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Abstract 
 
Purpose: Despite a long-time focus on climate, we are still facing a climate crisis which seems to 
worsen every year (World Meteorological Organization (WMO), 2020). This indicates that we need 
to reconsider how we approach the crisis. The purpose of this thesis is to propose theoretical recon-
structions of societies' approach to the climate crisis, as I wish to contribute with new discussions 
and alternative ways of viewing and handling the crises. The theoretical reconstruction is done 
through Marxist theory.  
 
Methodology: The thesis is divided into two analysis. The first analysis examines and discusses a 
selection of different initiatives made by society to accommodate the climate crisis. This is done 
from a communication perspective. I have chosen to use the theory of aspirational talk, which helps 
me categorise the different initiatives as either actual action or communication initiatives. From 
this perspective, I can better understand the distinctive feature of these initiatives. The second 
analysis is viewing the findings from the first analysis through a Marxist perspective. I have chosen 
to use Marx’s theory of surplus value to examine and reconstruct societies' handling of CO2. Fur-
thermore, I have chosen to use Marx’s theory of alienation to examine and reconstruct the role of 
the individual in the climate crisis.   
 
Conclusion: My conclusion is that aspirational talk plays an essential role in accommodating the 
climate crisis. This is because actual actions, such as restrictions can have major negative conse-
quences on national states and the global economy. Instead, we need to gradually accommodate 
the crisis. It is estimated that aspirational talk can meet this need. I also conclude that by handling 
CO2 as a value with a related price increase on products, it will encourage the individual to buy 
more sustainable products or even buy less. Furthermore, I conclude that the individual by work-
ing with the climate crisis can accommodate aspects of its alienation and therefore strengthen its 
basis of existence.  
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Kapitel 1 - Indledning 
 
“There’s one issue that will define the contours of this century more dramatically than 
any other, and that is the urgent and growing threat of a changing climate.” 

                    (Obama, 2014) 
 
Vi har talt om klimaet i mange år. Siden FN oprettede Brundtland Kommissionen i 1983, har det 
globale samfund diskuteret miljøet, og er i dag en diskussion som involverer nationalstater, private 
virksomheder og individet (Caspersen, 2017). Indtil nu har samfundet blandt andet udviklet inter-
nationale aftaler (United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), 2020(a)), 
deltaget i klima uger, rapporteret om bæredygtighed (Vest, 2019) og strejket for klimaet 
(FridaysForFuture, 2020). Ifølge Mikael Vest, forfatter og ledelsesrådgiver, handler alt i dag om bæ-
redygtighed (Vest, 2019).  
 
I 1988 oprettede FN the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (IPCC, 2020). Formå-
let med IPCC var, og er stadig, at give politiske beslutningstagere regelmæssige videnskabelige vur-
deringer af klimaforandringerne, dets implikationer og potentielle risici (IPCC, 2020). Lige siden 
1988 har samfundet derfor kunne følge med i klimaets udvikling (IPCC, 2020). 
 
Den globale temperatur er steget med 1 grad siden 1850 (også kaldet præindustriel tid) (Zhai V. P., 
et al., 2018 (IPCC, 2018)) (Bilag 1).  Denne ændring i temperatur har forårsaget store ændringer i 
det globale klima (Shukla et al., 2019 (IPCC, 2019)). Ifølge IPCC har temperaturstigningen forårsaget 
hyppigere og mere intense tørker, storme, hedebølger, stigende vandstand, smeltende gletsjere og 
opvarmende oceaner (2019). Miljømæssige forhold som umiddelbart har en direkte indvirkning på 
vores samfund (IPCC, 2019). Naturkatastrofer koster omkring 60.000 mennesker livet hvert år 
(Ritchie & Roser, 2014), og ifølge World Bank kommer 1,3 milliarder mennesker til at vil leve med 
naturkatastrofer i 2050 på grund af det varmere klima (2016). Derudover svinder dyrenes naturlige 
habitat, hvilket har resulteret i, at flere dyrearter er blevet udryddet og omkring en million dyrearter 
er truet, både på land og i havet (IPBES, 2019). 
 
Ifølge IPCC har menneskelige aktiviteter forårsaget denne stigning i temperatur (2018). Dette har vi 
blandt andet gjort gennem udledning af drivhusgasser, hvoraf kuldioxid (CO2) udgør den største 
andel af denne udledning (United Nations Environment Programme (UNEP), 2019) (Bilag 2). Fort-
sætter temperaturstigningen med samme hastighed, vil den globale opvarmning nå 1,5 grader 
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mellem 2030 og 2052, og forårsage flere naturkatastrofer og flere udryddet eller truede dyrearter 
(IPCC, 2018).  
 
Det er netop på baggrund af ovenstående konsekvenser, at klimakrisen bliver anset som en trussel 
mod menneskets eksistens, en opfattelse som er underskrevet 11.258 forskere på tværs af 153 lande 
(Ripple et al., 2020). Bæredygtighed bliver ikke længere anset som en trend, men derimod et grund-
vilkår (Vest, 2019), og klimakrisen anses som den mest betydningsfulde og presserende krise i vor 
tid (Bulkeley & Newell, 2015). Men trods samfundets mangeårige fokus, samt en bred anerkendelse 
af klimaforandringernes konsekvenser, accelerer klimakrisen hurtigere end hvad videnskaben havde 
forventet (Ripple et al., 2020). Ifølge WMO er vi ikke kommet tættere på en løsning (2020). 
 
Da samfundet netop har diskuteret miljøet siden 1983, og endda kender til klimaforandringernes 
konsekvenser, kan man undre sig over, hvorfor vi ikke er kommet tættere på en løsning. Jeg vurderer 
derfor, at det er relevant at belyse klimakrisen, og undersøge det samfund som håndterer den. Umid-
delbart tyder det på, at vi har brug for at rekonstruere vores måde at håndtere og opfatte klimaet på. 
Jeg vil derfor anskue klimakrisen ud fra et kommunikativt og socioøkonomisk perspektiv, da jeg 
vurderer, at dette kan føre til nye og alternative diskussioner, som kan lede til nye rekonstruktioner. 
Formålet med nærværende speciale er netop at foreslå teoretiske rekonstruktioner og bidrage til nye 
diskussioner - og dermed initiere nye måder at tilgå og opfatte klimakrisen på.  
 
Til at imødekomme dette, vil nærværende speciale tage udgangspunkt i følgende problemformule-
ring:  
 

 

1.1 Problemformulering 
 

Hvorfor befinder vi os stadig i en klimakrise? Og hvordan kan marxismens teoretiske 
tænkning rekonstruere samfundets håndtering af klimakrisen med henblik på at komme 

tættere på en løsning? 
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1.2 Specialets opbygning  
 
Nærværende speciale er et teoretisk speciale, da formålet netop er at udføre en teoretisk rekonstru-
ering af samfundets håndtering af klimakrisen. Specialet er opdelt i to delanalyser, som sammen vil 
bidrage til en besvarelse på specialets problemformulering. 
 
Som det første i specialet vil centrale begreber bliver defineret for at skabe en fælles forståelses-
ramme. Dernæst vil specialets problemafgrænsning blive præsenteret. Yderligere vil den viden-
skabsteoretiske og metodiske tilgang blive præsenteret for herigennem at redegøre for specialets 
rammer. Herunder vil det det empiriske og teoretiske felt blive udfoldet og afslutningsvis vil den 
valgte metode blive kritiseret.  
 
