender. Denne afgrænsning sikrer, at kommunikationen er et 

udtryk for Regeringens diskurs fremfor f.eks. journalisters. Til trods for at afsendergruppen er relativ 

stor, er det netop denne, som giver muligheden for at undersøge Regeringens meningsudfyldning af 

klimahandling. Alle de dokumenter og tekster, som udgør det empiriske materiale, har været offentligt 

tilgængelige på ministeriernes respektive hjemmesider, og eftersom disse er møntet på offentligheden 

og er led i den almindelige politiske praksis, kan de benyttes til at sige noget om Regeringens 

klimaforståelse, eftersom de er blevet til i den pågældende situation (Elkit & Jensen, 2012:124).  

 

Det første kriterium for behandlingen af det empiriske materiale var relevans. Den første behandling af 

materialet er derfor udført gennem en deduktiv kodning på baggrund af klimadagsorden. De tekster, 
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som har relevans for problemstillingen, dvs. kodet til at omhandle klima, bæredygtighed, miljø eller grøn 

omstilling, er udvalgt til analysen. Tekster, der ingen relevans har til klimadagsorden, er blevet 

frasorteret, eftersom de ikke kan benyttes til at iagttage Regeringens iagttagelser af klimahandling. Det 

har betydet, at al kommunikation fra både Justitsministeriet, Social- og Indenrigsministeriet, Sundhed- 

og Ældreministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet samt 

Beskæftigelsesministeriet er blevet frasorteret i den første relevanskodning.  

 

Det næste kriterium var, at kommunikationen skal komme fra forskellige genre. De forskellige genre 

sikrer, at genstandsfeltet er et udtryk for generelle tendenser i Regeringens kommunikation og ikke blot 

tendenser, som knytter sig til en specifik kommunikationsgenre. Det empiriske materiale består således 

både af pressemeddelelser, nyheder, publikation, kroniker, taler og udspil. Det udvalgte materiale 

fremgår af empirilisten.  

 

Som følge af, at der tages udgangspunkt i Regering Mette Frederiksen, opstår der en tidsmæssig 

afgrænsning, som går fra regeringsperioden begyndelse d. 26-juni 2019 til d. 05-marts 2020. Oprindelig 

planlagt skulle afgrænsningen gå til d. 15-marts 2020, idet erhvervslivet igennem klimapartnerskaberne 

præsenterede deres anbefalinger d. 10-marts 2020 til Regeringen, og Regeringens reaktioner på 

anbefalinger synes relevant at have med i det empiriske materiale. Men grundet udbruddet af COVID-

19 og den stigende opmærksomhed herpå fra offentligheden, kom Regeringens reaktioner på 

anbefalingerne desværre for sent til at få inkorporeret i analysen.   

 

Inden selve kodningen blev der udfærdiget en startkodeliste indeholdende abstrakte og åbne 

kodeoverskrifter omkring klima og klimahandling. Formålet er at sikre, at analysen struktureres omkring 

repræsentationen, men samtidig forbliver åben overfor de nodalpunkter, elementer, momenter, 

artikulationer og ækvivalenskæder, som måtte optræde i empirien (Bryman, 2012:568).  

 
Startkodeliste 

Regeringens konstruktion 

Det repræsenterede 

Klimahandling 

Omverden 
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2.3.2. Kodning 

Kodning går ud på, at man til et stykke tekst knytter nøgleord og temaer, der refererer til indholdet af 

tekststykket. Teksten brydes således op i mindre komponenter, der gennem sin kode bliver mulig at 

identificere på et senere tidspunkt (Jakobsen, 2012:177). Ved systematisk at tildele kategorier og 

underkategorier til data, bliver det muligt at observere og analysere fænomener og dermed opdage 

tendenser, strukturer og forskelle i Regeringens kommunikation om klima (Andersen et al., 2016:9). 

Enkelte ord, udsagn eller hele stykker kan kodes til en eller flere kategorier, hvilket gør det muligt at 

forbinde og sammenligne tekststykkerne i forhold til hinanden og herved skabe et kvantitativt overblik 

over den kvalitative data (ibid.:10). Det skal dog pointeres, at der stadig er tale om en kvalitativ analyse, 

eftersom det for analysen er vigtigere, at de enkelte begreber kobles sammen med bestemte ord eller 

artikulationer, end at enkelte begreber eller artikulationer opstår numerisk ofte. Det har således været 

afgørende for iagttagelsen af momenter, at de har ført til en meningsudfyldning af, hvordan Regeringens 

repræsentation tager sig ud. Kodningen fungerer således som belæg for tolkningerne i diskursanalysen 

og leverer simultant input til ækvivalenskæderne. Kodningen iagttages derfor som et hjælpeværktøj til 

at lede efter mønstre i Regeringens kommunikation om klima. Kodningen sikrer dermed, at det 

fremhævede i diskursanalysen, sker på baggrund af generelle træk og ikke er et udtryk for tilfældigheder 

(Jakobsen, 2012:182).  

 

Kodningen af det empiriske materiale er foretaget i computerprogrammet NVivo. Programmet er 

udviklet til netop at håndtere store mængder af empirisk tekstmateriale, hvorfor anvendelse af NVivo 

giver mulighed for at arbejde mere systematisk med og opnå bedre udnyttelse af empirien (Andersen et 

al., 2016:10). I bilag 1, 2 og 3 findes slutkodeliste, kodningsdisplays samt intrakoderreliabilitetstest for 

behandlingen af det empiriske materiale. De er vedlagt, idet de udgør grundlaget for transparens i 

analyseprocessen. Bilagene er således med til at højne analysens reliabilitet, idet man som læsere kan 

vurdere (og forsøge at sikre), at det kodede tekststykke indholdsmæssigt faktisk udtrykker det, som 

koden ønsker at måle (Jakobsen, 2012:182; Bryman, 2012:390). Dette er samtidig fundamentalt i forhold 

til at sikre undersøgelsens målingsvaliditet (Andersen, 2012:97). Som nævnt, er afsættet for kodningen 

er en deduktiv tilgang, hvor kodningens overkategorier er givet på forhånd (Jakobsen, 2012:182). 

Kodningen bevæger sig imidlertid over i den induktive tilgang, idet underkategorierne er fremkommet 

igennem bearbejdningen af empirien. Underkategorierne er således skabt ved at undersøge det 

empiriske materiale og definere betydninger heri, hvorved det sikres, at tolkningerne i analysen er 

baseret på det empiriske materiale og ikke på forforståelser og forudgående fortolkninger (ibid.).  
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2.4. Specialets udsigelseskraft 

Ethvert valg medfører imidlertid et fravalg – forstået på den måde, at hvis specialet eksempelvis 

konstruerer ’grøn omstilling’ som et moment i repræsentationen, så kommer det til at have betydning 

for, hvordan repræsentationen kan fremstå meningsfuld. Det poststrukturalistiske perspektiv gør, at 

denne metode kan betragtes som en iagttagelse, da ”det iagttagede fænomen fremstår som et produkt 

af en iagttagelse, der altid kunne have været anderledes” (la Cour et al., 2005:11). Med andre ord er alt, 

hvad specialet iagttager, underlagt den betingelse, at det kunne have været anderledes – det er 

kontingens. Derfor vil man altid kunne have valgt at iagttage empirien gennem et andet 

analysestrategisk blik og dermed opnå et andet resultat. Det skal dog ikke tolkes som at 

problemstillingen alene er et udtryk for en ’virkelighed’, der ikke har nogen gyldighed uden for 

rammerne af specialet. Tværtimod giver det analysestrategiske blik mulighed for at iagttage betydninger 

og relationer, der med andre analysestrategiske briller ville genstandgøre Regeringens repræsentation 

anderledes (Andersen, 1999:18). Det betyder dog ikke, at specialet fremstiller mere ’rigtige’ sandheder 

om Regeringens repræsentation end forskere, der vælger at undersøge samme empiri med et andet 

analysestrategisk blik. Formålet med specialet er at bidrage med et indlæg i den evindelige 

definitionskamp af det sociale og forhåbentlig åbne op for nye erkendelser af klimahandling.   
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Kapital 3 
~ Klimahandlingens potentialitet ~ 

 

I følgende kapitel søges det behandlet, hvordan Regeringen igennem deres kommunikation om klima 

søger at konstituere sig selv som repræsentant for et universelt politiske projekt om klimahandling. Det 

analytiske blik fæstnes på, hvordan klimahandling meningsudfyldes af Regeringen selv. Kapitlet vil derfor 

bestå af en diskursanalyse af, hvordan Regeringen konstituerer sig selv som repræsentant for 

klimahandling i mødet med det repræsenterede. Med Laclau & Mouffes diskursanalytiske blik bliver det 

muligt at af-selvfølgeliggøre Regeringens repræsentation, og dermed vise hvordan det politiske er på 

spil, når Regeringen forsøger at stabilisere repræsentationsforholdet. Ved at indtage denne 

iagttagelsesposition opnås et blik for, hvordan Regeringen konstruerer deres repræsentation som en 

sammenhængende og konsistens helhed af forskelle (Andersen, 1999:89).  

 

Kapitlet vil bestå af tre dele, hvor første del vil af-selvfølgeliggøre selvfølgeligheden af Regeringens 

repræsentantskab. Det analytiske blik fæstnes på Regeringens meningsudfyldning af deres 

repræsentation, herunder hvordan de konstituerer klimahandling som et universelt projekt. Anden del 

vil fokusere på at identificere, hvilke partikulære diskurser og identiteter Regeringens repræsentation 

skaber til det repræsenterede i deres forsøg på at opretholde deres rolle som repræsentant. Det 

analytiske blik vil være på, hvordan klimahandling forskydes i mødet med det repræsenterede i forsøget 

på at holde et polyfoni af partikulære krav sammen i et fælles projekt om klimahandling. I den sidste del 

af kapitlet vil det analytiske blik fæstnes på, hvilken betydning det konstruerede repræsentationsforhold 

har for Regeringens måde at føre politik på.   

3.1. Regeringens repræsentantskab 

I følgende afsnit udgøres iagttagelsespositionen af Regeringens iagttagelser af deres rolle som 

repræsentant. Iagttagelsespositionen er funderet i behandlingen af det empiriske materiale, hvor 

klimahandling fremstod som den tomme betegner, der samler alle de fremanalyserede momenter i 

Regeringens kommunikation om klima. Det analytiske blik fæstnes derfor på Regeringens 

meningsudfyldning af deres klimarepræsentation, herunder hvordan de konstituerer klimahandling som 

et universelt projekt.   

*  *  * 
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I Regeringens kommunikation om klima, iagttages Regeringen at konstruere en vision, hvori 

”klimakampen kan blive en fælles dansk kamp” (SMF9) og hvor Regeringen selv kan agere repræsentant 

for denne fælles kamp. Fællesskabsbegrebet, som det meningsudfyldes af Regeringen, iagttages at 

bygge på fælles værdier, historie og kulturarv samt en følelse af samhørighed blandt hinanden. Det 

kommer blandt andet til udtryk i Mette Frederiksens taler:  

 
Store beslutninger om vores samfund - og fremtid - træffer vi klogt. Med holdbare resultater. Og vi gør 

det fælles.     SMF1  

 
Vi har en stærk, dansk tradition for kollektive løsninger på kollektive problemer (…) I Danmark har vi en 

evne til at se ud over vores egen næsetip og tage et kollektivt ansvar.  SMF10 

 
Elementerne fællesskab, ansvar og evnen til at skabe kollektive løsninger hæftes op på hinanden og 

bliver ad Regeringen konstitueret som hinandens forudsætninger. For at være en del af fællesskabet 

kræves en ansvarsforpligtelse til at løse samfundets nutidige og fremtidige problemer kollektivt. I kraft 

af denne hæftelse skaber Regeringen sig selv som repræsentant for et homogent Danmark, hvor alle 

parter af samfundet arbejder for at løse klimakrisen. Klimahandling artikuleres som en naturlig del af 

den danske identitet, og danskerne konstrueres som ”Danmarks grønne vagthund”, der skal ”… blive ved 

med at bide os politikere i haserne, hvis vi pludselig bliver for tilbagelænede i kampen for en grønnere 

verden”(UF5). Den konstruerede homogene danske identitet er netop det, som gør, at Regeringen kan 

konstruere en fælles kamp for en grønnere verden, og dermed skabe et universelt projekt om 

klimahandling, der repræsenterer hele Danmarks kamp med klimakrisen. Det ses i Regeringens ønske 

om at skabe en bindende klimalov:  

 
Danmark skal have en ambitiøs og bindende klimalov med et mål om 70 procent reduktion af 

drivhusgasudledningerne i 2030 i forhold til 1990 og et langsigtet mål om klimaneutralitet i senest 2050 

og med 1,5 graders målsætningen for øje.   KEFM7 

 
Regeringens klimahandling iagttages ud fra ovenstående citat at tage udgangspunkt i en fremtidig ønsket 

nutid i form af et klimaneutralt samfund i 2050 og et mål om et 70 procent reduktion af vores CO2-

udledning i 2030. I deres politiske styringen efter målet, kan målet iagttages som en skabelsesmaskine, 

der forsøger at skabe løsninger gennem forskellen mål og midler. Klimaneutralitet og CO2-reduktioner 

er det Regeringen vil opnå, og mulighedsbetingelsen for dette er klimahandling. Med det ovenstående 

iagttagede moment om fællesskab og evnen til at skabe kollektive løsninger som afsæt, iagttages 

Regeringen at koble klimahandling op på fællesskab, hvori der opstår et moment om, at det 
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repræsenterede er en del af en helhed – en del af Regeringens konstruerede fællesskab om en fælles 

dansk klimakamp (SMF9). Det betyder, at klimahandling som universelt projekt baseres på en partikulær 

ide om fællesskab og kollektive løsninger, hvilket artikulerer et element af solidaritet ind i 

repræsentationen. Rationalet bliver, at uden fællesskab, ingen klimahandling, hvilket kommer til syne i 

følgende citat:  

 
Regeringen har sat et historisk ambitiøst mål om nedbringelse af Danmarks udledning af drivhusgasser. 

Det når vi kun, hvis alle bidrager.     SM6  

 
Igennem Regeringens artikulation om, at deres mål kun kan nås, hvis alle bidrager, kan Regeringens mål 

iagttages som det, der skal samle det repræsenteredes meningshorisonter i en ny og samlet mening 

under klimahandling ”… hvor de fælles ambitioner for klimaet og den grønne omstilling er helt 

centrale”(DJ3). Ved at samle det repræsenteredes partikulære meningshorisonter under en 

meningshorisont af klimahandling, kondenseres de partikulære krav hos det repræsenterede og gør det 

muligt for Regeringen at navigere mod deres forestillet klimaneutrale fremtid. Fremtid og nutid hæftes 

således op på hinanden, hvilket ses i følgende citater: 

 
Danmark skal igen tage et globalt grønt lederskab. Og det sker kun, hvis vi tænker klima ind i alt, hvad vi 
gør.       KEFM21 
 
Det nytter ikke noget, at vi ikke tænker mål og middel sammen.   MF25 

 

Ad citaterne iagttages Regeringen at konstituere et handlerum for klimahandling, hvori klima ikke kun 

omgiver repræsentationen, men også forventes at være en del af det repræsenterede. Det 

repræsenterede skal med andre ord ækvivalere sig selv med Regeringens overordnede selvforståelse 

ved dels at gøre Regeringens mål til deres eget, men også ved at forholde sig handlingsparate gennem 

løbende selvrefleksion over egne potentielle klimahandlinger, hvilket illustreres her:  

 
Regeringen har sat et historisk ambitiøst mål om nedbringelse af Danmarks udledning af drivhusgasser. 

Det når vi kun, hvis alle bidrager. Med samarbejdet inviterer vi erhvervslivet med helt ind til bordet. Hver 

sektor skal formulere køreplaner for, hvordan de kan reducere deres klimaaftryk og foretage konkrete 

reduktioner.     SM6 

 

Hvis Danmark skal lykkes med den markante grønne omstilling, som 70-procentmålet lægger op til, er det 

afgørende, at danskerne og dansk erhvervsliv er med på rejsen.  DJ3 
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Ad citaterne artikulerer Regeringen klimahandling som et universelt forbedringsprojekt, hvori de 

konstruerer det repræsenterede som et selvforbedringsprojekt – og hvor Regeringen konditionerer sig 

selv som repræsentant for forbedring gennem klimahandling. Klimaloven kan ses som Regeringens 

forsøg på at overkomme spændingsfeltet i repræsentationslogikken mellem på den ene side at komme 

med konkrete klimahandlinger og vise, at de handler i klimaets navn, og på den anden side ikke at have 

for konkrete klimahandlinger i risikoen for at miste nogle i repræsentationen. Denne iagttagelse baseres 

på, at det lovfæstet mål ikke per se indeholder konkrete handlinger, men blot indikerer konkrete 

handlinger. I stedet åbner det lovfæstet mål op for nye potentielle klimahandlinger, hvilket kommer til 

udtryk i citaterne: 

 
Vi vil nedbringe Danmarks CO2-udledning med 70 procent inden 2030. Det er et meget ambitiøst mål. Og 

det ærlige svar er, at vi ikke ved, hvordan vi når derhen. Ikke endnu.  UF19 

 
Our reduction target is 70 per cent in 2030.  Do we know how to reach that goal? To be honest with you: 

The short answer is no.     SMF8 

 
Citaterne illustrerer, hvordan Regeringen sætter scenen for klimahandling i form af en potentialitet. Alt 

hvad Regeringen gør, alle de initiativer de tager, artikuleres til at omhandle dét at nedbringe Danmarks 

CO2-udledningen. Denne form for artikulatorisk praksis iagttages Regeringen at benytte til dels at 

understrege, at handling er påkrævet, og dels til at holde klimahandling ufikseret. På denne måde kan 

Regeringen skabe en masse klimahandlinger, der alle søger at finde dén klimahandling, som kan realisere 

deres mål. For så vidt Regeringen kan artikulere de konkrete klimahandlinger som handlinger, der 

muliggør lige netop den næste klimahandling, som én af det repræsenterede mente var den ”rigtige” 

klimahandling eller forventede af Regeringen, kan Regeringen forskyde deres klimahandlinger – og 

konkretiseringsprocessen – evindeligt.  

Synkront med dette iagttages Regeringen imidlertid at gøre deres repræsentation 

afhængig af en konstrueret omverden, idet ”… klimalovens ambitiøse mål kræver rådgivning på 

allerhøjeste faglige niveau”(KEFM7). Regeringen konditionerer her feltet af diskursivitet – dvs. alt det, 

der er flydende, ufikseret og som står uden for repræsentationen (Laclau & Mouffe, 2001:111) – til en 

omverden, der netop besidder den manglende viden til fremtidig klimahandling, som kan realisere 

Regeringens mål. Regeringen gør dog samtidig denne omverden afhængig af dem selv, idet ”… det er en 

opgave for os politikere at skabe rammerne, der gør det [skabe den manglende viden] lettere”(UF8). 

Igennem dette gensidige afhængighedsforhold, artikulerer Regeringen deres flydende omverden ind 
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som en del af repræsentationen. Imidlertid skaber det blot en ny omverden med en ny viden som 

Regeringen mangler i deres realisering af deres mål, hvorfor denne rekonstruering af omverden vil 

fortsætte evindeligt.  

 

Iagttages dette med Andersens begrebspar aktualitet/potentialitet, kan Regeringens klimahandling 

iagttages som en potentialiseringsteknologi, der gennem klimahandlingens uafgørbarhed konstant 

bliver afsøgende mod nye klimahandlinger i forsøget på at realisere deres mål (Andersen, 2017:110). 

Det bliver en teknologi i betydningen af et gentageligt koncept, hvori det kan iagttages, at Regeringen 

antager, at en fremtidig viden kan aktualisere klimahandling ved at åbne for hidtil ukendte og utænkelige 

muligheder for klimahandling (ibid.:103). Potentialiseringen af klimahandling iagttages i Regeringens 

repræsentation at blive hæftet op på en tidsdimension, hvor det handler om at opløse 

forventningssikkerheden til fremtiden, og i stedet skabe en ny nutidig fremtid. Klimahandlingens 

uafgørbarhed iagttages således at udgøre selve repræsentationens mulighedsbetingelse, eftersom det 

handler om at finde de rigtige ”… instrumenter til at fremme bæredygtighed, løse klimakrisen og sikre, 

at vi kan nå vores klimamål”(KEFM31).  