Første delanalyse består af en empirisk undersøgelse af klimakrisen. Denne del af specialet vil ana-
lysere og diskutere udvalgte initiativer foretaget af samfundet, og kategorisere disse initiativer ud fra 
et kommunikativt perspektiv. Første delanalyse er essentiel for min undersøgelse, da denne analyse 
vil danne grundlag for anden delanalyse. I anden delanalyse vil jeg analysere og diskutere fund fra 
første delanalyse gennem en marxistisk teori- og begrebsramme. Dette vil muliggøre en teoretisk 
rekonstruering af samfundets håndtering af klimakrisen. Efterfølgende vil jeg diskutere undersøgel-
sens resultater, herunder diskutere hvordan mine inputs fungerer i det virkelige samfund. Afslut-
ningsvis vil specialet blive afrundet med en konklusion samt perspektivering til yderligere undersø-
gelser. Specialets opbygning er illustreret i figur 1.   

 
 
 

 
 

Figur 1: specialets opbygning  
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1.3 Begrebsdefinition  
 
Begreberne bæredygtighed, samfund og teoretisk rekonstruktion vil være centrale begreber i dette 
speciale. De følgende afsnit vil derfor præsentere og definere disse tre begreber, for at klargøre hvor-
dan disse er forstået samt hvordan de vil blive brugt i specialet. Dette er nødvendigt for at skabe en 
fælles forståelsesramme.  
 

1.3.1 Bæredygtighed  
 
Begrebet bæredygtighed har flere nuancer, hvilket gør det bredt, komplekst, og udfordrende at ar-
bejde med i praksis (Moore et al., 2017). Begrebet bæredygtighed bunder oprindeligt i en bekymring 
om fremtiden, og hvordan vi kan bevare og opretholde vores levestandard (Kuhlman & Farrington, 
2010).  
 
I 1987 blev begrebet bæredygtighed tilegnet en ny og udvidet betydning af Brundtland Kommissio-
nen (Caspersen, 2017). Her udkom Kommissionens rapport Vores Fælles Fremtid, en rapport som 
skulle vise sig at blive toneangivende, på den måde vi omtaler og opfatter bæredygtighed i dag 
(Arnsberg, 2017). Rapporten udtrykte for første gang i FN-regi en sammenkobling mellem miljø-
mæssige-, økonomiske- og sociale problemer, og at man dermed ikke kan opleve udvikling inden for 
ét af aspekterne uden at tage højde for de andre (Arnsberg, 2017). Udover at tilegne begrebet bære-
dygtighed et miljømæssigt, socialt og økonomisk aspekt, tilegnede Kommissionen også begrebet en 
udviklingsmæssig betydning (Arnsberg, 2017). Det er især disse aspekter, som kendetegner begrebet 
bæredygtighed i dag. Dette speciale anvender FN’s definition af bæredygtighed: “Development is a 
multidimensional undertaking to achieve a higher quality of life for all people. Economic develop-
ment, social development and environmental protection are interdependent and mutually rein-
forcing components of sustainable development” (United Nations, 1997).   
 

1.3.2 Samfund  
 
Da det netop er samfundets håndtering af klimakrisen, der bliver undersøgt i specialet, er begrebet 
samfund nødvendigt at definere, da begrebet spænder bredt (Veber , 1999). I abstrakt forstand er 
samfundet “et integreret sæt af politiske og socioøkonomiske strukturer, inden for hvilke et kollek-
tivt liv foregår” (Veber, s. 109, 1999). Ifølge Wilson består samfundet af en offentlig og privat sfære, 
som i daglig tale også bliver omtalt som den offentlige og private sektor (2018). 
 
Den offentlige sektor består af statslige og kommunale myndigheder, institutioner og aktiviteter 
(Wilson, 2018). I nærværende speciale vil analysen af den offentlige sektor primært tage 
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udgangspunkt i den politiske myndighed, herunder nationalstater og de overstatslige institutioner 
såsom FN og EU. Den private sektor består af de virksomheder og økonomiske aktiviteter, som ikke 
hører ind under det offentlige (Wilson, 2018). Specialet vil kun tage udgangspunkt i profitdrevne 
organisationer og vil dermed ikke undersøge non-governmental organisations ej heller non-profit 
organisations. Mellem den offentlige og private sektor hersker civilsamfundet (Castells, 2008). 
Denne sfære er en væsentlig komponent i samfundet, fordi det er det rum, hvor mennesker mødes 
som borgere og artikulerer deres synspunkter for at påvirke de politiske institutioner i samfundet 
(Castells, 2008). Begrebet samfund indebærer altså både den offentlige og private sektor og individer 
i civilsamfundet.  
 

1.3.2 Teoretisk rekonstruktion  
 
Begrebet teoretisk rekonstruktion vil være et gennemgående tema i nærværende speciale. Formålet 
med nærværende speciale er netop at foreslå teoretiske rekonstruktioner og bidrage til nye diskus-
sioner - og dermed initiere nye måder at tilgå og opfatte klimakrisen på. Det er derfor essentielt at 
definere dette begreb.  
 
Ifølge Fuglsang et al. kan marxismen både belyse filosofiske, videnskabelige og politiske problem-
stillinger (2014). Fælles for disse tilgange er, at det er de videnskabsteoretiske og i bredere forstand 
filosofiske aspekter hos marxismen, der fremhæves og danner basis for rekonstruktioner inden for 
en abstrakt horisont (Fuglsang et al., 2014). Den teoretiske rekonstruktion har både en betydning i 
praktisk og abstrakt forstand. I praktisk forstand kan det betyde en omlægning af underliggende 
strukturer, mekanismer og processer i en organisation. I abstrakt forstand betyder det at rekonstru-
ere en aktørs intentioner, følelser og mentalitet (Fuglsang et al., 2014).  
 

1.4 Problemafgrænsning 
 
Klimakrisen kan beskues og analyseres ud fra mange forskellige parametre; hungersnød, naturkata-
strofer, plastik i havene, udryddelse af dyrearter på land og i havet osv. Alle disse parametre kan 
beskrive klimaets tilstand og dermed beskrive klimakrisens nuværende tilstand (Ripple et al., 2020). 
Specialet er afgrænset til at belyse klimakrisen ud fra den miljømæssige bæredygtighed. Altså vil 
specialet grundlæggende belyse klimakrisens indvirkning på miljøet. Da undersøgelsen også inddra-
ger individet, vil social bæredygtighed dog også blive en naturlig del af undersøgelsen.  
 
Jeg har i specialet valgt at vurdere klimakrisens tilstand ud fra tidligere og nuværende mængder af 
CO2-udslip. Jeg kommer derfor primært til at måle samfundets indvirkning på klimakrisen ud fra 
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mængden af CO2. Fokus på CO2 er valgt, da det blandt andet er drivhusgasser, som har forårsaget 
de globale temperaturstigninger (UNEP, 2019). Da CO2 netop udgør den største andel af drivhus-
gasser, har CO2 dermed én af de største indvirkninger på temperaturstigningerne, og dermed én af 
de største indvirkninger på klimakrisen.   
 