Ud fra potentialiseringsteknologien, kommer Regeringens repræsentation i større grad til at 

handle om at repræsentere et vi for noget som aldrig kan fikseres – som noget der hele tiden potentielt 

kan aktualiseres – end at repræsentere et vi i en fikseret diskurs om klimahandling. Som konsekvens må 

Regeringen kontinuerligt forholde sig til sin egen repræsentation, således flere parter hele tiden kan 

knytte an til klimahandlingens potentialitet, og dermed fortsætte repræsentationen, hvilket blandt 

andet fremgår i følgende formuleringer:  

 
Og det sker kun, hvis vi tænker klima ind i alt, hvad vi gør.  KEFM21 

 
Regeringen har sat nogle meget ambitiøse mål for en grøn og klimavenlig fremtid, som vi alle skal bidrage 

til og tænke kreativt for at opnå.    EM6 

 

Regeringen iagttages med andre ord at konstruere en flydende repræsentation, hvor forskellige parter, 

såsom erhvervslivet og de almene borgere, alle kan føle sig repræsenteret i klimahandlingens 

potentialitet. Som konsekvens, må Regeringens klimahandling konstant forblive i potentialiteten. Det 

frembringer imidlertid et indre paradoks i Regeringens repræsentation. I og med at Regeringen 

konstituerer sig selv som repræsentant for en handling – det aktivt at gøre noget – artikulerer de et løfte 

om netop handling ind i deres repræsentation. Ingen handling, ingen repræsentation. Regeringens 
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repræsentation befinder sig derfor i et evindeligt paradoks mellem et løfte om handling på den ene side 

og viden om, at viden om klimahandling må skabes i fremtidens nutid på den anden. Det stiller et 

spørgsmål til, hvordan Regeringen igennem deres repræsentation forsøger at overkomme dette 

paradoks, således de kan fortsætte deres repræsentantskab for klimahandling.   

 
 
Ud fra Laclau og Mouffes forståelse af repræsentationsforhold, kan det iagttages, at Regeringen 

igennem deres kommunikation om klima skaber en politisk konstruktion, hvor deres mål kommer til at 

repræsentere mere end sig selv i forsøget på at forene forskellige partikulære identiteter – nemlig en 

fælles dansk kamp mod klimakrisen (Laclau & Mouffe, 2001:xiii). Gennem behandlingen af det empiriske 

materiale iagttages Regeringens repræsentation for klimahandling imidlertid at indeholde en del indre 

paradokser, der alle udfordrer repræsentationen. Ud fra repræsentationens logik fremstår paradokset 

mellem for konkrete og for ukonkrete klimahandlinger i Regeringens rolle som repræsentant for 

klimahandling. I forsøget på at overkomme dette paradoks, blev det iagttaget, hvordan Regeringen giver 

et løfte om klimahandling i form af deres mål om 70 procent reduktion. De konstruerer således en 

fremtidig ønsket nutid om et klimaneutralt samfund, hvor de kan binde alle deres klimahandlinger op 

på denne ønskede fremtidige nutid. Der opstår imidlertid et nyt paradoks i forlængelse af denne 

fremtidige ønsket nutid imellem et løfte om handling og viden om, at viden om handling må skabes i 

fremtidens nutid. Det kan med andre ord iagttages, at Regeringen i den nutidige nutid ikke besidder den 

viden, der er behov for, for at realisere deres fremtidige ønsket nutid, hvorfor deres klimahandling må 

forblive i potentialiteten. I kraft af dette paradoks, iagttages Regeringen at konstituere en omverden, 

som netop kan skabe fremtidens viden til at realisere deres mål. Regeringen konditionerer således deres 

egen omverden som nøglen til aktuelle klimahandlinger, hvilket samtidig gør, at Regeringen konstant 

må artikulere denne omverden ind som en del af deres repræsentation, hvis de skal fortsætte deres 

repræsentantskab for klimahandling.   

 

De iagttagede paradokser i Regeringens repræsentantskabt samt deres forhold til omverden er forsøgt 

illustreret i nedenstående figur. 
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3.2. Regeringens møde med det repræsenterede 

Igennem behandlingen af det empiriske materiale tegnede der sig et mønster af Regeringens 

forskydning af klimahandling igennem seks forskellige diskurser, der alle giver anledning til nye 

klimahandlinger, nye krav og nye problemer i realiseringen af Regeringens mål om 70 procent reduktion 

i CO2-udledningen. Iagttagelsespositionen vil i de følgende afsnit derfor udgøres af Regeringens 

forskydning af klimahandling i mødet med det repræsenterede, og afsnittene vil hver især udfolde, dels 

hvordan forskydningen af klimahandling tager sig ud og dels, hvordan klimahandlingen søges 

meningsudfyldt forskelligt i diskurserne. 

 

Ledetråden udgøres af forskellen aktualitet/potentialitet, nærmere bestemt hvordan klimahandling i 

mødet med det repræsenterede forskydes af Regeringen gennem forskellen aktuelle klimahandlinger og 

potentielle klimahandlinger. Det analytiske blik fæstnes på, hvordan Regeringen konstruerer flere 

nutidige aktuelle klimahandlinger i mødet med det repræsenterede, der alle skal være med til at realisere 

fremtidige potentielle klimahandlinger i håbet om at løse klimakrisen – og dermed realisere Regeringens 

mål.  

 

Inden selve udfoldelsen af forskydningen af klimahandling i de seks diskurser, præsenteres Regeringens 

meningsudfyldning først i nedenstående oversigtstabel.  

Figur 1. De indre paradokser i Regeringens repræsentation 
 

Konkret 
handling 

Ukonkret 
handling 

Løfte om 
klimahandling 

Viden om klimahandling 
findes i fremtidens nutid 

Potentielle 
klimahandlinger 

Aktuelle 
klimahandlinger 

Fremtidens viden om 
klimahandling 

De indre paradokser i Regeringens repræsentation Regeringens konstituerede omverden 
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3.2.1. Videnskabelig diskurs 

Den første identificerede diskurs, der vil blive udfoldet, er en videnskabelig diskurs. Igennem 

behandlingen af det empiriske materiale iagttages Regeringen gennemgående at benytte et 

videnskabeligt rationale til at forskyde klimahandling ud i mange små partikulære klimahandlinger. I 

udfoldelsen af den videnskabelige diskurs iagttages Regeringen samtidig at konstituere forskningen som 

dem, der netop har muligheden for at finde den fremtidige nutids viden, Regeringen skal bruge for at 

realisere deres mål.  

 
Videnskabelig 

diskurs 
Sikkerheds-

diskurs 
Livsstilsdiskurs 

Grøn omstillings-
diskurs 

Velfærdsdiskurs Global diskurs 

Nodalpunkt Grøn forskning Sikkerhed Grønt forbrug og 
grønne vaner 

Grøn vækst Grøn 
sammenhængskraft 

Grønt 
foregangsland 
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potentialitet 
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klimahandling) 
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adfærdsændringer 

(nutidig aktuel 
klimahandling) 
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(fremtidig 
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aktuel 
klimahandling) 
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klimabevidst 
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potentiel 

klimahandling) 
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reguleringer 
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*  *  * 
 

I den videnskabelige diskurs iagttages Regeringens artikulation at tage udgangspunkt i det 

videnskabelige organ, IPCC, der siden 1988 løbende har udgivet rapporter om klimaets status (IPCC, 

u.å.). Regeringen iagttages at hæfte sig på IPCCs fiksering af klimaforandringernes alvorlige 

konsekvenser, hvilket ses i følgende citater:  

 
FN’s klimapanel, IPCC, konkluderer i en netop offentliggjort rapport, at havisen smelter og havene 

opvarmes med større hast end tidligere antaget. Rapporten tegner et alarmerende billede af 

klimaforandringerne og efterlyser hurtig og ambitiøs handling.  KEFM15 

    
Det seneste årti blev det varmeste nogensinde, der er målt på Jorden i nyere tid. I december viste et 

omfattende studie, at indlandsisen smelter 7 gange hurtigere end i 90ʼerne. Det er alarmerende 

meldinger. Vi hører fra FN’s klimapanel, at hvis vi virkelig gør en indsats nu. Virkelig lægger os i selen. Så 

kan vi stadig forvente havstigninger på mellem 30 og 60 centimeter inden 2100. UF32 

 
Igennem en reference til den seneste rapport fra IPCC – hvis overordnet budskab er, at handler vi ikke, 

vil det forandre den verden vi kender i dag, i en sådan grad at mennesker, dyr og planter får sværere 

ved at overleve (IPCC, 2018) – iagttages Regeringen at konstruere IPCC som det videnskabelige rationale, 

der ligger til grund for deres klimahandling, idet ”Regeringen lytter til videnskaben og videnskaben siger, 

at verdens regeringer skal handle nu”(KEFM15). På baggrund af denne artikulatoriske praksis, iagttages 

Regeringen at knytte to elementer sammen – et element om nødvendig handling som videnskabeligt 

retfærdiggjort med et element om, at alle regeringer i verden skal handle nu. Tilsammen konstituerer 

relationen mellem de to elementer et afsæt til, at Regeringen kan artikulere en ansvarsforpligtelse om, 

at alle har et ansvar for den grønne omstilling, ind i deres repræsentation. Med andre ord iagttages her 

et moment om ansvarsforpligtelse for den grønne omstilling, hvilket eksemplificeres i formuleringen: 

 
Vi skylder os selv, hinanden og de kommende generationers fremtid at tage situationen alvorligt i stedet 

for at søge direkte mod de hurtige, forhastede og måske også forkerte løsninger. BE8 

 
Gennemgående i det empiriske materiale iagttages Regeringen at gøre brug af en artikulation om, at 

alle klimahandlinger skal være videnskabeligt funderet. Denne iagttagelse beror på Regeringens brug af 

videnskabens påstået universalitet i form af et ønske om at komme tættere på ’løsningen’ på 

klimakrisen, og dermed realisere deres mål, da ”… vi skal have fakta på plads, så vi kan træffe oplyste 

valg”(BE15). Klimaforandringerne bliver af Regeringen konstitueret som en objektiv sandhed, der kun 

kan løses gennem forskningen, eller rettere gennem grøn forskning, hvilket fremgår af følgende citat:  
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En ting er sikker; vi har brug for forskningen, hvis vi skal finde de bæredygtige løsninger. Derfor sættes 1,5 

mia. kr. af til forskning i grønne løsninger. Med aftalen sætter vi nogle overskrifter på de områder, hvor vi 

mener, at ny grøn forskning kan gøre gavn. Det gælder inden for landbrug, tung transport og byggeri. Og 

det gælder inden for arkitektur, design, natur og biodiversitet.  UF19 

 
Ad citatet fremgår det, at Regeringen iagttager investeringer i grøn forskning som vejen til flere 

klimahandlinger, der potentielt kan realisere deres mål. Investeringer i grøn forskning bliver her 

konstitueret som nutidige klimahandlinger, der kan skabe de bedste forudsætninger for fremtidige 

klimahandlinger, eftersom fremtidens teknologi iagttages som værende ”… nøglen til at løse verdens 

store klimaudfordringer”(FmP2). Med andre ord ækvivaleres den grønne forskning både med 

erhvervslivet, befolkningen og det offentlige, idet de grønne løsninger som forskningen finder, skal 

benyttes af alle. Den grønne forskning iagttages som nodalpunkt i diskursen, da forskningens kollektive 

identitet homogeniseres og kondenseres som en enhed formet af potentielle grønne løsninger. I kraft 

heraf bliver den grønne forskning gjort ækvivalent med potentialiteten i Regeringens klimahandling, idet 

klimahandlingens aktualitet ligger i den grønne forsknings fremtid. I denne konditionering af forskningen 

iagttages et element af tillid hos Regeringen, idet de iagttages at nære tillid til, at forskningen kan skabe 

de manglende grønne løsninger. Regeringen artikulerer således sig selv som tillidsfuld, hvilket ses i 

følgende citater: 

 
Statsministeren plejer at kigge på mig og sige: Ane, vi har ingen ide om, hvordan vi kommer derhen. Det 

er ovre ved dig, vi fixer det. Og så kigger jeg forhåbningsfuldt videre ud på vores forskere og siger: Den 

fixer I.      UF10 

 
Vi kender ikke alle løsningerne. Men én ting er klart: Vi når kun i mål, hvis vi får hjælp fra forskningen. For 

det er i forskningen, vi skal finde nye, grønne løsninger, der gavner miljøet, klimaet og vores fælles fremtid. 

UF1 

 
De to citater illustrerer, hvordan Regeringen ved at hæfte nutidens forskning op på et ærinde om at 

skabe en grøn forskning, der evindeligt afsøger nye muligheder i realiseringen af Regeringens mål, kan 

gøre klimahandlingens kompleksitet overskuelig, når de skal træffe beslutninger omkring fremtidige 

klimahandlinger. Klimahandlingen befinder sig derfor i en tidsmæssig horisont, hvor den grønne 

forskning konstitueres som det, der potentielt kan realisere Regeringens mål. Den videnskabelige diskurs 

giver således anledning til, at alle Regeringens klimahandlinger, nutidige som fremtidige, kan legitimeres 

og vurderes ud fra et videnskabeligt rationale. På den måde kan Regeringen – i videnskabens navn – 

forskyde klimahandlingen videre i mødet det repræsenterede.  
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3.2.2. Sikkerhedsdiskurs 

I behandlingen af det empiriske materiale iagttages Regeringen igennem den videnskabelige 

artikulatoriske praksis at forskyde klimahandling ind i en sikkerhedsdiskurs, der kalder på nutidig 

handling. I udfoldelsen af diskursen fremgår det, hvordan de nutidige klimahandlinger indholdsudfyldes 

som nødvendige adfærdsændringer hos det repræsenterede. Regeringens klimahandling bliver her 

baseret på både et håb om en bedre fremtid og en vilje til at skabe denne fremtid.  

 
*  *  * 

Igennem den før iagttagede hæftelse på IPCCs fiksering af klimaforandringerne alvorlige konsekvenser, 

iagttages Regeringen at artikulere klimaforandringerne som en krisetilstand, der kalder på nutidig 

handling. Regeringen konstituerer her en sikkerhedsdiskurs, hvori IPCCs konstruerede videnskabelige 

rationale iagttages at blive benyttet af Regeringen som afsæt til at skabe et moment om politisk 

nødvendighed. Med andre ord konstruerer Regeringen en fremtidig uønsket nutid, som truer vores 

overlevelse og derigennem kan de konstruere deres ”… ambitiøse klimamål” (SM6) som løsningen på 

den trussel den uønsket fremtidige nutid udgør. Det kommer til udtryk i følgende formuleringer:  

 
Verden og Danmark står i en klimakrise, der stiller højere krav end nogensinde før til ambitionsniveauet 

på hele det grønne område.    SM3, SM4 

 
Videnskaben peger på, at den nuværende udledning af drivhusgasser vil føre til markante globale 

temperaturstigninger, der kan udfordre miljøet og vores fremtidige velfærd, vækst og sikkerhed. 

Klimaforandringerne giver allerede i dag samfundstab og udfordrer klimatilpasningen. De globale 

drivhusgasudledninger skal derfor reduceres væsentligt og være i nul senest i år 2050, hvis vi skal undgå 

uhåndterbare klimaudfordringer.    MF41 

 
Citaterne illustrerer, hvorledes befolkningens fremtidige velfærd og sikkerhed, samt erhvervslivets 

vækst sættes på spil, hvis ikke der handles på klima omgående. Sikkerhed iagttages her som 

nodalpunktet i diskursen, idet alle elementerne i diskursen hæftes op på at sikre samfundets fremtidige 

overlevelse. Denne iagttagelse beror på, at Regeringens klimahandlinger – nutidige som fremtidige – 

iagttages at blive udført i sikkerhedsmæssigt øjemed. Ved at ækvivalere klimaforandringer med 

fremtidige farer, som truer hele det danske samfund, kan Regeringen artikulere nutidige 

klimahandlinger som et spørgsmål om at sikre samfundet mod de fremtidige trusler, som klimakrisen 

repræsenterer. Det betyder, at Regeringen kan konditionere sig selv som repræsentant for Danmarks 

fremtidige sikkerhed, og derigennem konstrueres et moment om, at vi skal ændre vores adfærd, hvis vi 
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skal undgå uhåndterbare klimaudfordringer. Adfærdsændringer, som det at køre mindre i bil, flyve 

mindre, producere og investere grønt, spise mindre kød, etc., bliver samlet set gjort absolut nødvendige, 

hvis Regeringens vision om en fælles dansk kamp for et klimaneutralt samfund skal opnås. Med andre 

ord konstituerer Regeringen sig selv som repræsentant for en ny nutidig fremtid, som kun gennem fælles 

adfærdsændringer kan realiseres. Regeringen iagttages eksplicit at forpligte sig på denne nye nutidige 

fremtid igennem den ”… ambitiøse og bindende klimalov”(KEFM7), der skal sikre ”… at regeringen og 

klimaministeren hele tiden holdes til ilden og ikke kan slække på 70 procent målet”(ibid.). 

 

Regeringens konstruktion af klimatrusler kan på den ene side iagttages som generelle, idet de indkapsler 

hele befolkningen. Det ses eksempelvis når artikulationen anspore til kollektive adfærdsændring, eller 

når de opdeler befolkningen i forskellige risikogrupperne, hvori Regeringen konditionerer sig selv som 

særlig bekymret for børn og unge ”… for hvis vi ikke kan løse de problemer, som de unge har bedt os om 

at løse. Så svigter vi ikke alene de unge. Så svigter vi troen på fremtiden” (SMF9). På den anden side kan 

Regeringens trusselkonstruktion iagttages som partikulær, idet hvert enkelt subjekt tilskrives bestemte 

handlingsmuligheder, der alle kan medvirke til at sikre fremtiden. Det illustreres i følgende citat:  

 
Det er min oplevelse, at mange danskere gerne vil yde deres bidrag til at gøre noget ved 

klimaforandringerne. Og her er køkkenet et af de steder, hvor potentialet for at gøre en forskel er stort. 

Jeg glæder mig over denne tendens. Uanset, at den grønne omstilling jo også kræver store fælles løsninger 

i vores samfund, er det enormt vigtigt, at så mange som muligt også bidrager individuelt. Ingen kan gøre 

alt. Men alle kan gøre noget.    MF13 

 
Med andre ord iagttages det i sikkerhedsdiskursen, at Regeringen artikulerer den nuværende fremtid 

som en trussel for samfundets overlevelse, men igennem nutidige klimahandlinger i form af nødvendige 

adfærdsændringer, kan Danmark få en ny nutidig fremtid, hvori truslen for uhåndterbare 

klimaudfordringer forsvinder. Klimahandling artikuleres som et håb om en bedre fremtid og dermed 

iagttages Regeringen at konstituere sig selv som indgyderen af dette håb. Regeringens klimahandling 

konstitueres her som handling, der skal potentialisere flere klimahandlinger ved at ”… inspirere til en 

mere bæredygtig levevis og vise vej til en mere bæredygtig fremtid” (MF13).  

 
3.2.3. Livsstilsdiskurs  

Den tredje diskurs, der vil blive udfoldet, er en livsstilsdiskurs. I behandlingen af det empiriske materiale 

iagttages Regeringen at artikulere de iagttagede sikkerhedsnødvendige adfærdsændringer til et 
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singulært ansvar på den enkelte til at leve et klimabevidst liv. Regeringen skaber i livsstilsdiskursen en 

grænsedragning mellem klimabevidste og ikke-klimabevidste borgere, hvoraf Regeringens 

klimahandling forskydes til at omhandle det, at få de ikke-klimabevidste borgere til at leve klimabevidst.  

 
*  *  * 

 
De nødvendige adfærdsændringer, der blev konstrueret i sikkerhedsdiskursen, iagttages igennem det 

empiriske materiale at udgøre omdrejningspunktet for livsstilsdiskursen. Adfærdsændringerne iagttages 

at træde frem i mødet med befolkningen igennem en moralsk forpligtelse:  

 
Vi er den første generation, der mærker konsekvenserne. Vi er også den sidste generation, der kan nå at 

gøre noget ved det.    UF8, SMF3, UF18, EM8, UF27 

 

Ad citatet iagttages en henvisning til Brundtland-rapportens koncept om bæredygtig udvikling, der 

beskrives som ”… udvikling, der imødekommer nutidens behov uden at gå på kompromis med de 

kommende generationers evne til at imødekomme deres egne behov” (UN Brundtland Commission, 

1987:39). Rapporten iagttages at skabe et videnskabeligt afsæt til et moment om ansvar over for vores 

fælles fremtid som afsæt for et moment om klimahandling forpligtet på grønt forbrug og grønne vaner, 

hvilket illustreres i følgende citater: 

 
Vi skal rette op på dårlige vaner, og vores brug-og-smid-væk-kultur. Vi skal tænke over vores forbrug, også 

i dagligdagen. Tempoet i den grønne omstilling skal op, og det her er et vigtigt første skridt mod en 

grønnere omstilling.     MF28, MF38 

 
Vi har kun én jordklode. Men globalt forbruger vi, som om der var 1,7 jordkloder. UF10, 19 & 24 

 
I citaterne bliver realiseringen af Regeringens mål artikuleret til et spørgsmål om singulært ansvar for 

fællesskabet. I denne artikulatoriske praksis kan der iagttage en implicit henvisning til en af Aristoteles 

tre vidensformer, nemlig fronesis – den praktiske fornuft, hvor kombinationen af moralsk indsigt i, hvad 

det gode er, og viljen til at handle på denne indsigt, fremmer betingelserne for det gode (Vernersen, 

2017:10). På baggrund af denne henvisning iagttages Regeringen at artikulere et element om, at vi har 

brug for hinanden i klimakampen i relation til et element om, at vi er en del af et fællesskab. Relationen 

mellem de to elementer danner et moment om, at man som borger i et samfund også må tage det 

nødvendige ansvar for samfundet ved selv at agere og lade andre agere klimamæssigt ansvarligt. 

Borgerne pålægges således i fælleskabes navn at tage et singulært ansvar på sig i sin adfærd og 

forbrugsvaner.  
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Vi står som samfund foran en stor opgave, hvis vi skal i mål med vores høje klimaambitioner. Vi kan som 

borgere også være en del af løsningen ved at gøre vores forbrug mere klimavenligt. MF13  

 
Der er også rigtig meget, vi hver især selv kan gøre. Når vi sorterer vores affald. Når vi trykker 'halv skyl ' 

på toilettet. Når vi køber lavenergipærer. Når vi vasker ved 30 grader, i stedet for 60. Der er rigtig meget 

i den nære hverdag, som vi allerede gør og kan gøre mere af for at skåne kloden. UF10 

 
Livsstilen iagttages som en grænsedragning mellem den enkeltes nutidige beslutning om en klimabevidst 

eller ikke-klimabevidst livsstil, hvor klimakrisen konstrueres som en fremtidig nutid, som en trussel der 

venter, hvis valget falder på den ikke-klimabevidste livsstil. Regeringen hæfter her borgernes 

partikulære vaner op på en forpligtelse om klimahandling, baseret på et universelt princip om, at man 

har et ansvar for det samfundsfælleskab, man er en del af. Regeringen konstruerer således nogle 

generelle normer om samfundsansvar, som borgerne forventes at følge i realiseringen af deres mål. I 

kraft af dette gøres klimahandling ækvivalent med samfundsansvar, hvori Regeringen på en og samme 

tid artikulerer et løfte om en bedre verden ved klimahandling gennem et grønt forbrug og grønne vaner, 

men samtidig artikulerer et løfte om en dårligere verden igennem klimapassivitet. Et grønt forbrug og 

grønne vaner optræder således som nodalpunkt i diskursen, da dette privilegerede tegn samler alt det, 

der ækvivaleres med os, og er samtidig den kategori, som dem måles op imod og skelnes fra. Som følge 

af denne artikulation opstår der et antagonistisk skel mellem klimahandlende og klimapassive borgere, 

hvor de klimapassive ekskluderes fra Regeringens repræsentation. Der kan imidlertid samtidig iagttages 

en anerkendelse fra Regeringens side af, at klimapassivitet kan skyldes manglende oplysning om, 

hvordan man gør sit forbrug grønt, hvilket ses i følgende citater: 

 
Ny analyse fra Madkulturen viser, at mange danskere gerne vil spise mere klimavenligt, men halvdelen 

mangler viden om, hvilke fødevarer der er bæredygtige.   MF13 

 
Vi politikere skal sørge for, at danskernes vilje til at spise mere bæredygtigt bliver fulgt op af bedre 

oplysning om bæredygtig mad og måltider. Vi er derfor allerede nu i gang med at udarbejde en større 

oplysningsindsats, der skal klæde danskerne på til at spise bæredygtigt.  MF15 

 
Igennem anerkendelsen ækvivaleres de klimapassive med uvidenhed, men også som handlingsparate, 

hvorfor der iagttages et moment om, at folkeoplysning kan gøre de klimapassive klimahandlende. Der 

kan her iagttages en forskydning i Regeringens klimahandling. Hvor det tidligere omhandlede investering 

i fremtidens grønne løsninger, skal klimahandlingen nu uddanne borgerne til grønne klimahandlende 

individer. Ved at sætte gang i forskellige oplysningskampagner, som giver ”… danskerne mulighed for at 
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træffe et oplyst valg”(TB13), artikulerer Regeringen deres nutidige klimahandling som ansvarlig, idet den 

tager ansvar for, at den klimapassive tager ansvar for sin egen klimahandling. Denne artikulation 

muliggør dermed en genindførelse af de klimapassive i Regeringens repræsentation. I klimahandlingens 

potentialitet emergerer der således et nej til de klimapassive borgere, men samtidig også et nej til blot 

at sige nej. I stedet for blot at ekskludere de klimapassive for repræsentationen, bliver de klimapassive 

i klimahandlingens potentialitet søgt potentialiseret gennem folkeoplysning. I kraft af dette kan 

Regeringen konstruere sig selv som repræsentant for et homogent Danmark, hvor alle parter af 

befolkningen påtager sig det individuelle ansvar for at løse klimakrisen.  

 
3.2.4. Grøn omstillingsdiskurs  

Den næste iagttagede diskurs, der vil blive udfoldet, er en grøn omstillingsdiskurs. I behandlingen af det 

empiriske materiale iagttages Regeringens nødvendige adfærdsændringer at forskyde sig til 

erhvervslivet i form af en omstilling fra sort til grøn vækst. Regeringens aktuelle klimahandling iagttages 

her at forskyde sig til reguleringer, der kan give erhvervslivet de bedste forudsætninger til en vellykket 

grøn omstilling. Igennem den grønne omstillingsdiskurs iagttages Regeringen at konstituere 

erhvervslivet som forudsætning til det systemisk skifte, som både klimakrisen og den grønne 

folkebevægelse kalder på. Regeringen konditionerer således en omstilling af erhvervslivet til et grønt 

erhvervsliv som nødvendigt, hvis Regeringens skal realisere deres fremtidige ønsket nutid om et 

klimaneutralt samfund. 

*  *  * 
 

Regeringens nødvendiggjorte adfærdsændringer iagttages også at træde frem i mødet med 

erhvervslivet igennem en grøn omstillingsdiskurs. Det centrale argument iagttages at være, at ignoreres 

klimaforandringerne, vil det ødelægge virksomhedernes konkurrenceevne. I stedet konstrueres en grøn 

omstilling som værende en fordelagtigt vækst-strategi, hvilket konstituerer et moment om, at det kan 

betale sig økonomisk for virksomhederne at agere klimabevidst. Det ses blandt andet i de to citater: 

 
Den [markedet] afspejles i flere krav og en stadig større bevidsthed og forventning om at handle mere 

ansvarligt og bæredygtigt. Virksomhedernes konkurrencesituation vil derfor i stigende grad blive bestemt 

af, hvordan de håndterer den grønne omstilling.   EM22 

 
Flere virksomheder skal omstille sig til at drive deres forretning på grønnere og mere bæredygtige måder, 

og udvikling og eksport af grønne og cirkulære løsninger skal styrkes.  EM22 

 



  Side 40 af 89 

Regeringens repræsentation kan her iagttages at trække på en kapitalistisk ideologi, hvor økonomisk 

vækst og grøn omstilling spiller en central rolle i realiseringen af Regeringens mål. Klimakrisen artikuleres 

som ”… nye erhvervsmæssige muligheder for iværksættere og virksomheder med innovative grønne 

teknologier og løsninger”(EM22), der skal udnyttes. Regeringen iagttager altså, at der ligger et 

økonomisk potentiale i klimahandling og gennem en ækvivalens mellem grøn omstilling og nye 

økonomiske muligheder, legitimerer Regeringen en klimahandling, hvor det at omstille produktionen ”… 

så økonomisk vækst bliver til grøn vækst” (SP7) bliver konstituerende. Grøn vækst artikuleres som den 

røde tråd i en vellykket grøn omstilling og Regeringen opstiller en række midler til, hvordan Danmark ”… 

finder de rigtige løsninger fra begyndelsen, så det ikke ender med at blive frygteligt dyrt” (BE4), der både 

indeholder konkrete politiktiltag og værdimæssige visioner for det danske erhvervsliv. Fælles for dem 

er, at de opstiller betingelser og forudsætninger, der alle har afsæt i ’det grønne’, men som samtidig skal 

”… ske så omkostningseffektivt som muligt, under hensyntagen til både den langsigtede grønne 

omstilling, bæredygtig erhvervsudvikling og dansk konkurrencekraft” (KEFM7). Konstruktionen af grøn 

vækst træder her markant frem som en økonomisk gevinst, hvor Regeringens potentielle klimahandling 

artikuleres som økonomisk potentiale for erhvervslivet. Grøn vækst kan således iagttages som 

nodalpunktet i diskursen, da alle de partikulære elementer i den grønne omstilling, samles til en 

struktureret orden under grøn vækst.  

 

I Regeringens artikulation om, at ”en ny grøn folkebevægelse rejser sig med krav om, at vi forandrer 

vores samfund. Vi skal leve, producere og transportere på en måde, der ikke ødelægger vores jord og 

fremtid”(SMF10), iagttages hvordan det kapitaliske system konstrueres som medskabende til 

klimakrisen. Denne konstruktion danner afsæt for et moment om, at den grønne omstilling er 

nødvendig, som muliggør Regeringens artikulation om, at klimahandling kræver en radikal anderledes 

måde at se produktion, økonomisk vækst og udvikling på. Rationalet bag artikulationen iagttages at 

udgøres af, at det nuværende system, der netop er baseret på økonomi og vækstgenerering, ikke kan 

løse klimakrisen, eftersom produktionen og transporten ødelægger vores jord og fremtid (SMF10). 

Regeringen må derfor forholde sig til et system, der ikke kan indfri klimahandlingens potentialitet, hvis 

de skal have den grønne folkebevægelse med i deres repræsentation. Med andre ord udgør det 

kapitalistiske systems vækstgenerering et problem for den grønne folkebevægelse, der skal væk, før 

Regeringens mål kan realiseres. Men samtidig iagttages dette problem af Regeringen også som værende 

den klimahandling, der kan realisere deres mål, hvilket illustreres i følgende citat fra Regeringens strategi 

Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023.  



  Side 41 af 89 

Danske virksomheder har gode forudsætninger for at levere de løsninger, der kræves for at understøtte 

et systemisk skifte.     EM22 
 
Ved at artikulere erhvervslivet som uundværlig i realiseringen af deres mål, iagttages Regeringen at 

forsøge at skabe en ækvivalens mellem erhvervslivet og den grønne folkebevægelse. Ækvivaleringen 

muliggør sig i, at ændringen af systemet – som den grønne folkebevægelse kræver – kun kan ske gennem 

erhvervslivet, hvorfor det handlet om ”… at samtænke det indre marked og klimapolitikken”(EM9). 

Igennem denne artikulatoriske praksis kan Regeringen konditionerer den grønne folkebevægelse som 

afhængig af erhvervslivet. Det danske erhvervsliv får således tildelt en stor rolle i Regeringens realisering 

af klimahandlingens potentialitet, hvori de partikulære egenskaber ved ”… verdens bedste grønne 

virksomheder”(SMF9) ækvivaleres med Regeringens repræsentation for klimahandling i form af den 

grønne omstilling og nye økonomiske perspektiver. Potentialiteten i denne omstilling giver Regeringen 

plads til at forsøge at mobilisere modsigelserne i deres repræsentation, hvorfor klimahandlingens 

potentialitet både artikulerer et ‘nej til de nuværende kapitalistiske strukturerne’ og et ‘nej til blot at 

sige nej’ (Andersen, 2017: 110). Dette dobbelte nej tillader en søgen efter nye muligheder for 

erhvervslivets produktion, og er selve forudsætningen for, at nejet til nejet kan emergere som et ja til 

noget radikalt nyt – nemlig et erhvervsliv, der både er egennyttemaksimerende og klimaneutralt (EM22).  

 

Regeringen iagttages at konstruere en fælles fortid, hvor ”… mange af de eksporteventyr, som i dag gør 

Danmark til et velstående samfund, er født ud af den grønne omstilling” (EM17). Igennem 

konstruktionen af en fælles fortid iagttages Regeringen at inddrage en historisk og kulturel dimension 

som et afgørende element i deres repræsentation, hvor den grønne omstilling artikuleres med det 

normale, det vi altid har gjort i erhvervslivet. Ved at trække på et fælles vi, artikulerer Regeringen sig 

selv ind som en del af det danske erhvervsliv og gør sig samtidig til repræsentant for grøn vækst, hvori 

de som lovgivende organ kan sikre de bedste forudsætninger for erhvervslivets grønne omstilling. I 

diskursen forskydes Regeringens klimahandling således til reguleringer, der kan give erhvervslivet de 

bedste forudsætninger til en grøn omstilling. I kraft heraf konditionerer Regeringen sig selv som 

repræsentant for en klimahandling, der kan realisere et grønnere erhvervsliv.  

 
3.2.5. Velfærdsdiskurs  

Den femte identificerede diskurs, der vil blive udfoldet, tager form af et velfærdsforbehold i en 

velfærdsdiskurs. Det repræsenteredes ansvarsforpligtelse for klimahandling forskydes over i en 

ansvarsforpligtelse for samfundets sammenhængskraft, hvori Regeringen konstituerer klimahandling 
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som sit eget politiske felt på lige fod med f.eks. velfærdspolitik. Klimahandlingens potentialitet iagttages 

her at blive sat på en økonomisk formel, hvor de aktuelle klimahandlinger ikke må være på bekostning 

af samfundets fremtidige velfærd. 

*  *  * 

I Regeringens konstruktion af grøn omstilling som økonomisk potentiale, iagttages samtidig et 

velfærdsforbehold om, at omstillingen skal ske forsvarligt over for den danske velfærdsmodel. Her 

konstituerer Regeringen en diskurs om samfundets sammenhængskraft, hvor omstillingen af samfundet 

fra sort til grøn ikke må ske for enhver pris. Det kommer til udtryk i nedenstående citater:  

 
Den grønne teknologi, vi sælger i dag, er skabt inden for rammerne af et velfærdssamfund, hvor vi har løst 

udfordringer sammen. Vi har forenet grønne løsninger med vækst og arbejdspladser (…) Som 

socialdemokrater insisterer vi på, at forandringerne til et grønt samfund ikke må få uligheden til at stige. 

Vi skal løse klimaudfordringen i respekt for den unikke, stærke danske samfundsmodel. SMF10 

 
I was a social democrat before I got green. And when I wake up in the morning, I am still a social democrat 

before I am green. And this is why I also want to underline to you, that we need to make sure, that the 

green transition – that is so important to us – does not lead to inequality.  SMF5 

 
Den først konstruerede nødvendighed og forpligtelse på klimahandling iagttages her at glide over i et 

forbehold, hvori det er vigtigt, at vi beholder ”… et stærkt velfærdssamfund, hvor sammenhængskraften 

og den sociale balance sikres”(KEFM7). Klimahandlingens potentialitet hæftes i denne artikulation op på 

et spørgsmål om samfundets sammenhængskraft, hvori Regeringen skaber en sammenhæng mellem 

pligt og ansvar. Et ansvar for velfærdssamfundet og en pligt til at vise, ”… at der findes en vej, som både 

er grøn, konkurrencedygtig og solidarisk” (SM2) og som går ”… hånd i hånd med øget vækst og 

værdiskabelse” (EM17). Med andre ord må realiseringen af Regeringens mål ikke være på bekostning af 

andre politiske prioriteter, hvilket blandt andet kommer til udtryk i finansloven: ”Regeringen sætter 

velfærd først i grønt forslag til finanslov” (FnM6). Der kan her iagttages en sprække i Regeringens 

repræsentation, som på den ene side er forpligtet til klimahandling, men på den anden side også er 

forpligtet til at passe på velfærdssamfundet. Velfærd og det grønne hæftes op som to sider af sammen 

mønt, hvor klimahandling bliver gjort til genstand for politisk beregning. Fremtidige klimahandlinger må 

med andre ord ikke overskride kalkulerende beregninger om samfundets sammenhængskraft. I denne 

artikulatoriske praksis kan der iagttages en forståelse af klimahandling som noget, der skal skabe helhed 

i samfundet ved at forbedre systemet. Det ses blandt andet i følgende citater: 
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Når det her system virkelig fungerer. Så når man nogle landvindinger. Landvindinger der overgår, hvad 

man troede var muligt.   UF9 

 
Klimakampen kræver en ansvarlig økonomi, hvor pengene passer og bruges klogt. Hvis der ikke er styr på 

pengene, så går det i sidste ende ud over de svageste, der har allermest brug for et velfungerende 

velfærdssamfund.   FmP3 

 
Klimahandling kan iagttages at blive konstrueret som sit eget politiske felt på lige fod med 

velfærdspolitik, hvor kompleksiteten i klimahandling sættes på en økonomisk formel, idet ”… 

klimaregningen ikke [skal] betales af dem, som i forvejen har mindst” (SMF11). Det skaber et 

handlingsrum for klimahandling, hvori den dominerende præmis er at fastholde og videreføre 

velfærdsstatens projekt om at skabe sammenhængskraft i samfundet.  

 

3.2.6. Global diskurs 

Den sjette og sidste diskurs, der blev identificeret i behandlingen af det empiriske materiale, er en global 

diskurs. Regeringen iagttages her at artikulere klimahandling ind i en globaliseret verden, hvor 

internationalt samarbejde er nødvendigt for ikke blot Danmarks fremtid, men hele verdens fremtid. 

Gennem diskursen konditionerer Regeringen Danmark som et foregangsland, der igennem en nutidig 

klimahandling bestående af grønne investeringen og grøn udviklingsbistand kan få resten af verden til 

at agere klimabevidst. Regeringen iagttages her at skabe en ny nutidig fremtid, hvor en globaliseret 

verden arbejder sammen om at realisere en klimaneutral verden.    
 

*  *  * 

Danmark har ifølge Mette Frederiksen ”… både et historisk og moralsk ansvar for at gå forrest”(SM2) i 

klimakampen. Her trækker hun på en dansk nationalitet, der ækvivaleres med et bestemt sæt af normer 

og værdier, der tager ansvar for det globale samfund og fællesskab. I denne artikulation kan der 

iagttages en egalitær konstruktion af dem i form af en moralsk forpligtelse om at hjælpe hele verden 

med at tackle klimakrisen, idet ”… klimaudfordringerne er en global problemstilling” (UM2). Isolation 

iagttages ikke som en mulighed i en globaliseret verden, hvorfor et internationalt samarbejde er 

nødvendigt (SMF8). Det ses især i følgende citat fra klimaminister Dan Jørgensen: 

 
Danmarks klimaindsats kan ikke ses isoleret fra resten af verden. Klimakrisen tager ikke hensyn til 

landegrænser. Den interesserer sig ikke for, om udledninger af drivhusgasser kommer fra produktionen i 

det ene eller det andet land. Derfor er det afgørende, at vi sammentænker den internationale og nationale 

dimension i indsatsen.     DJ3 
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Ud fra denne artikulatoriske praksis iagttages Regeringens referenceramme at gå ud over det nationale 

perspektiv. Klimahandling artikuleres ind i en global diskurs, der italesætter et universelt fællesskab, 

hvori klimakrisen skal løses og hvor vi ”… fra dansk side [har] et ansvar for at gå forrest og vise det gode 

eksempel til inspiration for andre” (Um6). Det ses blandt andet i følgende citat:  

 
Vi skal lykkes med den grønne omstilling af verdensøkonomien. Det kræver enorme investeringer. Derfor 

skal det gøres mere attraktivt at investere grønt i stedet for sort.  KEFM8 

 
I citatet kan det iagttages, at Regeringen iagttager at der eksisterer en økonomisk fordel ved ikke at 

bidrage til løsningen af klimakrisen på kort sigt, som kan incitere andre lande til at køre på frihjul. I kraft 

af denne problemstilling, iagttages Regeringens klimahandling at tage sig ud som et forsøg på at ”… få 

de store udledere af drivhusgasser som Kina og USA helhjertet med på vognen” (Um4). Regeringen 

ekskluderer her ’klimasynderne’ fra deres repræsentation, samtidigt med, at Regeringen kan ækvivalere 

sig selv og Danmark, som nogle der tager internationalt ansvar ved at være ”… blandt de lande i verden, 

der gør allermest for at modvirke klimaforandringer – både nationalt og internationalt” (DJ3). Grønt 

foregangsland iagttages som diskursen nodalpunkt, idet tegnet dækker over alle de elementer, der 

ækvivaleres med Regeringen, og er samtidig det tegn, som klimasynderne måles op imod og skelnes fra. 

 

En gennemgående måde Regeringen konstruerer deres internationalt ansvar på, er gennem grønne 

investeringer i udviklingslandene. Denne iagttagelse beror på Regeringens artikulation af, at 

påvirkningerne fra klimaforandringerne altid rammer de mest sårbare befolkninger hårdest og først, 

hvorfor de har et moralsk ansvar og forpligtelse til at hjælpe (Um8). Udviklingslandene artikuleres her i 

en offerposition, som vi skal hjælpe, hvilket ifølge Regeringen gøres bedst gennem ’den grønne 

udviklingsbistand’ og en styrket indsats i nærområderne. Der konstitueres her et moment om, at den 

internationale klimahandling ”… skal forebygge irregulær migration og spændinger i udviklingslandene” 

(Um8). Som resultat af denne artikulation, kan Regeringen ækvivalere deres ansvarlige klimahandling 

med værdier som menneskerettigheder og humanitet, der giver Regeringens klimahandling en symbolsk 

rolle i Danmarks deltagelse i det internationale system. Regeringens repræsentation synes derfor at 

udspille sig i et moralsk forståelsesfundaments, der tager form af et os, de gode mod dem, de onde i 

kampen mod klimaforandringerne (Mouffe, 2003:126). 