Specialet kommer ikke til at analysere og diskutere bæredygtighed generelt, men er derimod begræn-
set til at undersøge klimakrisen ud fra en kommunikativ og økonomisk teoriramme. Dermed er spe-
cialet også begrænset af mit valg af teori. Jeg har ikke medtaget alt teori inden for kommunikation 
og socialøkonomi, men derimod udvalgt de teorier jeg synes, der er mest relevante for min undersø-
gelse, og som underbygger specialets formål.  
 
Indenfor den kommunikative teoriramme har jeg for eksempel ikke valgt at benytte diskursanalytisk 
teori, men derimod valgt teori der på et mere overordnet plan kan vurdere karakteren af samfundets 
initiativer. Dette bidrager til mit ønske om at foretage en holistisk undersøgelse af samfundet. Der-
udover er mit speciale, og især specialets resultater, begrænset af mit valg af marxistisk teori. Mar-
xistiske teorier er valgt for at undersøge alternative metoder til at håndtere klimakrisen. Havde jeg 
valgt en anden teoriramme, ville dette umiddelbart have givet andre resultater. Ikke desto mindre er 
marxistiske teorier valgt for at belyse klimakrisen fra nye vinkler, og for at bidrage med nye diskus-
sioner til, hvordan vi kan håndtere krisen.  
 
Specialet er naturligt begrænset af ikke at være i stand til at undersøge hele samfundet og dermed 
heller ikke alle aspekter af klimakrisen. Jeg tager udgangspunkt i et udvalg af initiativer foretaget af 
samfundet, og dette udpluk vil blive brugt til at belyse klimakrisen gennem et teoretisk perspektiv, 
som umiddelbart gør det teoretisk generaliserbart.  
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Kapitel 2 - Metode 
 
I følgende afsnit vil jeg redegøre for specialet videnskabsteoretiske udgangspunkt, samt den meto-
diske tilgang der benyttes for at besvare specialets problemformulering. Først vil jeg definere speci-
alets videnskabsteoretiske antagelser. Dernæst vil jeg redegøre for, hvordan disse antagelser har ind-
virkning på specialets metodiske og analytiske tilgang. Redegørelsen af den analytiske tilgang inklu-
derer henholdsvis en forklaring af første og anden delanalyse. Herunder brug af empiri og illustrative 
cases i første delanalyse, og dernæst en udfoldelse af det teoretiske felt for både første og anden del-
analyse. Afslutningsvis vil specialets metode blive kritiseret. 

  

2.1. Videnskabsteoretisk udgangspunkt 
 
For at besvare specialets problemformulering har jeg valgt at belyse problemfeltet ud fra et kritisk 
teoretisk perspektiv. Dette valg er taget på baggrund af to metodiske overvejelser; for det første deler 
kritisk teori erkendelsesgrundlag med mit valg af teori. Dernæst stemmer mit valg overens med spe-
cialets problemfelt, som tager udgangspunkt i en samfundsmæssig problemstilling.   
 
Grundlæggende står kritisk teori for ideen om, at samfundsvidenskab ikke blot skal nøjes med at 
registrere, hvordan den sociale virkelighed er; men den skal også bidrage til at realisere samfundet, 
som det bør være (Langergaard & Sørensen, 2015). Målet med den kritiske teori er derfor at analy-
sere det nuværende samfund og rekonstruere det teoretisk med støtte i samfundsfaglige teorier 
(Langergaard & Sørensen, 2015). Dette videnskabsteoretiske mål vil være udgangspunktet for dette 
speciale og vil blive beskrevet gennem dette kapitel.  
 
Jeg vil nedenfor kort redegøre for baggrunden for og filosofien bag kritisk teori, for at synliggøre de 
teoretiske overbevisninger, der kommer til at have indvirkning på specialet. Herunder indvirkningen 
på metodetilgang, analysetilgang samt teori.  
 

2.1.1 Baggrunden for kritisk teori 
 
Kritisk teori, også kaldet Frankfurterskolen, har sin hovedinspiration fra filosof og økonom Karl 
Marx (Nygaard, 2012). Det er Marx’ tanker og historiske værker som ligger til grund for grundprin-
cipperne i kritisk teori (Nygaard, 2012). Disse grundprincipper har imidlertid udviklet sig fra den 
kritiske teoris oprindelse i starten af 1900-tallet, og op gennem tre generationer af kritisk teoretiske 
tænkere her i blandt: Max Horkheimer, Herbert Marcuse og Theodor Wiesengrund Adorno fra første 
generation, Jürgen Habermas og Albrecht Wellmer fra anden generation, og Axel Honneth fra tredje 
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generation (Langergaard & Sørensen, 2015). Disse generationsskift er vigtige at anerkende, da de 
har haft stor betydning for udviklingen af kritisk teori og har sågar resulteret i et paradigmeskift fra 
første til anden generation (Langergaard & Sørensen, 2015). Denne udvikling skyldes især de for-
skellige historiske perioder, som de tre generationer var en del af (Langergaard & Sørensen, 2015). 
Grundlæggende vil dette speciale tage udgangspunkt i tankerne fra første generation af kritisk teori. 
Dette valg er taget på baggrund af to argumenter: først og fremmest fordi den første generation af 
kritisk teoretiske tænkere lægger sig tættere op ad marxismen (Fuglsang et al., 2014). Dernæst fordi 
ideen om afmystificering og oplysning, fremlagt af Horkheimer og Adorno, ligger til grund for spe-
cialets metodetilgang, som vil blive redegjort for senere i metodeafsnittet.    
 
Anden og tredje generation gentænker den kritiske teori, som resulterer i et decideret paradigme-
skifte (Langergaard & Sørensen, 2015). Denne udvikling forekommer især på grund af Habermas, 
da han erstatter bevidsthed med kommunikation som det begrebslige og normative udgangspunkt 
(Langergaard & Sørensen, 2015). Han kritiserer blandt andet Marx for at overse det kommunikative 
aspekt, som forbinder samfund og mennesker. I modsætning til Marx, som forsøger at underordne 
hele den samfundsmæssige praksis under begrebet produktion, tager Habermas i stedet udgangs-
punkt i den overbevisning, at de industrialiserede magtforhold hviler på en symbolsk formidlet in-
teraktion (Langergaard & Sørensen, s. 274, 2015). Herigennem introducerer Habermas altså et kom-
munikativt paradigme. Honneth tager Habermas’ kritik videre og kritiserer blandt andet den kritiske 
teori for at have en begrænset forståelse af praksis, og dermed ikke kan fortælle noget reelt om det 
virkelige samfund (Langergaard & Sørensen, 2015).  
 