 

Elementerne samarbejde, fællesskab og vilje iagttages i denne diskurs at blive artikuleret af Regeringen 

som væsentlige elementer i den globale klimahandling, medens forhindringen af dette bliver artikuleret 
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som noget uansvarligt og umoralsk. Som resultat kan det iagttages, at samarbejde, fællesskab og vilje til 

klimahandling bliver ækvivaleret med elementer som ansvar, menneskerettigheder og moralsk 

forpligtelse. Regeringen iagttages at konstituere sig selv som moralsk ansvarlig ved at tage internationalt 

lederskab, og igennem konditioneringen af et globale samfund, der kigger mod Danmark i forhold til 

ansvarlig klimahandling, iagttages Regeringen at konstruere sig selv som repræsentant for ansvarlig 

klimahandling, hvilket eksemplificeres i citatet: 

 
Nu udnævner vi en dansk klimaambassadør - og sætter dermed endnu et grønt og bæredygtigt aftryk på 

den internationale klima-dagsorden. Vi vil gøre EU til en klima-union, i FN har vi taget lederskabet på 

energisporet og verdensmål 7 om bæredygtig energi - og vi laver grønt diplomati gennem vores bilaterale 

samarbejde i verden. Danmark kan og vil gøre en kæmpe forskel.  Um12 

 
Ad citatet iagttages en tidslig relation mellem foregående, nuværende og fremtidige klimahandlinger, 

hvoraf Regeringens klimahandling både ækvivaleres med ansvarlighed og et håb om en bedre fremtid. 

Et håb om at gennem et internationalt lederskab kan Danmarks klimahandling være med til at gøre en 

ende på klimaforandringerne.  

3.3. At repræsentere klimahandling 

I nærværende kapitlet blev det iagttaget, hvordan Regeringens repræsentation for klimahandling 

igennem det empiriske materiale konstant veksler mellem aktuelle klimahandlinger og potentielle 

klimahandlinger. Igennem seks forskellige diskurser iagttages Regeringen at forme flere nutidige 

klimahandlinger, der alle skal realisere fremtidige klimahandlinger i håbet om at løse klimakrisen – og 

dermed aktualisere Regeringens mål. Der iagttages således en tidslig relation mellem nutidige og 

fremtidige klimahandlinger. Denne vekselvirkning mellem nutidige og fremtidige klimahandlinger gør, 

at Regeringen kan gøre deres klimahandling ækvivalent med både handlekraft og et håb om en bedre 

fremtid. Et håb om at gennem grøn forskning, grøn omstilling, grønt forbrug, grønne vaner og grønne 

investeringer kan Regeringens mål realiseres. På denne måde fremkommer det universelle ved 

klimahandling ud af det partikulære element om det grønne.  

 

Igennem diskursanalysen fremgik det, at Regeringen konstruerer sig selv som repræsentant for en 

universel fælles dansk kamp mod klimakrisen, baseret på det repræsenteredes partikulære 

klimahandlinger. Det iagttages, at Regeringer binder deres rolle som repræsentant op på dels et 

konstruerede handlerum bestående af vision og mål, og dels klimahandlingens dilemma mellem 
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påkrævet handling og viden om, at viden om klimahandling må skabes i fremtidens nutid. Klimahandling 

som universel repræsentation tømmes således for partikulært indhold, hvilket muliggør at forskellige 

meninger kan tilskrives klimahandling – alt efter hvem af det repræsenterede, der ønskes klimahandling 

fra. Dette tillader Regeringen at hæfte deres vision og mål op på fremtidige klimahandlingers 

potentialitet i ønsket om at få den viden, der kræves til at realisere deres mål, og det er netop i dette 

ønskes ærinde, at Regeringen formår at forskyde klimahandlingens iboende uafgjortbarhed og dermed 

fortsætte deres repræsentation. Med andre ord iagttages det igennem behandlingen af det empiriske 

materiale, at Regeringens klimahandling eksisterer i potentialiteten snarere end i aktualiteten 

 

Med Laclau og Mouffes begrebsreservoir iagttages det altså, hvordan Regeringen i det empiriske 

materiale benytter klimahandlingens potentialitet til at skabe en universel repræsentation under 

klimahandling, der konstant ændrer sin partikularitet i mødet med det repræsenterede. På trods af en 

adskilt behandling af repræsentationens diskurser, er en vigtig pointe, at diskurserne ikke kan iagttages 

uafhængigt af hinanden, men må ses i en relationel meningsstruktur, indenfor hvilket Regeringens 

repræsentation dukker op. Som drivkræft i meningsstrukturen, iagttages Regeringen at konstituere det 

grønne som det medie, hvorigennem Regeringen kontant kan forskyde klimahandling i mødet med det 

repræsenterede. De delvist fikserede momenter iagttages at flyde igennem det grønne med videre i 

forskydningen til et nyt nodalpunkt, hvori momenterne kan artikuleres, ækvivaleres og forskydes på nye 

måde. De delvist fikserede momenter kan med andre ord iagttages at være med til at konstituere en 

ækvivalenskæde mellem det repræsenterede og Regeringen, der gør den grønne folkebevægelse, der 

kræver radikal forandring, ækvivalent med et grønt erhvervsliv, der investerer i grøn vækst, ækvivalent 

med forskningen, der skal finde fremtidens grønne teknologier, ækvivalent med grønne forbrugere, der 

udviser samfundsansvar igennem grønt forbrug og grønne vaner.  

Der iagttages imidlertid også steder, hvor Regeringens ækvivalenskæde knækker fordi det 

repræsenteredes partikularitet går imod hinanden. Der kan eksempelvis iagttages en modsætning 

mellem sikkerhedsdiskursens absolutte nødvendighed af klimahandling og velfærdsdiskursens fokus på, 

at klimahandling ikke må ske på bekostning af samfundets velfærd og sammenhængskraft. I denne 

modsætning vil Regeringens repræsentation miste den grønne folkebevægelse, som netop kalder på en 

radikal ændring af systemet. Men igennem den grønne omstillingsdiskurs iagttages Regeringen at 

forskyde modsætningen, således erhvervslivet konditioneres som muligheden for at ændre systemet på 

en måde, der ikke ødelægger samfundets sammenhængskraft. Og denne måde konstitueres som grøn. 

Det grønne kan derfor iagttages at udgøre nodalpunktet i Regeringens repræsentation, idet det grønne 
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iagttages at samle alle ækvivalenskæderne i én – om det er den grønne omstilling, grøn vækst, grøn 

forskning eller det grønne forbrug. I alt fremgår grøn i alle sine bøjninger 936 gange i Regeringens 

kommunikation om klima3. Igennem behandlingen af det empiriske materiale iagttages det grønne at 

blive tillagt væsentlig betydning, eftersom det er igennem konstruktionen af det grønne, at Regeringen 

kan transformere en samling af partikulære elementer til en samlet orden under klimahandling. 

Regeringens klimahandlingen iagttages således at tage udgangspunkt i at få det repræsenterede til at 

agere grønt, hvorfor klimahandling kan iagttages som et forbedringsprojekt – og det repræsenterede 

konstitueres som et selvforbedringsprojekt. Regeringens repræsentation for klimahandling er illustreret 

på nedenstående figur. Figuren illustrerer klimahandlingens meningsstruktur, hvor knopskydningerne 

består af de delvist fikserede momenter og nodalpunkter, der blev iagttaget i Regeringens konstituering 

af dem selv som repræsentant for klimahandling. 

 

 

 
3 Igennem en Word Frequency-søgning i NVivo fremgår det, at grøn er brugt 303 gange og grønne er brugt 495 gange, grønt 
er brugt 66 gange og grønnere er brugt 65 gange, hvorimod green er brugt 7 gange. I alt er betegnelsen grøn i alle sine 
bøjninger brugt 936 gange i det empiriske materiale. 
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3.4. Grøn utopi, radikal ændring eller systemisk reproduktion? 

Igennem kapitlet så vi, hvordan Regeringens artikulatoriske praksis konstant hæfter sig på et 

videnskabeligt rationale omkring, at klimaforandringerne kræver nutidig radikal handling. Ad denne 

artikulatoriske praksis kan det iagttages, at Regeringens repræsentation kalder på et opgør med 

nuværende politiske praksisser, nærmere bestemt en systemforandring. Imidlertid kan der stilles 

spørgsmål ved, om dels hæftelsen på IPCC vidensproduktion som ’sand viden’, dels artikulationerne om 

den grønne omstilling og dels konstitueringen af et velfærdsforbehold, ikke blot er med til at 

reproducere det system, som Regeringens repræsentation søger at forandre?  

 

Selvom IPCC iagttages af Regeringen som et neutralt, videnskabeligt organ, der præsenterer 

konklusionerne fra tusinder af klimaforskere for politiske beslutningstagere, er IPCC en del af FN og 

derfor et mellemstatsligt videnskabeligt organ (Hughes & Paterson, 2019:6). Det betyder, at 

medlemsregeringer i FN overvåger vurderingsprocessen og godkender de vigtigste meddeler i IPCC-

rapporternes resumé for politiske beslutningstagere (ibid.:8). Den proces, hvor medlemsregeringer 

godkender den endelige ordlyd af resuméet, kan med andre ord iagttages som en forhandling mellem 

videnskab og politik, hvori det politiske vinder, eftersom mange forskere har kritiseret det endelige 

resumé for snarere at være skrevet af regeringer end til dem (ibid.).  

Så selvom Regeringen artikulerer IPCC og dens rapporter på videnskabens side og adskilt 

fra politik, gør IPCCs organisatorisk opbygning, at IPCC er et politisk organ og dermed en del af det 

politiske system, som Regeringen befinder sig i. Regeringens konditionering af IPCCs vidensproduktion 

som ’sand viden’ og deres formulering af politik med afsæt i denne viden medvirker derfor til, at 

repræsentationen reproducerer en særlig viden om klima og politisk handling, der sammen konstituerer 

en meningsstruktur om korrekt klimahandling. Der konstitueres således en ækvivalens i Regeringens 

repræsentation mellem politik og videnskab, hvorigennem en selvreferentielt diskursiv orden af 

artikulationer tager form omkring, hvordan Regeringens repræsentation skal regulere og lede på denne 

konstituerede viden. Som konsekvens opstår der et paradoks i hele repræsentationen 

mulighedsbetingelse, idet Regeringen på den ene side artikulerer sig selv som repræsentant for en fælles 

dansk kamp mod klimaforandringer, hvor vi igennem klimahandlingens potentialitet skal gentænkte 

systemet. Men samtidig artikulerer de, at det system vi allerede har, er der, hvor vi skal skabe 

forandringen. Paradokset bevidner om, at Regeringen igennem deres repræsentation selv konstituerer 

klimahandling som et hyberobjekt (Morton, 2013), der konstant flyder og aldrig kan aktualiseres, hvori 
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deres svar på hvad løsningen er og kan være, bliver det aktuelle system med et grønt element.  

Regeringens repræsentation af klimahandling vil derfor aldrig kunne skabe den påkrævet 

systemforandring, de selv artikulerer ind i deres repræsentation, fordi deres repræsentation i stedet 

ender med at reproducere det allerede etablerede system. 

 

Imidlertid påpeger den franske sociolog Bruno Latour i hans seneste bog Ned på Jorden – hvordan 

orienterer vi os politisk, at en reproduktion af systemet aldrig vil være muligt ad den simple årsag, at 

klimakrisen står uden fortilfælde (Latour, 2018). Klimakrisen kan, ifølge Latour iagttages som en wicked 

universalitet, der på trods af IPCCs fiksering om, at klimaforandringerne er kommet for at blive og kræver 

politisk handling nu, samt Regeringens artikulationer om, at vi skal ændre systemet, hvis vi skal undgå 

uhåndterbare klimaudfordringer, gør, at vi ikke kan komme klimakrisen til livs (Latour, 2018:48). For når 

der intet fortilfælde eksisterer, er der ikke noget system at reproducere, og det medfører et politisk 

tomrum i repræsentationen – og det er netop det, som ifølge Latour gør klimakrisen til en wicked 

universalitet (ibid.). Der findes ikke en klimahandling at reproducere, at tage udgangspunkt i eller bliver 

inspireret af. Tværtimod gør den wicked universalitet netop, at Regeringen er nødsaget til at nytænke 

systemet, hvis de skal aktualisere klimahandlingen.  

Det placerer Regeringens repræsentation i et trefoldigt spændingsfelt mellem en 

artikulation om, at vi skal bryde med systemet, et ønske om at reproducere systemet – eller nærmere 

at genoprette systemet som grønt – og ikke at have et system af reproducere. For selvom vi igennem 

analysen kan iagttage, hvordan Regeringens artikulatoriske praksis konstituerer en repræsentation, der 

igennem seks forskellige diskurser gradvis søger at genoprette systemet med et nyt element af det 

grønne ved at indføre en andethed i form af det grønne i systemets hjerte, og derigennem skabe plads 

til kontingens (Holmer-Nadsen, 1996:51-52), har de ikke nogen klimahandling at reproducere. Og, som 

L&M netop påpeger, vil overskuddet af mening i form af det diskursive felt og risikoen for 

overdetermination hele tiden true repræsentationens stabilitet. Det betyder, at hvis Regeringen ’for 

hurtigt’ indfører det grønne i systemet, kan Regeringens repræsentation bryde sammen (Laclau & 

Mouffe, 2001:111-113). 

 

Hvad gør man, når man gerne vil genoprette systemet, men ikke kan? Man skaber en alternativ fremtid, 

en utopi (Stavrakakis, 2011:1). Man skaber noget, som repræsentationen kan aspirere imod, noget som 

producerer mening til det wicked universelle projekt. Med Cederström & Spicer terminologi kan 

Regeringens konstruktion af det grønne iagttages som det, de kalder the Real, dvs. den utopi eller fantasi 
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om noget bedre, som altid er tilstede i en repræsentation og truer de etablerede diskursers fiksering af 

mening (Cederström & Spicer, 2014:188-189). the Real indikerer således begrænsningen for Regeringens 

repræsentation, idet den grønne utopi aldrig kan færdigudfyldes, men bliver samtidig Regeringens måde 

at overkomme spændingsfeltet mellem et brud med systemet, reproduktion og intet at reproducere. 

Klimahandlingens potentialitet og tomme karakter er med til at bibeholde utopien om det klimaneutrale 

samfund hos det repræsenterede. Imidlertid vil den konstitueret utopi i sig selv ikke aktualisere 

Regeringens mål, men blot fordre en fortsat forskydning af klimahandlingen i jagten på utopien.  

 

Hvis man iagttager dette paradoks ud fra et ledelsesperspektiv, kan den evindelige forskydning af 

klimahandling iagttages som Regeringens forsøg på at afparadoksere repræsentationens paradokser. 

Forskydningen af klimahandling bliver med andre ord Regeringens afparadokseringsstrategi (Rennison, 

2018:1). Det bliver, som Rennison kalder det, en både-og-strategi, hvori Regeringen forsøger at tage 

hensyn til alt og mikser det repræsenteredes partikulære krav på kryds og tværs (Rennison, 2017:3). 

Klimahandling bliver afparadokseringsstrategiens diskursive samlepunkt – repræsentationens 

universelle projekt – hvorigennem Regeringens repræsentation kan indholdsudfylde og forskyde 

klimahandling. Forstået på den måde, at når klimahandling introduceres i de enkelte diskurser, er det 

netop tømt for mening og kan derfor i den videnskabelige diskurs betegne investeringer i grøn forskning, 

mens det i adfærdsdiskursen også kan betegne folkeoplysning om grønt forbrug og grønne vaner. 

Klimahandling bliver som tom betegner og universelt projekt farligt i den forstand, at klimahandling 

fungerer som et røgslør der, selvom det ser ud til at tilbyde en overbevisende grøn utopi i form af 

klimahandling til det repræsenterede, faktisk blot reproducere systemet. Klimahandling som tom 

betegner bliver således et anknytningspunkt for det repræsenterede, hvor videnskabelige, økonomiske 

og moralske meningsstrukturer selv kan tilskrive mening til begrebet inden for repræsentationens 

meningssystem og den grønne utopi. Den diskursive strukturelle magt gør, at repræsentationens 

diskursive meningssystem lukker om sig selv ved dels at reproducere ønsket om at aktualisere 

klimahandlingens potentialitet og dels ved at producere ny viden om klimahandling i form af det grønne 

inden for meningsstrukturerne af diskurserne. Regeringens afparadokseringsstrategi sætter som 

konsekvens Regeringen i en position, hvor de ikke behøver at beskæftige sig med klimahandlingens 

indhold i deres repræsentation, men blot fra en strategisk position kan sikre rammerne og de 

overordnede linjer for klimahandlingen – her en grøn retning, der kan genopbygge vores verden 

(Rennison, 2018:5).  
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Som konsekvens, vil Regeringens repræsentation af klimahandling aldrig kunne aktualisere den radikale 

ændring af systemet som klimahandling kalder på, fordi Regering i deres repræsentation ikke gentænker 

de stukturer som producerer systemet. I stedet ser vi i kapitlet, hvordan de forsøger at finde en løsning 

inden for strukturen ved at skabe det grønne som en utopi det repræsenteredes klimahandling skal 

aspirere imod. Klimahandlingens kompleksitet, dets funktion som hyberobjekt, overkommes ikke, men 

forskydes og muteres blot i mødet med det repræsenterede inden for meningsstrukturens grænser. På 

denne måde kan det iagttages, hvordan klimahandlingens forskydning udvider Regeringens politiske 

rum for intervention og ledelse, inden for hvilket det bliver muligt at intervenere over for alt lige fra ikke-

klimabevidst adfærd til regulering af erhvervslivet. Klimahandling bliver således et udtryk for 

Regeringens forbedringsprojekt af systemet aspirerende imod den grønne utopi. Der kan her stilles 

spørgsmål til, hvilke styringsteknologier Regeringen anvender i forsøget på at intervenere over for det 

repræsenterede i forsøget på at aktualisere den systemforandring som repræsentationen og den grønne 

utopi kalder på, men som de aldrig vil kunne skabe?    
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Kapitel 4 
~ Klimahandlingens intervention ~ 

 

I følgende kapitel søges det behandlet, hvilke styringsteknologier Regeringen installerer i deres 

repræsentation af klimahandling konstitueret som et forbedringsprojekt af systemet. Igennem en 

diskursanalyse, vil de identificerede styringsteknologier i det empiriske materiale blive behandlet hver 

for sig. Det diskursanalytiske blik gør det muligt at af-selvfølgeliggøre Regeringens brug af 

styringsteknologier, og dermed vise hvordan det politiske er på spil, når Regeringen forsøger at lede på 

det repræsenterede i klimahandlingens navn. 

 
Kapitlet vil blive opdelt i tre, hvor første del fæstner det analytiske blik på Regeringens brug af 

styringsteknologier, herunder hvordan Regeringen konstruerer et politisk handlerum for intervention af 

klimahandling, hvori det repræsenterede kan stilles til ansvar for klimahandling. Anden del vil fokusere 

på, hvilken konstitutive konsekvenser Regeringens brug af styringsteknologier har for deres måde at føre 

politik på. Sidste del sætter spørgsmålstegn ved Regeringens ledelsesstrategi og åbner op for et 

spørgsmål om, hvordan vi kan gøre os i stand til at blive klimahandlende aktanter, der kan realisere 

klimahandlingens potentialitet. 

4.1. Regeringens brug af styringsteknologier 

I følgende afsnit udgøres iagttagelsespositionen af Regeringens egne iagttagelser af deres rolle som 

repræsentant for klimahandling. Iagttagelsespositionen er funderet i behandlingen af det empiriske 

materiale, hvori Regeringen iagttages at konstruere et politisk handlerum for intervention af 

klimahandling i styringen mod det grønne. Det analytiske blik fæstnes på, hvordan Regeringen igennem 

brugen af forskellige styringsteknologier skaber et politisk handlerum, hvori erhvervslivet, forskningen 

og borgeren kan stilles til ansvar for realiseringen af Regeringens mål. 

 

Ved styringsteknologi forstås en konkret magtpraksis, der støtter sig til en specifik viden med det formål 

at styre subjekters adfærd og underkaste dem en specifik form for kontrol (Villadsen, 2015:152-153). 

Styringsteknologi kan iagttages som et konstrueret redskab til at realisere Regeringens mål med – altså 

praktiske redskaber og opbyggede meningsstrukturer, der bruges til at lede det repræsenterede (ibid.). 

Igennem brugen af styringsteknologier kan Regeringen underkaster det repræsenterede en specifik 



  Side 53 af 89 

viden og styring, som har deres specifikke mål for øje (ibid.). På den måde kan Regeringen konstruere et 

handlerum, hvori erhvervslivet, forskningen og borgerne anspores til at knytte an til Regeringens mål og 

derigennem medvirke til at opfylde denne.  

 

I det empiriske materiale er der identificeret to forskellige former for kontraktliggørelse som 

styringsteknologi – en for erhvervslivet og en for forskningen. I de to følgende afsnit, vil først 

erhvervslivets kontraktliggørelse sættes under det diskursanalytiske blik, hvorefter forskningens 

kontraktliggørelse vil stå for tur. Her vil analysen undersøge kontraktens mål/middel-orientering, dvs. 

hvordan Regeringen igennem kontrakten forsøger at styre og binde henholdsvis erhvervslivet og 

forskningen til deres mål. Efterfølgende vil blikket fæstnes på Regeringens brug af oplysningskampagner, 

og hvordan oplysningskampagnerne som styringsteknologi konstruerer to antagonistiske adfærdstyper 

– en klimabevidst og en ikke-klimabevidst hos befolkningen.  

 

4.1.1. Partnerskabet som en styringskontrakt 

På baggrund af de iagttagede momenter i kapitel 3, hvor Regeringens artikulatoriske praksis konstituerer 

grøn vækst og grøn omstilling som et økonomisk potentiale for erhvervslivet, vil følgende afsnit fæstne 

det analytiske blik på, hvordan Regeringen forsøger at skabe et politisk handlerum for styring af 

erhvervslivet mod den grønne omstilling. I det empiriske materiale iagttages Regeringen at etablere en 

styringsteknologi i form af et klimapartnerskab. Det analytiske blik vil derfor fæstnes på, hvordan 

Regeringen igennem partnerskabet konstituerer et handlerum, hvori de legitimt kan intervenere i 

erhvervslivets klimahandling, således erhvervslivets klimahandling kan aktualisere Regeringens mål.  

 
*  *  * 

 
I Regeringens forsøg på at realisere klimahandlingens potentialitet, iagttages et moment om, at 

realiseringen af målet både kræver en ændring og regulering af erhvervslivet. Det fremkommer i citatet:    

 
Danmark har verdens bedste grønne virksomheder. Og nu skal vi have resten af erhvervslivet med. 

Landbrug. Industri. Transport. Søfart. Alle de store brancher. Forpligtende partnerskaber. Det har 

erhvervslivet allerede sagt ja til.    SMF9 

 
Regeringen iagttages her at skabe en legitimitet til at retfærdigøre en indgriben i erhvervslivet ved at 

hæfte klimahandlingens potentialitet op på 13 klimapartnerskaber, hvor ”… hver sektor skal formulere 

køreplaner for, hvordan de kan reducere deres klimaaftryk og foretage konkrete reduktioner”(SM6). 
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Igennem klimapartnerskaberne iagttages Regeringen konstituerer et handlerum, hvori konkrete 

politiktiltag kan udformes, hvorfor klimapartnerskabet kan iagttages som Regeringens forsøg på en 

delvis fiksering af klimahandlingens potentialitet. Handlerummet kan endvidere iagttages at blive hæftet 

op på det tidligere iagttagede moment om, at klimakrisen skal løses i fællesskab (DJ1, SMF5, KEFM24), 

hvilket muliggør en artikulation om et behov for fælles regler for adfærd. Det ses i følgende to citater:  

 
Det nye klimapartnerskab er løsningen på store dele af de udfordringer, vi samlet står over for; for det 

kræver, at alle parter fra alle sider af bordet bidrager til dialogen, udviklingen og ikke mindst handlingen. 

Det er nemlig ikke nok, at vi fra politisk side fremlægger visioner og ambitioner for, hvordan vi skal 

reducere vores samlede CO2-udslip. Nej, det kræver også, at branchen er med og selv igangsætter de 

initiativer, der skal til.     BE11 

 
For hvis vi skal det her i fællesskab, så er vi nødt til at kunne stole på, at det foregår ordentligt. At det 

foregår inden for de kodeks, vi laver og at vi kan regne med hinanden.  UF27 

 
Ad citaterne kan klimapartnerskabet iagttages som Regeringens forsøg på at konstituere et politisk 

handlerum, der binder erhvervslivet fast på, hvad de har sagt, at de vil gøre for at realisere Regeringens 

mål. Samtidig iagttages Regeringen at konstruere en fremtidig nutid i klimapartnerskabet, hvor 

erhvervslivet som autonomt subjekt er en integreret del af realiseringen af Regeringens mål. De to 

iagttagelser giver klimapartnerskabet karakter af en kontrakt. En kontrakt, der placerer erhvervslivet i 

et forhold mellem forpligtelse (gennem kontraktlige forventninger) og frihed (gennem positioneringen 

som autonomt subjekt), et forhold der medfører, at erhvervslivet mægtiggøres i ansvaret for 

klimahandling (Andersen, 2003:124). Denne mægtiggørelse iagttages at baseres på et element af tillid 

til erhvervslivet. Tillid til, at de i ansvaret for deres egen klimahandling, kan realisere klimahandlingens 

potentialitet. Igennem klimapartnerskabets selvstændiggørende og tillidsgørende elementer, iagttages 

Regeringen at pålægge erhvervslivet en forpligtelse på at realisere sig selv som frit subjekt inden for det 

konstruerede handlerum, hvilket fremtræder i artikulationer som ”… klimaudfordringerne har ramt os 

alle, og vi bør alle bidrage til at løse dem” (BE11).  

 

Med andre ord kan der iagttages en forskelsdagning i Regeringens artikulatoriske praksis om 

klimapartnerskabet, hvor forpligtelse og ansvar sættes over for erhvervslivets frihed. Denne 

forskelsdragning iagttages dog at indeholde et magtperspektiv, idet erhvervslivets mægtiggørelse tager 

form af en hjælp til selvhjælp. Det kommer til udtryk i miljøminister Lea Wermelins udtalelse om 

klimapartnerskabet med affald- og vandsektoren: 
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Jeg ser derfor frem til at modtage erhvervets egne forslag til at få udledningen af drivhusgasser ned. 

Samtidig er jeg selvfølgelig interesseret i bud på, hvordan de to sektorer kan sætte skub i den grønne 

omstilling, og hvor de ser potentialer og barrierer (…) Danske løsninger indenfor affald, vand og cirkulær 

økonomi er allerede i dag anerkendte ude i verden. Men det fritager os ikke fra forpligtelsen til at gøre 

det endnu bedre. Det er et stort ansvar, som vi må tage på os, og heldigvis er der en stor vilje i 

virksomhederne til at gøre det.    MF33 

 
Denne hjælp til selvhjælp skal forstås ved, at Regeringen igennem partnerskaberne iagttages at skabe 

et rum, hvori erhvervslivet selv kan reflektere over og formulere problemer relateret til den grønne 

omstilling. Denne refleksive tilgang til regulering, iagttages Regeringen at basere på en artikulation af et 

erhvervsliv, der ud fra egen fri vilje og fornuftsræsonnement accepterer at ændre deres adfærd. Det ses 

i Mette Frederiksens anerkendelse af det danske erhvervsliv:   

 
Vi oplever, at dansk erhvervsliv er dybt engageret i klimasagen. Vi vil være ærlige og sige, at mange 

virksomheder er et skridt foran os politikere. Mens vi har været optaget af at sætte høje klimamål for 

Danmark, er den grønne omstilling allerede i fuld gang på arbejdspladserne. SMF10 

 
I denne artikulatoriske praksis iagttages Regeringen samtidig at gøre erhvervslivet afhængige af dem, 

eftersom ”… samarbejdet er gensidigt. Regeringen vil også se på de barrierer, virksomhederne møder 

på vejen mod den grønne omstilling”(SM6). Regeringens klimapartnerskaber kan således iagttages som 

et redskab til at styre det frie erhvervslivs selvstyring af klimahandling. Mægtiggørelsen af erhvervslivet 

får form af at transformere Regeringens motivation for klimahandling til erhvervslivets egen motivation 

for klimahandling. På den måde kan Regeringens repræsentation iagttages som en form for 

motivationsarbejde, hvori Regeringens forbedringsprojekt kommer til udtryk. Klimapartnerskaberne 

synes derfor at få form af et substantielt frihedsbevis, idet erhvervslivet først er frie til at skabe 

klimahandling, når de evner at binde noget af deres frihed på Regeringens klimahandling. 

Klimapartnerskaber danner således et moment af asymmetri i repræsentationsforholdet mellem 

Regeringen og erhvervslivet, hvor Regeringen konstruerer sig selv som uundværlig i realiseringen af et 

grønt erhvervsliv. Det kommer også til udtryk i citatet:  

 
Det er resultatet af et fremsynet erhvervsliv og dygtige medarbejdere. Men det er også et resultat af 

aktive politiske beslutninger, hvor vi har turdet satse på danske styrkepositioner. I dag eksporterer vi for 

milliarder i miljø-, vand-, energi- og klimateknologi.   SMF9 
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Hvor erhvervslivet først blev mægtiggjort igennem klimapartnerskabet, iagttages Regeringen her at 

konditionere erhvervslivet som afmægtige. Denne iagttagelse beror på citatets implicitte rationale om, 

at uden Regeringens politiske tiltag, vil erhvervslivet hverken vækstgenere eller eksportere i den grad, 

som de gør i dag. For at understøtte denne afmægtigelse, iagttages Regeringen gentagende gange at 

fremhæve de virksomheder – Ørsted, Vestas, Grundfos, Siemens, Danfoss etc. – der alle har nydt godt 

af politiske satsninger på grønne løsninger (EM22, SMF10, UF20, Um4, Um6). Igennem partnerskabet 

iagttages Regeringen således først at forlade deres magtposition og i stedet konstituere sig som 

tillidsfuld til, at erhvervslivet kan realisere klimahandlingens potentialitet, for dernæst at vende tilbage 

til deres magtposition og inkassere gevinsten fra denne tillid. Klimapartnerskabet bliver i praksis en 

måde, hvormed Regeringen kan tilsløre deres magtudøvelse over erhvervslivet, men på samme tid gør 

Regeringens magt over erhvervslivet uomgængelig. Denne iagttages beror på Regeringens 

artikulatoriske praksis, der igennem det empiriske materiale iagttages at konstruere et narrativ, der 

konditionerer Regeringen i en suveræn position, uden for og hævet over erhvervslivet. Narrativet 

kommer særligt til udtryk i følgende citater:  

 
Regeringen vil integrere et større grønt fokus i erhvervspolitikken. Regeringen vil således i højere grad 

målrette de konkrete indsatser til tiltag og projekter, der også har et grønt sigte, og som derved 

understøtter en bæredygtig udvikling, grøn omstilling mv.   FmP7 

 
Hvis vi gør det her rigtigt, kan vi gøre bæredygtighed til en god forretning for Danmark. Vores udvikling af 

bæredygtige løsninger kan være med til at flytte verden. Vi har gjort det før. F.eks. besluttede vi for mange 

år siden at bekæmpe vandspild og satse på bedre vandkvalitet. I dag eksporterer vi vandteknologi for 

milliarder. Opfindelser som vindmøllehoveder, termostater og pumper er alle sammen "made in 

Denmark"     UF19 

 
Regeringens beslutninger iagttages således igennem klimapartnerskabet at blive gjort selvfølgelige, 

eftersom beslutningerne udspringer af det narrativ om erhvervslivet og dens natur, som Regeringens 

artikulatoriske praksis konstruerer.  

 

Ud fra et ledelsesperspektiv kan det konstruerede narrativ iagttages som Regeringens 

afparadokseringsstrategi, der gør det muligt at begribe klimahandlingens kompleksitet (Rennison, 

2017:6). Når Regeringen artikulerer erhvervslivet som værende handledygtige, fremsynet og 

forandringsparate men samtidig afhængige af Regeringens lovgivning og forpligtet til klimahandling – så 

genfortæller de historien om Regeringens magtposition og om at vi skal løse klimakrisen i fællesskab 
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inden for det systemets konstruerede handlerum. Som konsekvens levner klimapartnerskabet ikke 

meget plads til den artikulerede tillid til erhvervslivet. Det iagttages ved, at Regeringen kun forpligter sig 

på at se på de barriere erhvervslivet oplever i ansvaret for deres egen klimahandling, og dermed ikke på 

en realisering af deres mål. Klimapartnerskabet kan derfor iagttages som Regeringens forsøg på at undgå 

en fiksering af deres egen klimahandling, eftersom det bliver erhvervslivets klimahandling, der fikseres 

gennem klimapartnerskabet.  

 

4.1.2. Det kontraktliggjorte fællesskab 

På baggrund af de iagttagede momenter i kapitel 3, hvor Regeringens artikulatoriske praksis konstituerer 

grøn forskning som nøglen til fremtidens grønne løsninger, vil følgende afsnit fæstne det analytiske blik 

på, hvordan Regeringen forsøger at skabe et handlerum for styring af forskningen baseret på en 

forskelsdragning mellem tillid og kontrol. Tillid til at forskningen kan skabe den manglende fremtidige 

viden om klimahandling og kontrol af, at forskningen rent faktisk forsker i de fremtidige grønne 

løsninger. Det følgende afsnit vil derfor vende blikket mod, hvordan Regeringen igennem en artikulation 

om formålsbestemte statsfinansieret forskningsmidler konstituerer et handlerum, hvor forskningen 

anspores til grøn forskning med det formål at realisere Regeringens mål. 

 
*  *  * 

 
I afsnit 3.1.1. så vi, hvordan Regeringen hæfter nutidens forskning op på et ærinde om at skabe en grøn 

forskning, der evindeligt afsøger nye muligheder i realiseringen af deres mål. Det blev iagttaget, at 

Regeringen baserer dette på en tillid til, at den grønne forskning kan levere de fremtidige teknologier, 

der er nødvendige i realiseringen af deres mål (FmP2, UF10). Denne hæftelse kan imidlertid også 

iagttages som Regeringens forsøg på at kontrollere forskningens kontingens. Med dette menes, at alt 

hvad der forskes i, i princippet kunne være, tænkt og gjort anderledes. Ad de to hæftelser iagttages en 

forskelsdragning mellem tillid og kontrol i Regeringens forbedringsprojekt af forskningen, hvilket 

kommer til udtryk i følgende citater:  

 
Det her er noget, vi skal gøre sammen. For det er i forskningen, vi skal finde nye grønne løsninger. Det er 

i forskningen, vi skal finde nye veje, der gavner miljøet, klimaet og vores fælles fremtid. Det er forskernes 

hjerner og vores politiske beslutninger, der tilsammen kan gøre en forskel. UF18 

 

Med aftalen sætter vi nogle overskrifter på de områder, hvor vi mener, at ny grøn forskning kan gøre gavn. 

Det gælder inden for landbrug, tung transport og byggeri. Og det gælder inden for arkitektur, design, natur 
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og biodiversitet (…) vi har brug for forskning, der udvikles i tæt samarbejde med virksomhederne og kan 

give svar på nogle af de konkrete udfordringer, vi står med her og nu.  UF19 

 

Citaterne illustrerer, hvordan der i Regeringens forsøg på at kontrollere den kompleksitet, som 

forskningens kontingens repræsenterer, skabes et moment om afhængighed mellem deres politiske 

beslutninger og forskernes hjerner. Momentet muliggør en artikulation, hvor Regering kan artikulere 

dem selv og forskningen som hinandens forudsætninger i realiseringen af deres mål. Denne 

afhængighed skal dog ikke iagttages som en gensidig afhængighed imellem de to, men nærmere som en 

asymmetrisk afhængighed, hvori Regeringen iagttages at have magten til at påvirke forskningen til at 

forske i grønne løsninger. Denne asymmetri kommer til udtryk i Regeringens økonomiske prioritering af 

grøn forskning, hvilket blandt andet ses i følgende to citater:   

 
Regeringen vil øremærke én milliard kroner mere til grøn forskning. Den nye milliard skal bruges til at 

udvikle ny viden og løsninger på vores massive klima- og miljøudfordringer. UF1 

 
Dermed øremærker partierne 1 mia. kr. mere til grøn forskning, end der er øremærket i dag (...) Der er 

behov for en bred forskningsindsats inden for alle videnskabelige hovedområder og på tværs af 

videnskabelige områder, som kan understøtte arbejdet med reduktion af drivhusgasser og styrkelse af 

biodiversiteten og generelt styrke den grønne omstilling i alle dele af samfundet. FmP2 

 
De statsfinansierede formålsbestemte midler iagttages at give den først artikulerede tillid en karakter af 

mistillid til, at forskningen af egen fri vilje vil forske i de fremtidige teknologier Regeringen har brug for 

i realiseringen af deres mål. Ved at øremærke 1 mia. kr. ekstra til grøn forskning, kan de statsfinansierede 

midler iagttages som Regeringens forsøg på at kontrollere forskningen. Der opstår her et paradoks 

mellem Regeringens tillid til videnskaben, hvor ”… Regeringen lytter til videnskaben” (KEFM15) benyttes 

som afsæt for klimahandling på den ene side, og Regeringens kontrol af forskningen igennem de 

statsfinansierede formålsbestemte midler på den anden. Imidlertid kan konstruktionen af Regeringens 

åbenlyse tillid til forskningen, dens grønne potentiale og essentielle rolle i realiseringen af deres mål, 

iagttages som det narrativ, der muliggør Regeringens intervention i forskningen: 

 
Vi sætter en ny grøn retning for udviklingen af Danmark med den her aftale. Forskningen er helt afgørende 

for at nå vores ambitiøse mål for den grønne omstilling, derfor giver vi den grønne forskning et markant 

løft. Så vi kan udvikle et mere klimavenligt landbrug, så vi kan rejse med en mindre belastning af kloden 

og så vi kan få endnu mere grøn energi. Og vi sætter penge af til pilotprojekter inden for bæredygtig 

arkitektur og design. Den brede politiske aftale er et vigtigt skridt i den grønne omstilling.         UF14 
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I et ledelsesmæssigt perspektiv kan det konstruerede narrativ om forskningen iagttages som endnu en 

afparadokseringsstrategi, Regeringen benytter til at begribe klimahandlingens kompleksitet (Rennison, 

2017:6). Når Regeringen artikulerer forskningen som værende helt afgørende for at nå deres ambitiøse 

mål, og deres beslutning om at øremærke én milliard kroner mere til grøn forskning som en naturlig del 

af deres mål, så genfortæller de endnu engang historien om Regeringens magtposition og at vi skal løse 

klimakrisen i fællesskab inden for det systemets handlerum. Regeringens beslutning om statsfinansieret 

støtte hviler netop på det specifikke billede af forskningen og dens natur, som deres narrativ 

konstruerer. Igennem behandlingen af det empiriske materiale iagttages rationalet for Regeringens 

magtudøvelse over forskning som vi giver jer penge til forskning, så gør I klimahandlingens potentialitet 

realiserbar. Denne artikulatoriske praksis giver Regeringens magtudøvelse en karakter af en kontrakt, 

hvori Regeringen iagttages at forpligte forskningen til at opgive noget af deres forskningsfrihed i 

gengældelse for forskningsmidler. Forholdet mellem forskningsfrihed og kontrolleret statsfinansiering 

kommer særligt til udtryk i følgende citat: 

 
Vi skal værne om forskningsfriheden. Den er essentiel for vores samfund. Men det er vigtigt, at vi som 

folkevalgte sætter en strategisk retning for, hvordan vi prioriterer midlerne. For vi har udfordringer, vi er 

nødt til at løse som samfund. Klimaforandringerne er en af dem. Regeringen blander sig ikke i, hvordan I 

udfører forskningen. Til gengæld skal vi have modet til at prioritere forskningsmidler hen de steder, hvor 

vi har store samfundsudfordringer, der skal løses.   UF17 

 
Forskningen iagttages her at blive konstitueret af Regeringen som delvist autonomt, idet de selv sætter 

betingelser for, hvordan de vil udføre forskningen. Men samtidig konstitueres forskningen af en 

ansvarsforpligtet, hvori forskningen konstant skal lede sig selv i forhold til den grønne omstilling. Denne 

ansvarsforpligtelse kommer til udtryk i følgende citat: 

 
Jeg vil gerne give jer den ydmyge opgave at blive ved med at overveje, hvordan I kan bidrage endnu mere 

i morgen, end I gør i dag. Og hvordan kan I bidrage på den lange bane? For I er afgørende for, at vi kommer 

i mål med det her. Det handler jo om vores mulighed for at bo her i fremtiden. UF33 

 
Den kontraktligende magtudøvelse iagttages her som en styringsteknologi, der konstant skal anspore 

forskningen til at skabe sig selv i den grønne omstilling. Ansvaret for realiseringen af Regeringens mål 

bliver med andre ord forskudt til forskningen, men for at sikre at realiseringen sker, konstruerer 

Regeringen en kontraktliggørelse af forskningen igennem grønne forskningsmidler. Der er ikke tale om 

en eksplicit kontrakt som med klimapartnerskaberne, men nærmere en implicit kontrakt opbygget af en 
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incitamentsstruktur baseret på det konstruerede princip om fællesskab. Denne iagttagelse hæfter sig 

både på Regeringens artikulation af, at den forskning som skabes, skal komme samfundet til gavn 

(KEFM17, MF29, SMF9, UF9, UF19, UF29), samt deres konstruktion om, at klimakampen er ”… en fælles 

dansk kamp” (SMF9, SMF3, DJ1, DJ3, SMF10). Regeringen artikulerer her et sæt af værdier og normer 

ind i den implicitte kontakt, der tilsammen gør det er en selvfølgelighed, at forskningen vil afgive deres 

forskningsfrihed i gengældelse for at bidrage til fællesskabet (UF17). 