Da nærværende speciale netop ønsker at undersøge, hvilken indvirkning produktionsforholdene (de 
producerede initiativer) har på klimakrisen, vil jeg altså ikke inddrage Habermas’s kommunikative 
paradigme ej heller hans overbevisning om formidlet interaktion. Dermed er det ikke sagt, at dette 
speciale ikke vil inddrage en analyse af kommunikation. Nærværende speciale vil dog ikke dykke ned 
på et decideret diskursanalytisk plan, da dette speciale i stedet anser kommunikation som et kom-
munikationsprodukt, et tiltag som indgår i analysen af de samlede antal initiativer foretaget af sam-
fundet. Dette vil understøtte en mere holistisk og bred undersøgelse af samfundet, som kan ligge til 
grund for en teoretisk rekonstruering. Da formålet med nærværende speciale er at foreslå teoretiske 
rekonstruktioner og bidrage til nye diskussioner - og dermed initiere nye måder at tilgå og opfatte 
klimakrisen på, er Honneths kritik om begrænset praktisk forståelse underordnet for dette speciales 
metodiske fremgangsmåde samt resultater.  
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2.1.2 Filosofien bag kritisk teori  
 
Betydningen af det “kritiske” i kritisk teori kan forstås på to måder: en politisk-social forstand og en 
erkendelsesmæssig forstand (Langergaard & Sørensen, 2015). Kritik i politisk-social forstand er en 
forlængelse af Marx og hans kritik af den politiske økonomi (Langergaard & Sørensen, 2015). Kritisk 
teori tænker i forlængelse af Marx’ påvisning af, hvordan de klassiske liberale ideer om politik og 
økonomi ikke fører til den frihed, som de foregiver, men derimod til et uretfærdigt og lidelsesfuldt 
samfund (Langergaard & Sørensen, s. 252, 2015). Kritik i erkendelsesmæssig forstand handler om 
evnen til at analysere og bedømme en bestemt sag. Det er en stræben efter at formulere betingelserne 
for sandhed og kriterierne for videnskab (Langergaard & Sørensen, 2015).  
 
Ifølge den kritisk teoretiske opfattelse er sandheden mere kompleks, end hvad øjet ser. Ifølge 
Horkheimer afspejler den traditionelle teori videnskaben, som den umiddelbart ser ud, men er blind 
for videnskabens samfundsmæssige omstændigheder (Langergaard & Sørensen, 2015). Når de vi-
denskabelige hypoteser bringes i spil, sker dette imidlertid ikke kun i afgrænsede videnskabelige 
samfund, men lige så meget i de samfundsmæssige institutioner og hos aktører, der benytter sig af 
den videnskabelige viden. I den forstand er videnskaben en samfundsmæssig proces; men ifølge kri-
tisk teori er de magtforhold og interesser, som ligger bag videnskaben, sløret (Langergaard & Søren-
sen, s. 256, 2015). Videnskab handler således for kritisk teori om at afdække kendsgerninger, hvilket 
kræver en analyse og politisk kritik af magt for at se den samfundsmæssige virkelighed, som den er 
(Nygaard, 2012). Videnskaben som videnskabsteori må forstås som en del af den samfundsmæssige 
totalitet, og samfundet skal betragtes i dets helhed som resultat af en historisk udvikling (Langer-
gaard & Sørensen, 2015).  
 
For at synliggøre disse underliggende magtforhold baserer kritisk teori ofte sine analyser af samfun-
det på en opdeling af samfundet: et objektivt makroniveau samt et subjektivt individniveau 
(Nygaard, 2012). De to niveauer spiller sammen, men som beskrevet ovenfor, er individer sjældent 
bevidste om, at deres forståelse og handlinger er præget af det objektive niveau. Derved kommer 
individet til at lide af, hvad kritisk teori kalder “falsk bevidsthed”. Dette betyder, at individet syste-
matisk får en forkert opfattelse af, hvad der er sandt og falsk, og generelt hvad der er individets egne 
interesser (Nygaard, 2012). Formålet med kritisk teori er dermed at oplyse individet om denne falske 
bevidsthed for på den måde at kunne frigøre sig fra de ulige magtforhold, også kaldet emancipation 
(Nygaard, s. 35, 2012). Det er altså først, når vi som mennesker oplever oplysning om de skjulte 
magtforhold (afmystificerer samfundet), at vi kan komme tættere på sandheden, og derfor skal vi-
denskab bruges i praksis.  
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Med det kritisk teoretiske udgangspunkt vil jeg blandt andet undersøge, hvilke mekanismer der i de 
økonomiske og politiske strukturer forhindrer verdenssamfundet i at sætte effektivt ind over for kli-
makrisen. Det er dog vigtigt at pointere, at jeg på ingen måde kan eller vil redegøre for hele verdens-
samfundet ej heller klimakrisen. Ergo kan dette speciale heller ikke komme med en endegyldighed 
forklaring på, hvorfor vi stadig oplever en klimakrise. Sandheden i et kritisk teoretisk perspektiv kan 
kun findes i helheden, m.a.o, er observationer af verdenssamfundet begrænset og kan derfor ikke 
konkluderes som sand (Langergaard & Sørensen, 2015). Det er derfor vigtigt at understrege, at dette 
speciale ikke søger at finde en forklaring på klimakrisen, som kan gøre krav på at være endelig og 
absolut sand. Derimod søger dette speciale at give et teoretisk bud på potentielle fremgangsmåder, 
som umiddelbart ikke kan implementeres i nutidens samfund men derimod lede til nye diskussio-
ner.  
 

2.2 Kritisk teori som metode 
 
Det er netop ønsket om at afmystificere klimakrisen og at rekonstruere samfundets håndtering af 
krisen, som ligger til grund for dette speciales metode. For at afmystificere klimakrisen og belyse 
dens kompleksitet, må specialet undersøge de forskellige aktører - magtforhold - som håndterer kli-
makrisen. Det er først når vi bliver oplyst om magtforholdenes håndtering og indvirkning på krisen, 
at vi kan komme tættere på en forståelse af, hvorfor vi stadig befinder os i en krise. Dette muliggør 
dernæst en teoretisk rekonstruering af denne håndtering. I alt udgør dette oplysningen, der kan give 
individet dets emancipation. Som nævnt tidligere, har der været fokus på bæredygtighed i flere år, 
og alligevel oplever vi temperaturstigninger og større CO2-udslip (UNEP, 2019). Dette tyder umid-
delbart på, at vi lever i skyggen af sandheden. Da klimakrisen er stor, global og kompleks, kan dette 
speciale ikke afmystificere hele klimakrisen. Alligevel vil dele af klimakrisen blive belyst for at un-
derstøtte en form for frigørelse, og dermed en frigørelse fra individets eventuelle falske bevidsthed 
vedrørende klimakrisen.    
 

2.2.1 Metodetilgang 
 
Specialet vil gennemgående analysere samfundets tre grupper: den offentlige sektor, den private 
sektor og individet. Heraf udgør den offentlige og private sektor det objektive makroniveau, og ana-
lysen af individet udgør det subjektive individniveau. Disse tre grupper er valgt, da alle tre sfærer, på 
hver deres måde, tager en aktiv del i klimakrisen.  
 
For at forstå hvorfor vi stadig befinder os i en klimakrise, må vi altså forstå forholdet mellem disse 
tre aspekter af samfundet og krisen. Dermed kan vi undersøge potentielle underliggende grunde til, 
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hvorfor det endnu ikke er lykkedes at finde en løsning, trods mange års fokus på krisen. Målet med 
denne oplysning er ophævelsen af samfundets glansbillede. Denne oplysning ophæver potentielle 
myter om klimakrisen, og ved hjælp af konkret viden gør den en ende på potentiel indbildning. Der-
med erstattes myterne med fornuft; den såkaldte afmytologisering af verden (Horkheimer & Adorno, 
1995). 
 
Dette speciale vil m.a.o, undersøge de forskellige niveauer, som både samfundet og klimakrisen ind-
går i. Jeg vil derfor først og fremmest analysere og diskutere et udvalg af initiativer foretaget af de 
tre samfundsgrupper. Dernæst vil jeg analysere disse initiativer gennem et marxistisk perspektiv, for 
både at undersøge nogle af de underliggende forklaringer på klimakrisens nuværende tilstand, og for 
at rekonstruere aspekter af samfundets håndtering af krisen.  
 