 
Tilsammen iagttages momenterne at konstituere et handlerum for Regeringens intervention af 

forskningen, der gør, at forskningen ikke har mulighed for at undvige denne kontrakt. Der er på den ene 

side ikke tale om eksplicit tvang om at forske i grønne løsningen. Men på den anden side vil forskningen 

blive sanktioneret i form af frataget midler, hvis de ikke forsker i grønne løsninger, der kan gøre gavn i 

samfundet. For så vidt at forskningen ikke har incitament til at forske i de grønne løsninger, som 

samfundet har brug for, bliver de artikuleret til hverken at være en del af fællesskabet eller berettiget 

til statsfinansieret forskningsmidler. Kontraktliggørelsen af forskningen giver dermed Regeringen 

mulighed for at ekskludere forskningen fra det grønne fællesskab. Dermed ikke sagt, at denne eksklusion 

er Regeringens hensigt eller mål. Den er i stedet konsekvensen af Regeringens artikulatoriske praksis, 

der konstant er til stede som reel mulighed, og som på sin egen måde er med til at anspore forskningen. 

Regeringen forskyder med andre ord en eksplicit tvang om at forske i grønne løsninger til en implicit 

tvang baseret på en ansvarsforpligtelse overfor fællesskabet samt en trussel om eksklusion fra dette 

fællesskab. Denne iagttagelse beror på Regeringens artikulation af deres støtte til grøn forskning som 

værende modus operandi for henholdsvis samfundsforståelse, fællesskab og realiseringen af deres mål:  

 
Udvikling af ny teknologi skal stimuleres effektivt for at nå regeringens ambitiøse grønne mål, styrke 

Danmark som grønt iværksætterland og skabe grundlag for fremtidens grønne arbejdspladser. Jeg er glad 

for billedet evalueringen tegner: Penge til den grønne udviklingskæde er godt givet ud. KEFM30 

 
Vi forsker for at rykke samfundet i den rigtige retning. For at påvirke hvordan vi indretter os. For at løfte 

livet for mennesker. Jeg er meget optaget af, at vi husker på den værdi. Vi skal sige det til os selv hver 

eneste dag, vi står i laboratorierne. Og vi skal huske omverdenen på, at vi skaber denne værdi. At vi er 

pengene værd. Synliggøre at forskningen ændrer livet for mennesker.  UF9 

 
Regeringen iagttages således at artikulere sig selv som repræsentant for og bidragsyder til den grønne 

omstilling gennem kontraktliggørelsen af forskningen, hvor den kontraktliggjorte incitamentsstruktur 

bidrager til, at forskningen tilskyndes at finde de grønne løsninger, som erhvervslivet mangler til at skabe 
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grøn vækst, således Regeringen kan ændre systemet som den grønne folkebevægelse kræver. 

Forskningen bliver med andre ord igennem kontrakten ansvarliggjort for fremtidens klimahandlingen og 

bliver i denne ansvarliggørelse konstrueret som et slags bindeled mellem det repræsenterede, der 

fordrer en fortsat forskydning af klimahandlingens potentialitet.  

 

4.1.3. At regulere livsstilen  

På baggrund af de iagttagede momenter om befolkningens livsstil i kapitel 3, hvor grønt forbrug og 

grønne vaner, singulært ansvar overfor fællesskabet og grænsedragning mellem klimabevidst og ikke-

klimabevidst adfærd, samt Regeringen iagttagelse af, at de igennem folkeoplysning kan gøre de 

klimapassive klimahandlende blev fremhævet, vil følgende afsnit fæstne det analytiske blik på, hvordan 

Regeringen igennem oplysningskampagner forsøger at skabe et handlerum for styring af befolkningens 

livsstil, hvori de anspores til at leve et klimabevidst liv.  

 
*  *  * 

 
Med reference til afsnit 3.1.3, hvor Regeringen konstruerede et behov for at lede på individet med det 

formål at optimere befolkningens liv i en klimabevidst retning, kan der i de to nedenstående citater 

iagttages en grænsedragning mellem individets autonome ansvar for sit eget liv og det politiske ansvar 

om at lede retningen for individets ansvar:  

 
Jeg tror på et samfund, hvor det nytter at gøre en indsats. Ethvert menneske har grundlæggende ansvaret 

for sit eget liv. Men vi kan ikke overlade hele ansvaret til den enkelte.  SMF1 

 
Lovgivning bør handle om retning. Det er måden at lede et land på. Dét er det politiske ansvar.     SMF9 

 
Ved at artikulere det politiske ansvar til at omhandle retning, iagttages Regeringen at konditionere sig 

selv som vejviseren til en klimabevidst livsstil, og legitimerer derigennem deres forbedringsprojekt af 

befolkningen. Igennem brugen af oplysningskampagner iagttages Regeringen at anspore det autonome 

individ til at agere klimabevidst, hvilket kan ses i følgende citat om fødevare:  

 
Folkeoplysning på fødevareområdet er afgørende for, at man som forbruger kan træffe bæredygtige valg. 

Jeg taler her om folkeoplysning i bredeste forstand i form af bedre information og muligheder for lave og 

spise mere bæredygtige måltider. Hele den danske madkultur skal have et grønt løft (…) udfordringerne 

er de barrierer forbrugerne står overfor, når de skal vælge varer og ændre vaner. MF15             
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Gennem oplysningskampagner som Nye kostråd og madtips sætter klima på menuen (MF16, MF31, 

KEFM23) og Ny kampagne punktere myter om elbilen (TB13, KEFM19), samt klimatiltag som et forbud 

mod gratis plastikbæreposer (MF28) og et klimaatlas der ”… skal give kommuner, virksomheder og 

borgere den viden, der skal til for at træffe de rigtige beslutninger og finde løsninger, der virker” 

(KEFM24), iagttages Regeringen at konstruere en specifik viden om, hvordan de påkrævede 

adfærdsændringer bør tage sig ud. Regeringen iagttages her at konstituere et handlerum, hvor det at 

have et grønt forbrug og grønne vaner konstrueres som korrekt klimaadfærd og hvor ”… vi skal rette op 

på dårlige vaner, og vores brug-og-smid-væk kultur. Vi skal tænke over vores forbrug, også i dagligdagen” 

(MF28). 

 
I oplysningskampagnerne kan det iagttages, at en ikke-klimabevidst livsstil iagttages af Regeringen som 

en risiko, der er forbundet med individuel adfærd. Den enkelte løber en risiko for at påvirke 

klimaforandringerne negativt, når vedkommende vælger at føre en ikke-klimabevidst livsstil, 

eksempelvis ved at købe oksekød, ikke at sortere sit affald eller ved madspil (MF13, UF10, KEFM23). 

Regeringens artikulatoriske praksis iagttages derfor at konstituere et positivt handlerum, hvori 

betydningen af den klimabevidste livsstils små tiltag fremhæves og akklameres. Det ses blandt andet i 

følgende formuleringer:   

 
Så kan man jo godt spørge sig selv, hvad hjælper alle de her mindre til tag? Gør de overhovedet en forskel? 

Men det betyder noget. Det betyder noget, hvad vi gør hver især. Og det betyder især noget, hvis vi gør 

det sammen.     UF10 

 
Ethvert lille skridt i den rigtige retning gør en forskel i klimakampen.  TB11 

 
Igennem det konstruerede handlerum, iagttages Regeringen at forsøge at optimere det – i et 

klimabevidst øjemed – tilladte og gøre det mere attraktivt at leve klimabevidst, i stedet for at forbyde 

ikke-klimabevidste livsstile. Det handler så at sige om at skabe ”… initiativer der understøtter klimavenlig 

adfærd”(MF41) og skabe en fælles klimabevidsthed, hvilket kommer til udtryk i følgende to citater:  

 
Så vi kan få flere grønne løsninger i samfundet generelt, men også så vi som private borgere måske kan få 

et kærligt skub til en mere klimavenlig adfærd.   KEFM31 

 
At være forpligtet over for hinanden er det stærkeste bånd mellem os mennesker. Vi har brug for, at alle 

føler ansvar over for det land, vi lever i.    SMF1 
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Regeringen iagttages her at gøre brug af en selvstyringsteknologi, hvori de søger at gøre borgeren til 

genstand for sin egen styring. Det iagttages, at Regeringen forsøger at få borgeren til selv at agere 

klimabevidst gennem en moralsk ansvarsforpligtelse, hvori den enkeltes aktuelle livsstilsvalg hæftes op 

på en ansvarsforpligtelse overfor fællesskabet. Ved at hæfte fællesskab og ansvar op på hinanden må 

alle individer se sig selv reflekteret i klimahandlingens spejlbillede, hvori hele befolkningen tilskyndes en 

klimabevidst adfærd, hvilket endvidere ses i følgende formulering:  

 
Hvis nu hele min generation levede som den ældre nordjyske generation, så bruger man sine rester, så 

køber man lokalt, så følger man årstiderne, man smider ikke ting ud og man passer generelt de ting, man 

ejer. Prøv at tænk på, hvis alle gjorde det, så ville vi allerede være kommet langt. UF10 

 
I Regeringens artikulatoriske praksis kan der iagttages en henvisning til det neoliberale menneske, der 

artikuleres som et ansvarligt og handledygtigt individ, der er økonomisk kalkulerende og selv vælger, 

hvorledes de vil leve klimabevidst eller ej. Grundtanken er, at ”… ethvert menneske har grundlæggende 

ansvaret for sit eget liv” (SMF1) og derfor bliver det oplysningskampagnernes formål, at ”… give 

danskerne bedre viden, gøre det nemt at finde frem til faktabaseret information og punktere de mest 

sejlivede myter, der lever blandt danskerne, på nettet og i medierne”(KEFM19). Ved at hæfte det 

neoliberale individ op på viden og ansvar, iagttages en artikulation hos Regeringen om, at alle individer 

har muligheden for at opnå en klimabevidst livsstil, fordi alle er i stand til at agere rationelt og træffe 

klimabevidste valg. Imidlertid kræver det, at individet gennem bedre viden og faktabaseret information 

bringes til at erkende sig selv som et individ, der enten ikke lever klimabevidst eller ikke lever 

klimabevidst nok. På baggrund af dette kan det iagttages, at Regeringens artikulation stiller en frihed til 

rådighed, hvor individet kan udleve sin ansvarsforpligtelse over for fællesskabet gennem klimavenlig 

adfærd. Men denne frihed bliver samtidig overgribende, idet dens formål er at opretholde denne frihed 

til klimavenlig adfærd – der er således ikke plads til at træde udenfor fællesskabet og agere ikke-

klimabevidst i form af et frit forbrug og frie vaner. Som konsekvens, må den enkelte borger for at blive i 

fællesskabet, frivilligt binde noget af deres autonome frihed til at leve det liv de vil, til en klimabevidst 

frihed til at leve et klimabevidst liv. Dette kommer til udtryk gennem nedestående citat, hvori der 

italesættes et pres på den enkelte for at leve mere bæredygtigt, hvilket netop er et pres, Regeringen kan 

benytte i et styringsøjemed:  

 
Vi har kun én jordklode. Men vi lever som om, vi har lidt mere end halvanden. Og derfor er vi i en situation, 

hvor det meget store pres, vi så ved folketingsvalget, som rektoren i Aalborg oplever, og som vi oplever 

hver eneste dag for at leve mere bæredygtigt – det pres skal vi bruge til noget. UF10 
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Det installeret pres iagttages i Regeringens styringsteknologi at konstituere et handlerum, hvori den 

enkelte borger tilskyndes konstant at reflektere over sin adfærd – om det nu agerer tilstrækkeligt grønt 

til ikke at blive iagttaget som forkert af fællesskabet. Med andre ord iagttages Regeringens 

styringsteknologi at stille et krav til borgeren om konstant at være sin adfærd bevidst. Samtidig iagttages 

styringsteknologien at fordre en konstant overskridelse af borgerens klimabevidste adfærd, eftersom de 

enkelte borgere aldrig kan vide, om de lever klimabevidst nok. Som konsekvens må borgerens 

klimahandlinger konstant forskyde sig selv i forsøget på at fremstå ansvarlig. Med andre ord kan 

Regeringen igennem deres styringsteknologi konstant stille borgeren til ansvar for klimahandling i 

fællesskabet navn og dermed styre frie individers selvstyring af deres livsstil. Klimahandlingens 

potentialitet hæftes hermed op på en selvrealisering, hvori individet gennem oplysningen forpligtes på 

en kritisk selvrefleksion over egne potentielle klimahandlinger. 

4.2. En evindelig rekursivitet i et systembundet forbedringsprojekt  

Det analytiske blik i overstående afsnit var fæstnet på, hvordan Regeringens repræsentation installerer 

tre forskellige styringsteknologier til intervention af det repræsenterede i forsøget på at realisere deres 

mål. Alle tre styringsteknologier iagttages at objektivere det repræsenterede igennem en målstyring, 

hvor Regerigen på én og samme tid underkaster og mægtiggør det repræsenterede i deres 

forbedringsprojekt. Styringsteknologierne bevirker, at det repræsenterede konstant stilles til ansvar for 

sin klimahandling i forsøget på at realisere Regeringens mål. Regeringens styringsteknologier sætter 

således det repræsenterede i stand til at etablere sig selv som klimahandlende aktør, men først i det 

øjeblik hvor styringsteknologien konstituerer handlerummet, hvori det repræsenterede kan agere 

klimabevidst. Igennem styringsteknologierne kan Regeringen således både udøve kontrol af det 

repræsenterede på afstand, og akkumulere de gevinster, som denne kontrol fører med sig. 

 

Regeringens repræsentation synes således at indeholde to former for klimahandling – en klimahandling 

med lille k hos det repræsenterede og en Klimahandling med stort K hos Regeringen. Klimahandling med 

stort K er den handling, som kan realisere Regeringens mål, og klimahandlingerne med lille k er dem, 

som potentielt kan fører til Klimahandlingen med stort K – og dermed dem, som Regeringens universelle 

projekt er afhængig af og styrer imod. På den måde bliver det repræsenterede katalysator for, at 

Regeringen kan repræsentere klimahandling. Ved aktivt at få det repræsenterede til at klimahandle 

inden for Regeringens konstruerede handlerum, kan Regeringen netop konditionere sig selv som 

repræsentant for klimahandling ud fra rationalet om, at det er Regeringens investeringer i det 
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repræsenterede, der medfører at det repræsenterede kan klimahandle inden for de etablerede 

meningsstrukturer. Det repræsenteredes klimahandling kan iagttages som Regeringens forsøg på at 

skabe en delvis fiksering af repræsentationens klimahandling og dermed skabe en form for stabilitet i 

en elleres evindelig rekursivitet mellem potentielle klimahandlinger og aktuelle klimahandlinger. Delvis 

i den forstand, at Regeringen ækvivalerer det repræsenteredes klimahandling med realiseringen af deres 

egen mål, til trods for at Klimahandlingen med stort K bestandigt forandres for hver klimahandling med 

lille k, som det repræsenterede foretager. Hermed kan Regeringen skabe stabilitet trods den bestandige 

forandring og kompleksitet som klimaet udgør. Samtidig muliggør Regeringens brug af 

styringsteknologier, at de kan genfortælle et narrativ om at vi skal løse klimakrisen i fællesskab inden 

for systemets handlerum. Gennem styringsteknologierne og de delviste fikseringer af klimahandling 

iagttages Regeringen med andre ord at skabe en vis form for stabilitet som modvægt til det foranderlige, 

flydende og komplekse ved at lede på klimaet, hvorfor klimaet bliver objektiveret og gjort apolitisk.  

 

Hvis vi går tilbage til L&Ms politikdefinition jf. kapital 2, refererer det politiske til den måde, hvorpå vi 

konstant konstituerer det sociale på en bestemt måde, som ekskluderer alle andre mulige måder at 

organisere det sociale på (Laclau & Mouffe, 2001:114). Ud fra L&Ms politikdefinition, kan de installerede 

styringsteknologier iagttages som Regeringens forsøg på at konstituere det repræsenterede på én 

bestemt klimahandlende måde, der ekskluderer alle andre mulige måder at etablere en repræsentation 

for klimahandling på. I denne konstituering iagttages Regeringens intervention at skabe en relation 

mellem dem selv, styringsteknologierne og det repræsenterede, som netop gør det muligt at tale om 

klimahandling: Regeringen konstituerer sig selv som den del af repræsentationen, der har klimahandling 

som sin genstand og som gennem anvendelsen af styringsteknologier skaber det repræsenteredes 

handlerum for klimahandling. Med andre ord, når Regeringen igennem deres repræsentation hævder 

at repræsentere en ”… fælles dansk kamp” (SMF9), bevidner det, at de konstituerer sig som 

repræsentant for en politisk vej, der befinder sig i grænsedragningerne mellem Højre-Venstre skalaen, 

mellem nutid og fremtid, mellem nødvendige klimahandlinger og økonomisk vækstgenerering, og 

mellem systemskifte og bevaring af systemet, som ekskludere alle andre politiske veje.  

Regeringen formår således på den ene side at konditionere sig selv som aktiv søgende 

efter klimahandlingens potentialitet. Det så vi blandt andet i deres artikulationer om, at ”…  vi ikke ved, 

hvordan vi når derhen [målet]” (UF19). Men samtidig bevidner Regeringens brug af styringsteknologier 

en traditionel tankegang om styring og grænsedragning. I af-selvfølgeliggørelsen af Regeringens brug af 

styringsteknologier ses, hvordan deres nye politiske vej blot indsætter nye grænsedragninger mellem 
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blandt andet grøn forskning og forskning, sort vækst og grøn vækst samt klimabevidst adfærd og ikke-

klimabevidst adfærd. Regeringen synes at have glemt at præciserer, hvorfra denne overskridelse af de 

traditionelle grænser skal kunne foregå. I stedet for at tage et skridt til side, er Regeringens 

repræsentation nærmest blevet klemt inde mellem de selvsamme grænser, som deres repræsentation 

hævder at have brudt.  

 

Set ud fra et ledelsesperspektiv kan Regeringens afparadokseringsstrategi iagttages som en hyklerisk 

potentialitetsstyring, hvori Regeringen forestiller sig at andet og mere vil dukke op, hvis blot 

mulighederne inden for systemets grænser holdes åbent (Rennison, 2017:4; Pors & Hansen, 2018:6-7). 

Forstået på den måde, at Regeringens artikulatoriske praksis konstant bevæger sig imellem 

artikulationer om behov for et systemskifte på den ene side og artikulationer om at krisen kan løses 

inden for systemets grænser på den anden. Regeringens repræsentation kan ganske enkelt ikke 

overkomme klimaet som hyberobjekt, og bliver i stedet en ”… ren symbolpolitik, en hyklerisk 

skinmanøvre eller med et lidt pænere ord en ’impressionmanagement-strategi’, der er optaget af at give 

et godt indtryk og sikre et godt image i omverdenen” (Rennison, 2017:4). Som konsekvens må 

Regeringen konstant forskyde deres narrativ om klimahandling diskursivt, hvilket ses i deres evindelige 

vekselvirkning mellem artikulationer om et nyt system gennem potentielle klimahandlinger og aktuelle 

klimahandlinger, der forbliver i og reproducerer systemet.  

 

Her ender vi tilbage ved Timothy Mortons diagnose af klimaforandringerne som hyberobjekter, der ikke 

kan løses. Ifølge Morton er det eneste vi kan gøre, er det han kalder for resting (Morton, 2013: 198). Det 

handler om at være sine omgivelser bevidst – en form for positiv refleksion, der ”… suggests a deep 

acceptance of coexistence” (ibid.:198). Resting bliver hos Morton en aktiv handling, der kan benyttes til 

at indse, hvilken situation vi som objekter og mennesker befinder os i, og dermed omstille os til den. 

Imidlertid tilbyder Morton ikke mere konkrete handlingsanvisninger til, hvordan vi kan løse klimakrisen 

end refleksion. Det tegner derfor et billede af, at vi overfor hyberobjekter er magtesløse, og det eneste 

vi kan gøre, er at forholde os til dem og sameksistere med dem. Denne empiriske indsigt skaber ikke 

meget plads til en klimahandling, der rent faktisk kan løse klimakrisen, hvilket efterlader en med et 

spørgsmål om, hvordan bør vi så handle – eller nærmere, hvad kan gøre os i stand til at blive 

klimahandlende aktanter, der kan realisere klimahandlingens potentialitet?  
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4.3. En ny form for klimahandling  

Hvis vi følger specialets teoretiske ramme, vil en realisering af klimahandlingens potentialitet ifølge L&M 

netop komme an på spørgsmålet om det politiske og politiske handlinger. Jævnfør kapitel 2, kan politik 

ifølge L&M ikke forstås som et overbygningsfænomen, men er det grundlæggende ved samfundet. Det 

politiske handler om diskursive artikulationer, hvilket betyder, at politik får sin form af den 

sammenhæng, det indgår i og af de øvrige elementer, det kædes sammen med (Laclau & Mouffe, 

2001:114). I princippet sætter politikkens form således ingen rammer for, hvad der politisk er muligt, 

hvilket bevidner om, at Regeringens handlingsrum er fanget i deres meningshorisont. Når Regeringen 

ikke kan indholdsudfylde klima, så vi netop i kapital 3, at det var på grund af en manglende evne til at 

forestille sig et andet system end det, der på forhånd tvinger dem til magteløst at forskyde deres 

klimahandling igennem det repræsenteredes klimahandling. Med L&Ms terminologi iagttages 

Regeringen at befinde sig i en for stærkt sedimenteret diskursiv orden til at frigøre os fra systemet. I 

stedet er der behov for en dislokation, der er stærkt nok til at ryste alle meningsstrukturerne i systemet, 

dvs. en begivenhed som gør, at vi ikke bare kan fortsætte, som man plejer (ibid.:49). Pointen er, at når 

et socialt forhold bliver dislokeret, opstår der behov for nye artikulationer i form af svar på, hvordan 

dislokationen kan overkommes og konstituerer en ny meningsstruktur (Hansen, 2017:16).  

 

Interessant er det, at vi lige nu befinder os i en tid, hvor en potentiel dislokation rent faktisk finder sted. 

COVID-19, som i folkemunde kaldes corona-krisen, har medført, at ikke blot Danmark, men store dele 

af verden i øjeblikket er i krisetilstand (Thøgersen & Friis, 2020). Corona-krisen er på en gang både en 

eksistentiel, politisk og økonomisk krise, og i dette ligger der et stort frigørende potentiale til at gøre os 

til klimahandlende aktanter. Corona-krisen kan netop åbne vejen for Latours nye politiske kompas, hvor 

det at agere Jordisk er fremtidens nye kompasretning, hvis vi vil komme klimakrisen til livs (ibid.:75). 

Forstået på den måde, at hvis vi skal gøre os håb om at gøre en forskel ved klimakrisen, må vi ændre 

fundamentalt på vores forståelse af grænser og ’naturen’ som objektiv størrelse (Latour, 2018). Naturen 

– og dermed klima – kan ikke iagttages som noget, der er afkoblet fra det sociale. Det er ikke en fjern, 

objektiv eller abstrakt kulisse, der eksisterer uden for os selv, som vi kan reparere eller ødelægge. Det 

er en levende aktør i bevægelse, et medskabende og uforudsigeligt handlende netværk, der dag til dag 

bliver mere konkret og nær, idet folk oplever, at klimaet påvirker ”… jorden under deres fødder” (Latour, 

2018:4). Med andre ord er mennesket og naturen indbyrdes forbundet og kan ikke adskilles eller stilles 

i modsætning til hinanden. Ud fra rammen af Latour, må Regeringen således frigøre sig fra det grønne 
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system, hvori klimaet er konstitueret som en objektiv størrelse, vi kan reparere igennem en grøn 

omstilling, hvis de skal gøre sig forhåbninger om at blive klimahandlende aktanter.  

 

Modsat er corona-krisen ifølge Agambens teori om magt, blot et udtryk for den moderne velfærdstats 

mulighed for at erklære undtagelsestilstand og dermed suspendere loven og forvandle borgerne til det 

han kalder et ’nøgent liv’, der er fuldstændigt udleveret til suverænens vold og kun overlever på dens 

nåde (Agamben, 2020). Med andre ord mener han at corona-krisen blot forstærker systemets 

sedimenterede strukturer og viser os, hvordan selve kroppen og det biologiske liv er gestand for statens 

magtudøvelse og økonomiske strategier (ibid.). Agamben iagttages her at anvende Foucaults begreb om 

biopolitik i en meget livsbegrænsende form. Man kan dog også vende den livbegrænsende biopolitik om 

til en frigørende form. En form, hvor biopolitikken ikke er rettet mod livsbetingelserne i form af 

befolkningens almene sundhedstilstand og levetid, dens ernæring, boligformer etc. med det formål at 

optimere og maksimere det individuelle liv, men i stedet er rettet mod optimering og maksimering af 

det kollektive liv. Mette Frederiksens italesættelse af samfundssind (Frederiksen, 2020), sang fra altaner 

og danskernes store villighed til at ændre på dagligdagen og hjælpe hinanden (Thøgersen & Friis, 2020) 

indgyder et håb om, at corona-krisen kan være med til at ændre samfundet fundamentalt. Som følge af 

corona-krisen, står det i dag tydeligt for mange mennesker verden over, at vi er forbundet, og at det 

kræver en samlet handling og et fælles ansvar at skabe en forandring. Det stiller et spørgsmål om en 

fortsat artikulation om samfundssind kan gøre klimahandling til et fælles ærinde, hvor både humane og 

non-humane aktanter forsøger at optimere Livet i alle dens variationer – ikke blot det aktuelle liv, men 

alt det potentielle, der endnu ikke er sat ord på. Kan det at udvise samfundssind potentialisere en 

ændring i den måde vi opgør værdi på, således vi ikke konstituerer klimahandling på økonomiens 

veletablerede meningsstrukturer, men i stedet konstituerer klimahandling på menneskehedens og 

Jordens langsigtede mål, hvor det ikke længere handler om økonomiske værdier, men om livskvaliteter, 

om velvære og om mental sundhed. Ser vi med andre ord konturerne af en ny form for biopolitik, der 

ikke er rettet mod at optimere det individuelle liv, men det fælles og forbundet liv på Jorden. En politik, 

hvor det at agere jordisk betyder at have vished om, at alt er indbyrdes forbundet, og mennesket er en 

del af denne forbundethed, for dernæst at lede på baggrund af denne vished? 

 

Med afsæt i Latours påstand om at agere Jordisk, bliver ledelse til et spørgsmål om det Rennison kalder 

for affektion (Rennison, 2017:6). I stedet for at forsøge at fiksere det uafgørbare ved klima som et grønt 

element inden for systemet, bliver det afgørende for ledelse at gribe den potentialitet, der altid er 
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tilstede under en begivenhed – i nærværet når humane og non-humane aktanter mødes (ibid.). I stedet 

for at ”…  samtænke det indre marked og klimapolitikken”(EM9), kan Regeringen igennem samfundssind 

nærmere frigøre sig det indre markeds måde at tænke på, og dermed frigøre sig fra deres eget 

forbedringsprojekt. Det fordrer en ledelsesstrategi, der gør sensitivitet til centrum for ledelse. For det 

er netop igennem en sensitivitet overfor potentielle nodalpunkter og artikulationer, at der kan opstå 

noget nyt og dermed åbne op for ukendte og utænkelige muligheder for klimahandling uden for 

systemet. Med andre ord må Regeringens repræsentation begynde at anvende og udarbejde teknikker 

og metoder, der gør os i stand til at lytte og respondere på klimaet – i al sin kompleksitet – som en 

autonom og genstridig aktant i det politiske (Latour, 2018:53), velvidende at nodalpunkternes flyden 

konstant vil forandre meningsstrukturerne i takt med potentialiseringen. 

 

Det kan lyde meget abstrakt og svært at få indført i praksis. Men i lyset af dette, kan Amsterdam fungere 

som et eksempel på, hvordan man i praksis kan agere Jordisk. Myndighederne i Amsterdam har 

besluttet, at genåbningen af byen efter corona-krisen vil ske med udgangspunkt i den britiske økonom 

Kate Raworths doughnut-økonomi (City of Amsterdam, 2020:2). Modellen indeholder både, hvordan 

samfund og virksomheder kan bidrage til økonomisk udvikling, samtidig med, at man respekterer 

Jordens grænser (Nielsen, 2020). 

 
In Amsterdam we want to ensure a good life for everyone, within the Earth’s natural boundaries. That can 

be done in a circular city in which we adopt a smarter approach to scarce raw materials, produce and 

consume differently, and in which there are more jobs for everyone. We are working on wellbeing, health, 

a pleasant living environment, a cleaner environment, and more justice, both within and beyond the city 

limits. Welcome to the circular city.  Amsterdam Circular 2020-2025 Strategy, 2020:2 

 

Kort fortalt afgrænses økonomien af en doughnuts to koncentriske ringe, hvor den indre ring – det 

sociale fundament – angiver de grundlæggende niveauer for velfærd, såsom sundhed, uddannelse, 

ernæring, lighed, arbejde, bolig etc. I den ydre ring – det miljømæssige loft – ligger de jordiske grænser, 

dvs. graden af miljø- og klimabelastning og ressourceforbrug, som jorden kan bære (Raworth, 2018:20). 

I rummet mellem de to ringe ligger selve doughnuten og udgør et økologisk sikkert og socialt retfærdigt 

råderum, inden for hvilket menneskeheden kan trives (ibid.:19).  

Amsterdam har netop igennem implementeringen af doughtnut-modellen konstitueret 

klimahandling på menneskehedens og Jordens langsigtede mål, og derefter konstitueret de økonomiske 

principper, der vil gøre det muligt for os at opnå dem. De er et eksempel på, hvordan de igennem nye 
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artikulationer har frigjort sig fra systemets grænsedragninger og dermed muliggjort et brud med det 

hegemoniske økonomiske paradigme om vedvarende vækst (Andersen, 2014:47). I stedet har de 

konstitueret en ny forståelse af klimaet, hvori alle politiske spørgsmål medtænker klimaet som en 

selvstændig aktant i et relationelt netværk.  

 

I et ledelsesmæssigt perspektiv er Amsterdam et eksempel på, hvordan en kommunal ledelse kan lede 

byens befolkning på baggrund af et nyt forum, hvor utallige medierende aktanter binder samfund og 

natur, videnskab og politik sammen og derigennem skaber ny værdi (Andersen, 2014:43). Eksemplet 

fremhæver netop, at for at gøre os handledygtige må vi opløse ’naturen’ som objektivt begreb og 

derigennem konstruere nye meningsstrukturer, der gør det eksisterende system overflødig. De har med 

andre ord gentænkt, hvad værdi overhovedet er for en størrelse og dermed taget skridtet videre fra 

Mortons resting til Latours pointe om at agere Jordisk.  

 

Amsterdam-eksemplet er ikke ensbetydende med, at den eneste måde at agere Jordisk på, er ved at 

implementere doughnut-modellen. Eksemplet er fremhævet for at illustrere, at selvom det at agere 

Jordisk lyder abstrakt, kan det lade sig gøre i praksis. Der eksisterer andre måde, hvorpå vi kan frigøre 

os fra systemet logik og erkende naturen som en selvstændig aktant, f.eks. ved at udvide Mette 

Frederiksen appel om at udvise samfundssind. Om end interessant, ligger spørgsmålene om hvad det 

kræver og hvordan det lader sig aktualisere uden for dette specialets horisont. Der eksisterer derfor 

bestemt et potentiale for Regeringen – og alle mennesker for den sags skyld – til blive en klimahandlende 

aktant, der kan indfri klimahandlingens potentialitet.  
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Kapital 5 
~ Konklusion ~ 

 
Med Folketingsvalget 2019 blev klimaet et af de helt store udgangspunkter for den indtrædende 

Regeringen, hvor Mette Frederiksen har forpligtet sig på at lede en regering med ambitiøse klimamål. 

Klimaet er imidlertid et eksempel på et hyberobjekt, der er så bredspektret, at vi ikke kan definere det 

entydigt. Der knytter sig derfor en række kommunikative og ledelsesmæssige udfordringer til 

klimahandling. Nærværende speciale hæftede derfor sit blik på Regeringens kommunikation om klima 

og undersøgte derigennem, hvordan Regeringens repræsentation for klimahandling tager sig ud. Det 

blev gjort ud fra problemformuleringen:  

 
Hvordan forsøger Regeringen at konstituere sig selv som repræsentant for et universelt projekt om 

klimahandling, når klimaets kompleksitet gør, at det hverken kan forudsiges eller entydigt defineres. 

Og hvilke konsekvenser har forskydning af klimahandling for deres måde at føre politik på? 

 
Med et poststrukturalistisk fundament og Ernesto Laclau & Chantal Mouffes diskursteori som teoretisk 

ramme har specialet gennem et andenordens perspektiv vist, at klimaets kompleksitet stiller 

Regeringens repræsentation for klimahandling overfor en del paradokser, der hver især bevirker at 

Regeringens repræsentation ender i en rekursiv vekselvirkning mellem aktuelle og potentielle 

klimahandlinger, der konstant tvinger dem til at forskyde deres klimahandling igennem systemet.  

Denne empiriske indsigt fremkom gennem kapitel 3, hvor det diskursanalytiske blik var 

fæstnet på tre delspørgsmål; 1) Hvordan meningsudfylder Regeringen selv deres repræsentation? 2) 

Hvordan ændres Regeringens meningsudfyldning af repræsentationen i mødet med det repræsenterede? 

og 3) Hvad betyder meningsudfyldningerne af repræsentationen for Regeringens måde at føre politik 

på? Sammen med Laclau & Mouffes begrebsreservoir udgør de tre delspørgsmål en analysestrategi, der 

muliggør en af-selvfølgeliggørelse af Regeringens meningstilskrivelse – og gav dermed blik for, hvordan 

Regeringen i deres kommunikation om klima konstituerer sig selv som repræsentant for klimahandling.     

 

Første del af analysen fandt frem til, at Regeringen igennem deres artikulatoriske praksis skaber en 

politisk konstruktion, hvor deres mål om, at ”… Danmark skal reducere sine udledninger af drivhusgasser 

med 70 pct. i 2030” (SM3) samler det repræsenteredes partikulære meningshorisonter under en samlet 

meningshorisont om nødvendig klimahandling. Ved at tømme klimahandling for partikulært indhold, 
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skaber Regeringen et universelt forbedringsprojekt af systemet, hvori de konstruerer det 

repræsenterede som et selvforbedringsprojekt aspirerende mod det grønne. Ved at iagttages 

Regeringens kommunikation om klima igennem forskellen aktualitet/potentialitet fandt analysen frem 

til, at Regeringens artikulatoriske praksis konstruerer klimahandling som en potentialitet, og på den 

måde kan de skabe en masse aktuelle klimahandlinger, der alle søger at finde dén klimahandling, som 

kan realisere deres mål. Men i søgningen efter klimahandlings potentialitet eksisterer der en række 

paradokser, der ligeledes er med til at forme mulighedsbetingelserne for klimahandling.  

 

I anden del af analysen blev iagttagelsespositionen udgjort af repræsentationens møde med det 

repræsenterede igennem seks forskellige diskurser. Med et diskursanalytisk blik fæstnet på 

meningsudfyldningen af klimahandling, fandt analysen frem til, at igennem konstruktionen af det 

grønne, kan Regeringen skabe en universel repræsentation, der konstant ændrer sin partikularitet i 

mødet med det repræsenterede. Igennem det grønne flyder de delvist fikserede momenter med videre 

i forskydningen af klimahandling til en ny diskurs og et nyt nodalpunkt, hvori momenterne kan 

artikuleres, ækvivaleres og forskydes på nye måde. Det grønne fungere således som nodalpunkt i 

repræsentationen, da dette privilegerede tegne – om det er i form af den grønne omstilling, grøn vækst, 

grøn forskning eller det grønne forbrug og vaner – samler alle ækvivalenskæderne i en, hvor den grønne 

folkebevægelse, der kræver radikal forandring, er ækvivalent med et grønt erhvervsliv, der investerer i 

grøn vækst, er ækvivalent med forskningen, der skal finde fremtidens grønne teknologier, som er 

ækvivalent med grønne forbrugere, der udviser samfundsansvar igennem grønt forbrug og vaner. 

 

Med afsæt i de to delanalyser, blev det analytiske blik i tredje del fæstnet på repræsentationens 

konstitutive effekter. Afsnittet fandt frem til, at Regeringens repræsentation i sig selv bliver paralysen 

for aktualisering af klimahandlings potentialitet. Denne iagttagelse beror på, at Regeringen søger at 

repræsentere et grænseløst klima, imens de insisterer på at holde deres klimahandling inden for diverse 

grænsedragninger. Af-selvfølgeliggørelse af Regeringens repræsentation for klimahandling fandt netop 

frem til, at Regeringen hverken bryder med de grænser eller det system, som klimahandlingen kalder 

på. I stedet insisterer de på at løse klimaet som hyberobjekt på en traditionel facon. Det bevidner et 

repræsentationsunderskud i Regeringens repræsentation, hvor de i mangel på et nyt system 

konstituerer en grøn utopi repræsentationen kan aspirere imod.  

Ud fra et ledelsesperspektiv fremgik det, at den grønne forskydning af klimahandling 

fungerer som Regeringens afparadokseringsstrategi, hvor klimahandling som tom betegner og 
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universelt projekt fungerer som et røgslør der, selvom det ser ud til at tilbyde en overbevisende grøn 

utopi i form af klimahandling til det repræsenterede, faktisk blot reproducerer systemet. Klimahandling 

bliver således et udtryk for Regeringens forbedringsprojekt af systemet aspirerende imod en grønne 

utopi, hvorfor Regeringens repræsentation ender med at reproducere det allerede etablerede system. 

 

Denne empiriske indsigt fremdrog et spørgsmål om, hvilke styringsteknologier Regeringen anvender i 

forsøget på at intervenere over for det repræsenterede i forsøget på at aktualisere den systemforandring 

som repræsentationen kalder på, men som de aldrig vil kunne skabe? 

Spørgsmålet blev behandlet i kapital 4, hvor det diskursanalytiske blik var fæstnet på to 

delspørgsmål; 1) Hvilke styringsteknologier installerer Regeringen i deres repræsentation? og 2) Hvilke 

konsekvenser har Regeringens brug af styringsteknologier for deres repræsentation? Tilsammen udgør 

de to delspørgsmål en analysestrategi, der muliggør en af-selvfølgeliggørelse af Regeringens brug af 

styringsteknologier – og gav dermed blik for, hvordan det politiske er på spil, når Regeringen forsøger at 

lede på det repræsenterede i klimahandlingens navn. 

 

Analysens første del fandt frem til, at Regeringen igennem deres kommunikation om klima anvender tre 

forskellige styringsteknologier til at konstituere et handlerum, hvori de konstant kan stiller det 

repræsenterede til ansvar for aktualiseringen af klimahandlings potentialitet. Igennem det konstruerede 

handlerum kan Regeringen både kan udøve kontrol af det repræsenteredes på afstand, og akkumulere 

de gevinster, som denne kontrol fører med sig. Samtidig bevirker styringsteknologierne, at Regeringen 

kan skabe en form for stabilitet i den evindelig rekursivitet mellem potentialitet og aktualitet, de 

befinder sig i, ved at konstituere to former for klimahandling – en klimahandling med lille k hos det 

repræsenterede og en Klimahandling med stort K hos Regeringen. Ved delvist at fiksere 

klimahandlingerne med lille k skabes en vis form for stabilitet som modvægt til Klimahandlingen med 

stort Ks potentialitet. Imidlertid fremgik det, at denne stabilitet bevirker at Regeringens universelle 

projekt bliver afhængig af og styre imod det repræsenteredes klimahandlinger med lille k. Det 

repræsenteredes kontinuerlige klimahandlinger bliver med andre ord katalysator for, at Regeringen kan 

repræsentere klimahandling. 

 

Desuden viste analysen, at Regeringen på den ene side formår at konditionere sig selv som aktiv søgende 

efter klimahandlingens potentialitet, hvilket blandt andet fremgår af deres artikulationer om, at ”…  vi 

ikke ved, hvordan vi når derhen [målet]” (UF19). Men på den anden side bevidner Regeringens brug af 



  Side 74 af 89 

styringsteknologier en traditionel tankegang om styring og grænsedragning. Igennem den diskursive af-

selvfølgeliggørelse af Regeringens brug af styringsteknologier fremgik det netop, at på trods af, at 

Regeringens repræsentation for klimahandling hævder at repræsentere en ny grøn vej, som gør op med 

de traditionelle grænsedragninger, ender Regeringens artikulatoriske praksis med at indsætte nye 

grænsedragninger mellem blandt andet grøn forskning og forskning, sort vækst og grøn vækst samt 

klimabevidst adfærd og ikke-klimabevidst adfærd. 

 

Analysens resultatet blev dernæst sat i ind et ledelsesperspektiv, hvor Regeringens 

afparadokseringsstrategi iagttages som en hyklerisk potentialitetsstyring. Regeringen leder på baggrund 

af en forestilling om, at andet og mere vil dukke op, hvis blot mulighederne inden for systemets grænser 

holdes åbent. Det så vi netop igennem Regeringens artikulatoriske praksis der evindeligt bevæger sig 

mellem artikulationer om et nyt system gennem potentielle klimahandlinger og aktuelle 

klimahandlinger, der forbliver i og reproducerer systemet. Det korte og det lange er, at Regeringens 

repræsentation ikke kan overkomme klimaet som hyberobjekt, hvorfor Regeringen konstant må 

forskyde deres narrativ om klimahandling diskursivt.  

 

Diskursanalysernes fremanalyserede empiriske indsigter skaber ikke meget plads til en klimahandling, 

der rent faktisk kan løse klimakrisen. Det efterlod os med et spørgsmål om, hvordan vi så bør handle – 

eller nærmere, hvad kan gøre os i stand til at blive klimahandlende aktanter, der kan realisere 

klimahandlingens potentialitet? 