2.2.2 Analysetilgang 
 

Min analysetilgang kombinerer det praktiske og empirisk med det abstrakte og teoretiske. Da mit 
speciale undersøger en virkelig og praktisk problemstilling, kræver min undersøgelse en empirisk 
analyse, der skaber en overordnet forståelse af klimakrisen. Denne analyse kan dernæst ligge til 
grund for den teoretisk analyse samt teoretisk rekonstruering. Mit mål er at kunne argumentere for 
en rekonstruering af samfundets håndtering af klimakrisen ud fra et marxistisk perspektiv, og der-
med komme med forslag til ændringer ved samfundets håndtering af krisen.  
 
Min analysetilgang er dermed deduktiv, da jeg opstiller en hypotese om, at vi kan udvikle vores hånd-
tering og opfattelse af klimakrisen gennem et marxistisk perspektiv. Specialets resultater er derfor 
tænkt som analytiske og teoretisk generaliserbare, idet anden delanalyse foregår på et teoretisk plan. 
På trods af at indeholde en empirisk analyse, anses dette speciale altså som værende teoretisk. Min 
hypotese bliver understøttet af, at 3000 forskere fra 600 forskellige universiteter netop har under-
skrevet et manifest, som fremskynder en kommunistisk model til at løse klimaudfordringerne 
(Pedersen, 2020). Manifestet tilskynder at “reglerne for vores økonomiske system skrives om” efter 
tre principper: (1) en demokratisering af virksomheder, (2) en afkommercialisering af arbejdskraf-
ten og (3) en politisk justering, der skal respektere planetens grænser (Thobo-Carlsen, 2020). Dette 
omhandler blandt andet en offentlig jobgaranti; “En jobgaranti ville ikke blot give hver enkelt bor-
ger adgang til arbejde, men også give et afgørende løft til vores kollektive evne til at overvinde alle 
de akutte sociale og miljømæssige udfordringer, vi står over for.” (Pedersen, 2020). Dette manifest 
understøtter dermed mit brug af marxisme til at undersøge klimakrisen.  
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Jeg vil i de følgende afsnit redegøre for specialet to analyser og deres indhold; den empirisk, første 
delanalyse og den teoretisk anden delanalyse. Herunder brugen af empiri og illustrative cases i første 
delanalyse, samt det teoretiske felt i begge analyser. I første delanalyse vil teori blive brugt til at 
strukturere og organisere den empiriske undersøgelse. I anden delanalyse til teori blive brugt til selve 
rekonstrueringen og til at forstå underliggende aspekter af samfundet.    
 

2.2.2.1 Den empiriske og teoretiske analyse 
 
Den empiriske analyse er udarbejdet for at lægge et grundlag for den teoretiske analyse. Første del-
analyse består af en undersøgelse af forskellige tiltag foretaget på tværs af de tre samfundsgrupper 
for at beherske klimakrisen. Dette udvalg af initiativer vil blive analyseret og diskuteret, for derved 
at undersøge karakteren af samfundets initiativer. Dermed undersøger jeg de tre samfundsgruppers 
direkte og indirekte indvirkning på klimakrisen. Set ud fra et kritisk teoretisk perspektiv, skal der 
forekomme en holistisk undersøgelse for at forstå et fænomen. Første delanalyse har derfor til formål 
at få en bred forståelse af forholdene, som omgiver klimakrisen. Vi må først og fremmest forstå de 
magtforhold og dynamikker, som klimakrisen underlægger, da det er denne oplysning, der kan af-
hjælpe en rekonstruering af samfundets håndtering af klimakrisen.  
 
Anden delanalyse tager udgangspunkt i fund fra første delanalyse, og perspektiver disse fund igen-
nem et marxistisk teoretisk perspektiv. Dette bliver gjort for at forstå de underliggende årsager til 
undersøgelsens fund og give et teoretisk bud på, hvordan håndtering af klimakrisen potentielt kunne 
anskues og håndteres. Da dette speciale har ståsted i kritisk teori, er målet med den teoretiske ana-
lyse at identificere sociale fejludviklinger i samfundet i forhold til normative teorier eller et normativt 
ideal (Juul & Pedersen, 2012). Kritikken sker ved, at det normative ideal holdes op over for den fak-
tiske udvikling i samfundet som et slags kritisk spejl. Kan det godtgøres, at virkeligheden strider mod 
idealet, er der tale om en fejludvikling, som bør korrigeres eller teoretisk rekonstrueres (Juul & Pe-
dersen, 2012). Anden delanalyse er dermed en normativ undersøgelse.  
 
2.2.3 Empirisk brug  

 
Første delanalyse inddrager både kvalitativt og kvantitativ empirisk data. Dette er gjort for at give 
undersøgelsen dybde gennem den kvalitative empiri og bredde gennem den kvantitative empiri.  
 
Den kvalitative empiri består af videnskabelige artikler, avisartikler, årsrapporter, rapporter fra FN, 
EU, Eurostat, UNFCC, IPCC, CDP osv. Disse kilder er fundet ved google scholar søgninger og søg-
ninger på Copenhagen Business School’s (CBS) bibliotek; Libsearch. Den kvalitative empiri er blandt 
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andet brugt til at beskrive de forskellige initiativer, som er foretaget af den offentlige og private sek-
tor samt individet.  
 
Den kvantitativ empiri består blandt andet af udregninger og grafer. Denne empiri er blandt andet 
fundet på CBS’s databaser, herunder de statistiske databaser, såsom Statista og World Bank Data. 
Derudover har jeg brugt data fra Our World in Data en databank understøttet af Oxford University 
(Our World In Data, 2020). Den kvantitative empiri har blandt andet kunne informere om globale 
og industrielle CO2-udslip, globale temperatursvingninger osv. Den kvantitative empiri har også 
gjort det muligt at skabe et billede af, hvor mange virksomheder der engagerer sig i bæredygtighed. 
Det har jeg blandt andet gjort gennem empiri indsamlet fra KPMG og deres rapport ved navn The 
KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2017 (KPMG, 2017), og gennem UN Global 
Compact og deres rapport ved navn UN Global Compact Progress Report 2019 (UN Global Compact 
, 2019). Begge rapporter består af undersøgelser vedrørende virksomheders bæredygtighedsrappor-
tering.  
 
Der er taget hensyn til validiteten ved alle specialets kilder. Begrebet validitet henviser til undersø-
gelsens relevans i forhold til problemformuleringen (Thurén, 2008, s. 30). Om undersøgelsen er re-
levant, afhænger blandt andet af det empiriske grundlag (Fuglsang et al., 2014). Blandt andet ind-
drager specialet i et højt omfang offentlige rapporter fra offentlige myndigheder og databanke. Disse 
rapporter og datacentre vurderes at have en høj validitet. Ligeledes vurderes det, at kilder fra FN og 
EU kan tillægges troværdighed. Derudover har jeg også inddraget kilder med relativ stærk opbak-
ning. Blandt andet er kilden af Rippel et al. en rapport underskrevet af 11.258 forskere på tværs af 
153 lande (2020). Denne kilde bliver hyppigt brugt gennem specialet. Derudover forholder jeg mig 
også kritisk overfor øvrige kilder, såsom artikler og publikationer fra forskellige interessenter, hvor 
der tages hensyn til kildernes egne interesser. Validiteten af disse kilder vurderes at være høj, men 
de vurderes ikke at være lige så høj som rapporterne fra de offentlige myndigheder og databankene.  
 
På baggrund af ovenstående vurderer jeg, at min undersøgelse er relativ valid. Specialets kilder er 
valgt på baggrund af deres samfundsrelateret indhold, hvilket gør dem relevante for min problem-
formulering. Mine kilder vurderes derfor at være tæt på min problemformulering, hvilket yderligere 
styrker undersøgelsens validitet.  
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2.2.4 Illustrative cases 
 
Første delanalyse inddrager, udover ovenstående empiri, også illustrative cases, hvis formål er at 
eksemplificere konkrete samfundsmæssige initiativer, der er foretaget for at afhjælpe klimakrisen. 
Dette er gjort for at trække det ellers gennemgående holistiske samfundsniveau ned på et mere kon-
kret og identificerbart niveau. Der er blevet valgt en illustrativ case til hver af de analyserede sam-
fundsgrupper. Ved den offentlige sektor tages der udgangspunkt i den historiske begivenhed the 
Great Smog. Denne case vil blandt andet blive brugt til at eksemplificere, hvordan en nationalstat 
håndterer en miljømæssig krise. Ved den private sektor tages der udgangspunkt i H&M, og hvilke 
initiativer modeindustrien foretager for at afhjælpe klimakrisen. Denne case vil blandt andet blive 
brugt til at eksemplificere den private sektors øgede fokus på klimakrisen. Ved individet tages der 
udgangspunkt i Greta Thunberg, og hendes medvirkende til udviklingen af klimabevægelsen. Denne 
case vil blandt andet blive brugt til at eksemplificere, hvilken indvirkning klimakrisen har på indivi-
det. Alle tre cases er baseret på de nævnte kilder i de forrige afsnit.     
 

2.2.5 Det teoretiske felt  
 
I de følgende afsnit vil jeg redegøre for det teoretiske felt i første og anden delanalyse. Da dette er et 
teoretisk speciale, vil udfoldelsen af teorien umiddelbart forekomme senere i specialet ved teoriens 
brug. De følgende afsnit vil derimod argumentere for teoriens relevans i netop dette problemfelt, 
kort redegøre for teoriernes ophav og hvordan de forskellige teorier vil blive brugt.  
 
Første delanalyse vil inddrage teorien om aspirational talk, og teori om aktivisme og sociale bevæ-
gelser. Anden delanalyse vil inddrage teori om neoliberalisme, konkurrencestaten og Marx’ teori om 
merværdi og fremmedgørelse. Definitioner på disse teorier vil blive præsenteret ved teoriernes brug 
i analysen.  
 

2.2.5.1 Teorien om aspirational talk 
 
Teorien om aspirational talk vil blive brugt som teoretisk ramme for første delanalysen. I denne 
teori skelner man mellem faktiske handlinger og aspirational talk, men anser begge som aktive tiltag 
for at afhjælpe miljømæssige eller sociale problemstillinger (Christensen et al., 2013).  
Teorien bliver blandt andet belyst af Lars Thøger Christensen, Mette Morsing and Ole Thyssen 
(2013). Christensen er professor i kommunikation og organisation ved CBS. Hans forskningsområ-
der er blandt andet indenfor organisations- og virksomhedskommunikation, identitet og autokom-
munikation (Christensen, et al. 2013). Morsing er professor i samfundsansvarlighed ved CBS. Hen-
des forskningsområder er blandet andet indenfor virksomhedskommunikation og virksomheders 



  Maj 2020 
  Line Holst-Jensen 

Kandidatafhandling 
Copenhagen Business School 

18 

sociale ansvar (Christensen, et al. 2013). Thyssen er professor i filosofi ved Institut for Ledelse, Po-
litik og Filosofi ved CBS. Hans forskningsområder inkluderer etik, æstetik, systemteori og politisk 
filosofi (Christensen, et al. 2013). 
 
Teorien om aspirational talk vil blive brugt til at afhjælpe en karakterisering af samfundets initiati-
ver. Dermed kan den kommunikative teoriramme afhjælpe en afmystificering af samfundets hånd-
tering af klimakrisen. Det kommunikative perspektiv vil kunne kategorisere det pågældende initiativ 
som enten et reelt tiltag, for eksempel lovgivninger, eller som aspirational talk, altså et kommunika-
tivt tiltag. Dermed er det muligt at foretage sammenligninger mellem de forskellige sfærers håndte-
ring af klimakrisen. Både faktiske tiltag og aspirational talk er aktive handlinger for at opnå bære-
dygtighed (Christensen, et al. 2013), men de har forskellige karakter og bringer derfor noget forskel-
ligt til klimakrisen.  
 

2.2.5.2 Teori om aktivisme og sociale bevægelser 
 
Jeg vil derudover benytte teori om aktivisme og teori om sociale bevægelser til at analysere individets 
håndtering af klimakrisen. Aktivisme bliver blandt andet beskrevet af Frank Den Hond og Frank 
Gade Bakker (Den Hond & De Bakker, 2007). Den Hond er Professor i Management and Organiza-
tion ved Hanken School of Economics i Helsinki. Han har blandet andet forsket i institutionelle æn-
dringer (Den Hond & De Bakker, 2007). De Bakker er professor i Strategic Mangement ved insti-
tuttet for Public Administration and Organization Science ved Vrije Universitet i Amsterdam. Han 
har blandt andet forsket i sociale bevægelsers rolle i samfundet (Den Hond & De Bakker, 2007). Te-
ori om aktivisme er relevant for min analyse af individet, da aktivisme netop kan betragtes som en 
måde at håndtere klimakrisen (Den Hond & De Bakker, 2007).  
 
Jeg har derudover også valgt at benytte teori om sociale bevægelser i min analyse af individet eller 
nærmere bestemt min analyse af det civile samfund. Sociale bevægelser bliver blandt andet nævnt af 
David A. Snow, Sarah A. Soule, og Hanspeter Kriesi (Snow et al., 2004). Snow har en Ph.D ved Uni-
versity of California. Han underviser og forsker i sociale protester og bevægelser (Snow et al., 2004). 
Soule har en Ph.D i sociologi ved Cornell University. Hendes forskning fokuserer blandt andet på 
ændring i stats- og organisationspolitisk, og den rolle, sociale bevægelser har på disse processer 
(Snow et al., 2004). Kriesi har en Ph.D i sociologi ved Zürich Universitet. Han har blandt andet un-
dervist og forsket i politisk sociologi, politisk adfærd og sociale bevægelser (Snow et al., 2004). Jeg 
har valgt også at inddrage det civile samfund i min undersøgelse, da dette kan give et større og bre-
dere perspektiv på individet.  
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2.2.5.3 Neoliberalisme og konkurrencestaten 
  
For at foretage den teoretiske rekonstruering i anden delanalyse, er det først og fremmest relevant 
at forstå den politiske og historiske kontekst, som skaber de nuværende rammer for samfundet. Te-
orien om neoliberalisme og konkurrencestaten vil derfor være et gennemgående tema i anden del-
analyse og vil blive brugt til at komplimentere den marxistiske teoriramme.  
  