I behandlingen af dette spørgsmål blev conora-krisen, der både er en eksistentiel, politisk 

og økonomisk krise, fremhævet som en potentiel dislokation, stærkt nok til at frigøre os fra systemets 

sedimenterede meningsstrukturer. Med Latours pointe om at vi skal agere Jordisk blev Mette 

Frederiksen appel om at udvise samfundssind fremhævet som konturerne af en ny form for biopolitik, 

der ikke er rettet mod at optimere det individuelle liv, men mod det fælles og forbundet liv på Jorden, 

og hvor det at agere jordisk betyder at have vished om, at alt er indbyrdes forbundet, og mennesket er 

en del af denne forbundethed, for dernæst at lede på baggrund af denne vished. Imidlertid kan det at 

agere Jordisk fremstå abstrakt og svært at få indført i praksis. Derfor blev Amsterdams implementering 

af doughnut-økonomien i genåbning af byen efter corona-krisen fremhævet som et eksempel på, 

hvordan man i praksis kan agere Jordisk. Med andre ord viser corona-krisen, at der eksisterer et stort 

frigørende potentiale til at gøre ikke blot Regeringen, men alle mennesker til klimahandlende aktanter.  
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~ Empiri liste ~ 
 

1. Statsministeriet 

Lokaliseret den. 05 marts 2020 på http://www.stm.dk/ 

- SM1: Aftale om Finanslov for 2020 

- SM2: Aftale om Klimalov af 6. december 2019 

- SM3: Aftale om Kommunernes økonomi for 2020 

- SM4: Aftale om Regionernes økonomi for 2020 

- SM5: December-redegørelse: Status for lovforslag 

- SM6: Klimapartnerskab 

- SM7: Lovprogram 2019-2020  

- SM8: Slut med plasticbæreposer  

1.1. Taler af Mette Frederiksen:  

- SMF1: Statsminister Mette Frederiksens nytårstale den 1. januar 2020 

- SMF2: Statsminister Mette Frederiksens tale ved arrangement for Godhavnsdrengene og andre 

børnehjemsbørn den 13. august 2019 

- SMF3: Statsminister Mette Frederiksens tale ved Gallaforestilling i anledning af markering af 

100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark den 10. januar 2020 i Det Kongelige 

Teater  

- SMF4: Statsminister Mette Frederiksens tale på 3F kongres i Aalborg den 26. september 2019  

- SMF5: Statsminister Mette Frederiksens tale på FOA’s kongres den 9. oktober 2019 

- SMF6: Statsminister Mette Frederiksens tale ved Flagdag den 5. september 2019 

- SMF7: Statsminister Mette Frederiksens tale ved åbningen af Metroens cityring den 29. 

september 2019 

- SMF8: Statsministerens tale ved C40 i København den 11. oktober 2019 

- SMF9: Statsministerens tale ved Folketingets åbning den 1. oktober 2019 

1.2. Kronik af Mette Frederiksen  

- SMF10: Den grønne omstilling er moderne industripolitik 

- SMF11: Europa skal lære af sin fortid og passe bedre på sin fremtid 
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2. Erhvervsministeriet 

Lokaliseret den. 05 marts 2020 på https://em.dk/ 

- EM1: 7,5 millioner til grønne løsninger og lokale initiativer 

- EM2: 7,9 millioner kroner til grønne løsninger i landdistrikterne og lokale initiativer på 

småøerne 

- EM3: 10 millioner kroner til grøn omstilling og bæredygtig udvikling i landdistrikterne 

- EM4: Aftale om ny strategi for Erhvervsfremme 2020-2023 

- EM5: Bæredygtigt Danmarksfremstød under OL i Tokyo 

- EM6: Danmark skal have høje ambitioner for bæredygtig turisme 

- EM7: Danmark skal være en af verdens mest bæredygtige turistdestinationer 

- EM8: En grøn og bæredygtig fremtid for landdistrikterne 

- EM9: Erhvervsminister kommer med opfordringer til EU-kommissionen 

- EM10: Erhvervsministeren drøfter søfartens klimatilpasning i Berlin 

- EM11: Erhvervsministeren vil styrke virksomhedernes CSR-rapportering 

- EM12: Hvordan skal de danske byer og landdistrikter udvikles 

- EM13: Nu er de danske etaper til Tour de France 2021 klar 

- EM14: Ny fond skal føre til investeringer for milliarder i iværksættere og vækstvirksomheder 

- EM15: Ny pulje til digitale projekter skal hjælpe SMV’erne med at blive grønnere 

- EM16: Ny vækstplan skal give grøn vind i sejlene i logistik- og handelserhvervene 

- EM17: Patentrettigheder skal sikre flere grønne eksporteventyr 

- EM18: Regeringen afsætter 30 millioner kroner ekstra til landdistrikterne 

- EM19: Regeringen klar med nyt initiativ for at fastholde levende bymidter 

- EM20: Regeringen sætter fokus på bæredygtig emballage i e-handlen 

- EM21: Stor pulje skal styrke Danmark som grøn iværksætternation 

 

- EM22: Strategi: Erhvervsfremme i Danmark-2020-2023 

 

3. Finansministeriet 

Lokaliseret den. 05 marts 2020 på https://www.fm.dk/ 

3.1. Nyheder og pressemeddelelser: 

- FmN1: Bred opbakning bag regeringens linje til EU-budget 

- FmN2: Finanslovsaftale prioriterer velfærd og et mere grønt Danmark 
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- FmN3: Finansministeren deltager i møder for EU’s finansministre 8.-9. juli  

- FmN4: Fortsat vækst i dansk økonomi  

- FmN5: Kommunerne løfter velfærden i 2020 som aftalt 

- FmN6: Regeringen sætter velfærd først i grønt forslag til finanslov  

- FmN7: Regeringen vil udjævne forskelle mellem land og by  

- FmN8: Regionerne løfter sundhedsområdet i 2020 som aftalt  

- FmN9: Sådan sikrer vi Danmark i bedre balance 

3.2. Publikationer:  

- FmP1: Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2020 

- FmP2: Aftaler om finansloven for 2020 

- FmP3: Økonomisk redegørelse - august 2019 

- FmP4: Opdateret 2025 forløb - Grundlag for udgiftslofter 2023 - oktober 2019 

- FmP5: Råd til velfærd i alle kommuner. Mere retfærdig udligning 

- FmP6: Servicetjek af offentlige budgetter 

- FmP7: Velfærd først - tryghed, tillid og en grøn fremtid. Finanslovforslaget 2020 

  

4. Forsvarsministeriet 

Lokaliseret den. 05 marts 2020 på https://fmn.dk/ 

- FoM1: Dansk støtte til naturbrand i Grønland  

- FoM2: Flyvestation Skrydstrup bidrager til den grønne omstilling  

- FoM3: Forsvarsministeriets indsats på miljø- og energiområdet 

- FoM4: Staten skal føre tilsyn med kampflystøj på Flyvestation Skrydstrup 

 

5. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet 

Lokaliseret den. 05 marts 2020 på https://kefm.dk/ 

- KEFM1: 12 Member States call for plan to increase 2030 target as soon as possible 

- KEFM2: 128 mio. kr. til fremtidens grønne løsninger 

- KEFM3: 128 mio. kr. til udvikling af grønne brændstoffer 

- KEFM4: Bedre forhold for naboer til fremtidens vindmøller og solcelleparker 

- KEFM5: Bred aftale om ambitiøs og bindende klimalov 

- KEFM6: Danmark får det amerikanske erhvervsliv med på den grønne investeringsbølge 

- KEFM7: Danmark har fået en aftale om en ambitiøs og bindende klimalov 
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- KEFM8: Danmark vil vise verden, hvordan man investerer grønt 

- KEFM9: Danmarks første støttefri vindmøller indvies i Hirtshals 

- KEFM10: Danmarks største havmøllepark viser vejen mod grøn fremtid 

- KEFM11: Dansker får toppost for tilsynet med EU’s energipolitik 

- KEFM12: Eksperthøring på Christiansborg om kabellægning i Vestjylland 

- KEFM13: Energisamarbejde med Vietnam kan spare op mod 370 millioner tons CO2 årligt 

- KEFM14: EU bør fremlægge plan for højere 2030-mål hurtigst muligt 

- KEFM15: FN’s klimapanel_ Verdens have stiger med uventet hast 

- KEFM16: Klimaministeren udpeger Energinets nye interessentforum 

- KEFM17: Landvind og solceller meget tæt på at blive støttefri 

- KEFM18: Ny aftale tager første skridt mod en støttefri fremtid for havvind 

- KEFM19: Ny kampagne punkterer myter om elbilen 

- KEFM20: Ny millionpulje skal booste eksport af grøn dansk energiteknologi 

- KEFM21: Ny organisation i Klimaministeriet skal understøtte ambitiøse klimamål 

- KEFM22: Nye danske klimamål skal være ledestjerne for verden 

- KEFM23: Nye kostråd og madtips sætter klima på menuen 

- KEFM24: Nyt Klimaatlas hjælper til klimatilpasning 

- KEFM25: Politisk aftale; Vedvarende energi-ordninger 

- KEFM26: Regeringen: Danmark skal klimasikres bedre 

- KEFM27: Regeringen tager første skridt til etablering af energi-ø 

- KEFM28: Regeringen udnævner Danmarks nye klimaambassadør 

- KEFM29: Rekordlave støttesatser til vedvarende energi frigør midler til klimaindsatser 

- KEFM30: Støtte til grøn teknologiudvikling skaber vækst og arbejdspladser 

- KEFM31: Techfestival 2019 med klima på dagsorden 

5.1. Artikler skrevet af Dan Jørgensen:  

- DJ1: Dan Jørgensen: Danmark kan vise vejen i den grønne omstilling  

- DJ2: Dan Jørgensens udtalelser om forslag til EU-klimalov  

- DJ3: Dan Jørgensen: Her er regeringens fem pejlemærker for ny klimalov 

  

6. Miljø- og Fødevareministeriet 

Lokaliseret den. 05 marts 2020 på https://mfvm.dk/ 

- MF1: 10 projekter skal forske i klimavenlig fremtid for landbruget  
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- MF2: 100 mio. kroner uddelt til grønne fødevareprojekter  

- MF3: 100 nye statsskove suger CO2 til sig  

- MF4: 134 millioner kroner til grønne projekter  

- MF5: Aftalen om forskningsreserven skal levere grøn omstilling  

- MF6: Bilejere bruger ulovligt kølemidler der skader klimaet  

- MF7: Danmark og Indonesien samarbejder om mindre plastikaffald i verdenshavene  

- MF8: Danmark støtter Indonesien i kampen for mere genbrug og mindre affald  

- MF9: Det Nationale Bioøkonomipanel lancerer nye anbefalinger om grøn omstilling  

- MF10: EU's landbrugspolitik skal være klimavenlig 

- MF11: Flere penge til grønne indsatser i landdistriktsprogrammet 

- MF12: Fremtidens fiskerikontrolskib skal bygges miljø- og klimarigtigt  

- MF13: Fødevareminister og klimaminister: Det skal være nemt at spise klimavenligt  

- MF14: Fødevareministeren debatterer med landbruget til stormøde  

- MF15: Fødevareministeren vil hjælpe danskerne til at vælge mere bæredygtigt  

- MF16: Fødevareministeren: vi skal smide mindre mad i skraldespanden  

- MF17: GUDP klar med 40 mio. kroner til et mere klimavenligt landbrug  

- MF18: Gå i den grønne projektbank og læs om en god idé  

- MF19: Marienborg danner ramme om første skridt mod regeringens biodiversitetspakke  

- MF20: Miljøminister Lea Wermelin hilser anbefalinger fra OECD velkommen  

- MF21: Miljøminister og WWF samler næste generation af unge naturforkæmpere 

- MF22: Miljøministeren skyder debatten i gang om nye globale naturmål  

- MF23: Miljøministeren: Klimaramte kommuners forslag skal på bordet  

- MF24: Minister om ny rapport: Verdens landbrug skal være klimavenligt  

- MF25: Mogens Jensen: EU’s grønne mål skal være udgangspunktet for landbrugspolitikken  

- MF26: Mogens Jensen: Global og europæisk landbrugspolitik skal være grøn  

- MF27: Nu bliver det nemt at holde øje med miljøets tilstand  

- MF28: Nu bliver gratis bæreposer forbudt  

- MF29: Ny fond skal bringe danskerne tættere på CO2-neutralitet  

- MF30: Ny strategi for MUDP sætter skub i grøn omstilling  

- MF31: Nye kostråd og madtips sætter klima på menuen  

- MF32: Nye tal: Danskerne er blevet bedre til at sortere plastikaffald  
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- MF33: Nyt klimapartnerskab på affald, vand og cirkulær økonomi skal bidrage til at reducere 

det danske klimaaftryk  

- MF34: Nyt partnerskab skal gøre fødevare- og landbrugssektoren mere klimavenlig  

- MF35: Nyt værktøj skal give landmænd et klimaregnskab for deres gård  

- MF36: Politisk enighed om at tredoble indsats mod kvælstofudledningen fra landbruget  

- MF37: Regeringen bekræfter ambitiøst mål for renere luft  

- MF38: Svanemærket: 30 år og mere aktuelt end nogensinde  

- MF39: Syv projekter får støtte til at vise nye veje til klimatilpasning  

- MF40: To milliarder kroner til at sænke landbrugets CO2-udledning og skabe mere natur  

 

- MF41: Publikation: Natur- og Miljøpolitisk redegørelse 

 

7. Skatteministeriet 

Lokaliseret den 05. marts 2020 på https://www.skm.dk/ 

- SK1: Med finanslovsforslag for 2020 gør regeringen op med urimelige særordninger og styrker 

grøn omstilling, miljø og sundhed  

- SK2: Skatteminister_ Bedre velfærd og grønne ambitioner kræver penge i kassen  

- SK3: Skatteministeriet offentliggør Skatteøkonomisk Redegørelse 2019  

   

8. Transport-og Boligministeriet 

Lokaliseret den 05. marts 2020 på https://www.trm.dk/ 

- TB1: Aalborg Kommune får tilladelse til forsøg med selvkørende busser 

- TB2: Boligminister besøger et bæredygtigt fællesskab i Slagelse 

- TB3: Boligminister- Byggeriet må på banen med klimavenlige byggeløsninger 

- TB4: De første selvkørende busser kører nu i Danmark 

- TB5: DSB tildeler kontrakt til leverandør af Nye Vogne 

- TB6: Elbusser skal køre i Københavns og Frederiksberg kommuner 

- TB7: Evalueringen af de små motoriserede køretøjer er nu offentliggjort 

- TB8: FN's klimatopmøde stiller skarpt på transporten 

- TB9: Grønne transportinitiativer på finansloven 

- TB10: Kommuner skal frit kunne give rabat på parkering til grønne biler 

- TB11: Minister vil kåre Årets Cykelinitiativ 
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- TB12: Morgenfrisk minister sætter fokus på klimaforandringerne 

- TB13: Ny kampagne punkterer myter om elbilen 

- TB14: Nyt brændstofeffektivt fly skal fragte passagerer ud i verden 

- TB15: Nyt bæredygtigt byggeri på vej i Odense 

- TB16: Nyt klimapartnerskab skal sikre bæredygtigt byggeri 

- TB17: Nyt Klimapartnerskab skal sikre en bæredygtig luftfart 

- TB18: Nyt klimapartnerskab skal sikre en mere klimavenlig landtransport 

- TB19: Politisk aftale skal sikre stærkere kobling mellem cykling og kollektiv trafik 

- TB20: Regeringen vil udlægge klimavenlig asfalt på statsvejene 

- TB21: Solceller skal levere strøm til Limfjordstunnelen 

- TB22: Svendborg bygger nyt af gamle materialer 

- TB23: Transportminister og taxibranche sætter fokus på at køre grønt 

- TB24: Transportminister vil forbedre biodiversiteten 

- TB25: Transportminister ønsker nyt krav om grønne taxier 

- TB26: Transportministeren ser store perspektiver i batteritog 

- TB27: Transportministeren stiger ombord i fremtidens elbusser 

- TB28: Transportministeren stiller skarpt på udfasning af benzin- og dieselbiler i EU 

- TB29: Transportpolitik er igen på den europæiske dagsorden 

- TB30: Undersøgelse af tog på gummihjul på Østbanen 

- TB31: Vejpakken og grøn omstilling på dagsordenen i Bruxelles 

- TB32: Ærø får en ny, klimavenlig færge 

8.1. Indlæg af Benny Engelbrecht, Transportminister 

- BE1: “Jeg arbejder med et grønt mandat i ryggen” 

- BE2: Bæredygtig luftfart behøver ikke betyde passagerafgifter 

- BE3: Danmark skal have en bred aftale om fremtidens infrastruktur 

- BE4: Elbilen: Et vigtigt redskab i klimakampen 

- BE5: En hilsen fra Benny Engelbrecht 

- BE6: Femern Bælt-forbindelsen vil gøre Danmark grønnere 

- BE7: Folketinget har gjort sit, nu er det op til transportbranchen 

- BE8: Fremtidens biler har jo også brug for veje 

- BE9: Fremtidens tog kan køre på batteri 

- BE10: Jeg er som minister tilfreds med, at den nye færge er en hybridfærge 
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- BE11: Luftfarten er afgørende for vores fremtid 

- BE12: Pris skal få flere på jernhesten 

- BE13: Selvkørende er fremtiden 

- BE14: Velkommen ombord på fremtidens tog 

- BE15: Vi vil aflive myterne om elbiler 

- BE16: Vigtige forbedringer af kollektiv trafik 

 

9. Uddannelses-og Forskningsministeriet 

Lokaliseret den 05. marts 2020 på https://ufm.dk/ 

- UF1: 1 milliard kroner mere til grøn forskning  

- UF2: Analyse: Forskning i energilagring, energikonvertering og digitale energisystemer har stort 

potentiale  

- UF3: Bliv en del af Innovationsfondens bestyrelse og sæt viden bag den grønne omstilling  

- UF4: Danmark tager førerposition i EU inden for grøn forskning  

- UF5: Danmarks grønne vagthund  

- UF6: Dansk bioøkonomisk forskning styrkes via Horizon 2020 

- UF7: Den grønne omstilling kalder på kreative hjerner  

- UF8: Det grønne fællesskab vokser  

- UF9: Det højeste tårn i byen  

- UF10: Det virker, hvis vi gør det sammen  

- UF11: Ny teknologi til grøn omstilling  

- UF12: Viden i verdensklasse - med plads til forbedring  

- UF13: En grøn mission med hele samfundet ombord  

- UF14: Enigt folketing giver 1,5 milliard til grøn forskning  

- UF15: Fem fremragende forskere bliver hyldet med EliteForsk-priser  

- UF 16: Én milliard til grøn forskning og farvel til omprioriteringsbidrag på uddannelse  

- UF17: Forskning, der griber skæbnen om struben  

- UF18: Forskningen er nøglen til den grønne omstilling  

- UF19: Fremtiden er grøn  

- UF20: Grøn energi, Videnskabsmøde og andre overraskelser i oktober  

- UF21: Grøn omstilling fra rummet  

- UF22: Grøn omstilling med robotter i spidsen 
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- UF23: Horizon 2020 gør danske virksomheder mere innovative  

- UF24: Ja, vi skal sammen løfte klima og bæredygtighed i forskning og uddannelse  

- UF25: Ny teknologi skal gøre dansk erhvervsliv mere grønt  

- UF26: Nye og flere kompetencer efterspørges i Det Blå Danmark  

- UF27: På vej mod fremtidens klimaneutrale landbrug  

- UF28: Samarbejde skal få grøn innovation i gang  

- UF29: Sammen om en ny, grøn vej  

- UF30: Stærke rødder, spirende fremtid  

- UF31: Teknologisk forskning skaber vækst og kan bidrage til at løse samfundets udfordringer 

- UF32: Vi må se os selv i spejlet  

- UF33: Vi skal gå konstruktivt og kritisk til kunstig intelligens  

  

10. Udenrigsministeriet 

Lokaliseret den 05. marts 2020 på https://um.dk/ 

- Um1: Danmark yder 75 mio. kr. til den Europæiske Bæredygtighedsfond 

- Um2: Dansk bidrag skal skabe grønne klimaløsninger i verdens byer 

- Um3: Dansk innovation: Køleanlæg og varsling mod oversvømmelser skal afhjælpe 

klimakonsekvenser i udviklingslande 

- Um4: Dansk vindindustri viser vejen i amerikansk havvind-eventyr 

- Um5: Finanslov på plads med et grønt løft til udviklingspolitikken 

- Um6: Flere udenlandske investeringer til grøn vækst i Danmark 

- Um7: Innovative start-ups skal på banen og indfri FN’s verdensmål 

- Um8: Klimadiplomatiet i arbejdstøjet 

- Um9: Kofod til Paris_ Vil fremme bæredygtig eksport og danske arbejdspladser 

- Um10: Ny podcast-Danmark og FNs Klimatopmøde 

- Um11: Ny retning i udviklingspolitikken 

- Um12: Regeringen udnævner Danmarks nye klimaambassadør 

- Um13: Stabil opbakning til udviklingssamarbejdet og højt kendskab til Verdensmålene 

- Um14: Udenrigsministeriet bliver grønt 

- Um15: Udenrigsministeriet vil være blandt verdens 5 mest bæredygtige udenrigstjeneste 

 