Til at redegøre for neoliberalismen vil analysen især inddrage empiri af Julie A. Wilson og Ove Kaj 
Pedersen. Wilson er professor i Communication Arts ved Allegheny College i Pennsylvania, USA. 
Hun underviser blandt andet i sociologi, økonomisk historie og politiske teorier (Wilson, 2018). Der-
udover vil jeg også inddrage Ove Kaj Pedersen til at redegøre for neoliberalismen og konkurrence-
staten (Pedersen, 2011). Pedersen er professor ved CBS og arbejder ved instituttet for Ledelse, Politik 
og Filosofi. Han er blandt andet grundlægger og leder af Department of Business and Politics på CBS 
og har blandt andet forsket i Institutionel Konkurrenceevne og Velfærd (Pedersen, 2011). 
 

2.2.5.4 Marxistisk teori  
 
Formålet med nærværende speciale er at foreslå teoretiske rekonstruktioner og dermed initiere nye 
måder at tilgå og opfatte klimakrisen på. Det er netop igennem det marxistiske perspektiv, at jeg vil 
gennemføre dette, og marxismen spiller derfor en essentiel rolle i dette speciale.  
 
Marx er én af de mest dominerende og indflydelsesrige tænkere samt teoretikere indenfor samfunds-
politik og filosofi (McLellan, 2012). I 1970 skriver Witt-Hansen i sin oversættelse af Kapitalen: 
“Marx har udviklet en socialvidenskabelig metode, hvis ressourcer langt fra er udtømt, og som 
muligvis kan levere os nøglen til løsning af nogle af nutidens og den nærmeste fremtids mest bræn-
dende ideologiske konflikter” (Witt-Hansen, 1970, s. 6). Witt-Hansens opfattelse af, at Marx’ be-
grebs- og teoriramme kan bruges til at anskue nutidens samfundsmæssige udfordringer, understøt-
tes af, at 3000 forskere i 2020 har underskrevet et manifest, der fremskynder en kommunistisk mo-
del til at løse klimaforandringerne, som nævnt tidligere (Thobo-Carlsen, 2020).  
 
Dette fokus på marxismen er også valgt, da det deler erkendelsesgrundlag med første generation af 
kritisk teoretiske tænkere, som udgør det videnskabsteoretiske ståsted i dette speciale. Da netop 
Marx’ værker fokuserer på, og ikke mindst kritiserer de socioøkonomiske forhold i samfundet, kan 
Marx’ værker bruges til at belyse og kritisere nutidens socioøkonomiske forhold. Marx’ begrebs- og 
teoriramme kan derfor afhjælpe en afmystificering af nutidens samfundsmæssige udfordringer, set 
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i perspektivet af abstrakte og filosofiske overbevisninger. Anden delanalyse vil tage udgangspunkt i 
Marx’ teori om merværdi og teori om fremmedgørelse.  
 
For at benytte Marx’ teorier må man først forstå baggrunden for Marx’ filosofier nemlig det udgangs-
punkt, at vi lever i et opdelt klassesamfund (Marx & Engels, 2004a). Ifølge Marx er samfundet opdelt 
i to klasser: bourgeoisiet (borgerskabet) og proletariatet (Marx & Engels, 2004a). To klasser der 
kort kan kategoriseres som henholdsvis arbejdsgiver og arbejdstager (Marx, 1970).   
 
Marx beskriver, at samfundet har været præget af klassedeling langt tilbage i historien (Marx & En-
gels, 2004a). I takt med at industrien og handelen er steget, udviklede bourgeoisiet sig med tilsva-
rende politisk fremskridt: “Bourgeoisiet samler mere og mere produktionsmidlerne, ejendomsbe-
siddelsen og befolkningen, som før var splittet. Det har klumpet befolkningen sammen, centralise-
ret produktionsmidlerne og koncentreret ejendommen i hænderne på ganske få” (Marx & Engels, 
2004a, s. 21). Ergo ligger magten hos bourgeoisiet.  
 
Dette går direkte ud over proletariatet, som Marx kalder de moderne arbejdere: “I samme grad som 
bourgeoisiet, dvs. kapitalen udvikler sig, i samme grad udvikler også proletariatet sig, den klasse, 
som består af de moderne arbejdere, der kun lever, så længe de finder arbejde, og som kun finder 
arbejde, så længe deres arbejde øger kapitalen” (2004a, s. 23). Proletarerne lever altså igennem 
deres arbejde, og da deres arbejde afhænger af kapitalisten, er proletarerne underkastet bourgeoi-
siet. Arbejderen har dermed mistet al selvstændig karakter.  
 
Det er netop denne samfundsstruktur og samfundsdynamik Marx kritiserede tilbage i 1800-tallet, 
da han mente, at det gjorde samfundet uretfærdigt og lidensfyldt for arbejderen. Det er også denne 
filosofi, der ligger til grund for både Marx’ teori om merværdi (Marx, 1970) og fremmedgørelse 
(Marx, 2004), som vil blive behandlet i dette speciale. Både teorien om merværdi og fremmedgørelse 
bliver nævnt i Kapitalen fra 1867, men teorien om fremmedgørelse bliver mere detaljeret udfoldet i 
de Økonomisk-filosofiske manuskripter fra 1844 (Marx, 2004). Dette speciale vil derfor grundlæg-
gende tage udgangspunkt i Kapitalen til at beskrive og inddrage teorien om merværdi. Det skal dog 
understreges, at specialet kun tager udgangspunkt i den første af de tre bøger af Kapitalen. Dette 
skyldes, at det netop er i første bog, at teorien om merværdi udfoldes (Witt-Hansen, 1970). Derud-
over vil specialet tage udgangspunkt i de Økonomisk-filosofiske manuskripter til at beskrive og ind-
drage teorien om fremmedgørelse. Ydermere vil specialet benytte Det Kommunistiske Manifest 
(Marx & Engels, 2004a), samt Den Tyske Ideologi (Marx & Engels, 2004b) til at beskrive den offent-
lige sektor i et teoretisk perspektiv. Anden og tredje bog af Kapitalen, Det Kommunistiske Manifest 
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og Den Tyske Ideologi er udarbejdet i samarbejde med Friedrich Engels (McLellan, 2012). Engels 
var en tysk socialistisk teoretiker, nær ven af Marx, og bidrog til udarbejdelsen af marxismen (McLel-
lan, 2012). Ifølge Engels selv er det dog Marx, som er hovedansvarlig for marxismens teorier: “Uden 
ham ville teorien ikke have været i nærheden af, hvad den er i dag. Den bærer derfor med rette 
hans navn” (Engels, som citeret i McLellan, 2012). Nuværende speciale vil derfor referere til Marx, 
når marxismen bliver brugt.   
 

2.3 Kritik af specialets metode 
 
Mit valg af videnskabsteoretisk udgangspunkt og mit valg af metode resulterer automatisk i en af-
grænset forståelse og et afgrænset fokus i specialet. Havde jeg taget andre valg, kunne andre vinkler 
og problemstillinger være undersøgt. Det er dermed vigtigt at redegøre for, hvilke begrænsninger 
mine valg har forårsaget, og hvordan disse valg former specialets resultater.  
 
Ved at tage et kritisk teoretisk udgangspunkt, vælger jeg dermed at undersøge klimakrisen ud fra de 
samfundsmæssige strukturer. Dermed undersøger jeg hvilken effekt, disse strukturer har på klima-
krisen. M.a.o. har jeg valgt at foretage en holistisk undersøgelse. Jeg kunne også have taget et her-
meneutisk udgangspunkt og herigennem foretage en kvalitativ indsamling af data gennem enkelt-
mandsinterviews. Disse interviews kunne have resulteret i en mere dybdegående undersøgelse af 
individets holdninger til klimakrisen og kunne have bragt uventede nuancer til undersøgelsen og 
dermed udvidet min horisont. Havde jeg valgt et socialkonstruktivistisk udgangspunkt, kunne jeg 
for eksempel også have foretaget fokusgruppeinterviews. Dermed kunne jeg undersøge klimakrisen 
som et socialt fænomen. Disse valg ville have give mig en mere praktisk forståelse af klimakrisen.  
 
Da jeg netop har valgt et kritisk teoretisk udgangspunkt, skal jeg være bevidst om, at jeg ikke kan 
opnå en endegyldig sandhed med mit speciale. Da jeg netop skriver om et globalt problem som bliver 
behandlet af hele verdenssamfundet og dermed indeholder mange forskellige nuancer, kan jeg grun-
det specialets omstændigheder ikke inkludere alle vinkler. Jeg må derfor forholde mig kritisk overfor 
min egen undersøgelse. Det er vigtigt at anerkende, at der gennem hele min undersøgelse potentielt 
findes andre vinkler at anskue problemfeltet ud fra.  
 
Derudover sætter mit valg af teori også automatiske begrænsninger for min undersøgelse. Her er det 
især vigtigt at jeg stiller mig kritisk overfor mit brug af marxistisk teori, som spiller en essentiel rolle 
i specialet. Da netop Marx’ teorier leder til selve rekonstrueringen af samfundets håndtering af kli-
makrisen, har den marxistiske teoriramme stor betydning for specialets resultater. Da Marx’ sam-
fundskritik netop udspringer af en kritik af kapitalismen i England i 1800-tallet (Witt-Hansen, 
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1970), er Marx’ teorier dermed udformet i et europæisk og vestligt perspektiv. Dette betyder umid-
delbart, at teorierne ikke kan bruges til at beskue for eksempel de østlige eller afrikanske lande. Dette 
betyder umiddelbart, at den teoretiske rekonstruering, som er baseret på Marx’ teorier, primært er 
henvendt til de vestlige lande.  
 
Da dette speciale er et teoretisk speciale, vil specialets resultater være forholdsvist teoriestisk funde-
ret. En yderligere kritik af mit speciale er derfor, at mine resultater ikke er empirisk testet. Da min 
konklusion ikke bliver testet, kan specialets resultater kun anses som værende teoretisk generaliser-
bare. Jeg kan derfor ikke umiddelbart vide, hvordan resultaterne fungerer i praksis. Jeg kunne 
blandt andet have foretaget et efterfølgende casestudie for netop at imødekomme denne kritik af 
mine resultater. Dette valg er dog ikke truffet, da formålet netop er at undersøge klimakrisen ud fra 
et teoretisk perspektiv. 
 

  



  Maj 2020 
  Line Holst-Jensen 

Kandidatafhandling 
Copenhagen Business School 

23 

Kapitel 3 - Den empiriske analyse 
 
Jeg vil i første delanalyse analysere og diskutere samfundets håndtering af klimakrisen. Analysen er 
opdelt i en undersøgelse af henholdsvis den offentlige sektor, den private sektor og individet. Hver 
analyse vil tage udgangspunkt i en illustrativ case og efterfølgende redegøre for et udvalg af initiativer 
foretaget af den pågældende sfære. Generelt vil der blive fokuseret på initiativer, der er foretaget de 
sidste årtier, da det dermed er muligt at vurdere effekten af disse initiativer.  
 
Først vil jeg redegøre for den teoretiske ramme for første delanalyse. At anskue samfundets håndte-
ring ud fra teorien om aspirational talk, altså et kommunikativt perspektiv, gør det muligt at beskrive 
karakteren af samfundets initiativer. Første delanalyse vil derfor afslutte med en samlet delkonklu-
sion, som beskriver, hvilke tiltag samfundet primært har foretaget indtil nu for at håndtere klima-
krisen. Den empiriske undersøgelse vil lægge til grund for den teoretiske rekonstruering i anden de-
lanalyse. 

 

3.1 Aspirational talk 
 
Kløften mellem tale og handling bliver ofte kritiseret (Christens et al., 2013). Lever en organisation 
ikke op til dets egne kommunikerede standarder, vil denne organisation højst sandsynligt blive kaldt 
en hykler (Christensen et. al., 2013, s. 377). Oftest skyldes kløften mellem tale og handling, at sociale 
normer og idealer er uforenelige med menneskelige evner, og organisationer formår derfor ikke at 
nå dem (Christensen et. al, 2013). Men ifølge Brunsson kan der differentieres mellem to former for 
hykleri; hypocrisy as duplicity og hypocrisy as aspiration (2003, s. 378). Hypocrisy as duplicity 
referer til en organisation, som for eksempel er involveret i svindel, og som gennem kommunikative 
tiltag forsøger at dække over deres situation. Hypocrisy as aspiration er derimod, når en organisa-
tion, for at stimulere handling, tilskynder et ønske for fremtiden og foregiver at denne fremtid (eller 
dele deraf) allerede eksisterer (Christens et al., 2013). Selv om sidstnævnte adfærd i princippet til-
hører hykleri, argumenterer Christensen et al. for, at denne form for hykleri er af en anden og mere 
positiv karakter (2013). I denne form betyder hykleri at motivere et publikum - inklusive afsenderen 
selv - ved hjælp af idealiseringer. Dette er, hvad Christensen et. al., kalder aspirational talk, som 
indbefatter bæredygtighedsrapporter, målsætninger, strategier osv. (2013).  
 
Det centrale argument for aspirational talk er, at de mange forsøg på at tale om bæredygtighed på 
tværs af sociale normer og forventninger - herigennem formulering af definitioner, artikulering af 
idealer, fastlæggelse af principper, offentliggørelse af visioner, fremlæggelse af planer, osv. - har po-
tentialet til at stimulere positive ændringer, også selv om sådan tale ikke fuldt ud afspejles i den 
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organisatoriske praksis. Kommunikation må altså gerne annoncerer idealer og intentioner snarere 
end reflekterer faktisk opførsel (Christensen, et al., 2013). Denne form for kommunikation skal anses 
som et performativ, en handling i sig selv, som kan spille en væsentlig rolle i at udvikle og ikke mindst 
skubbe organisationen mod højere standarder (Christensen, et al., 2013).   
 
Ifølge Christensen et al. skal ledelsesmæssige handlinger diskuteres og artikuleres både internt og 
offentligt for at blive virkelige, og blive en del af samfundet (2013). Selv når organisationens ambiti-
oner for samfundet ikke afspejler ledelsesmæssig handling, giver tale om sådanne ambitioner - arti-
kulation af idealer og værdier - m.a.o. råmateriale til at (re)konstruere organisationen. Organisatio-
ner bør derfor artikulere deres planer til samfundet så meget som muligt. Hvis en organisation kom-
munikerer, at den vil imødekomme bæredygtighed, påvirker dette således samfundets forventninger 
til organisationen. Dette afhjælper, at organisationen er mere motiveret til at indfri disse forventnin-
ger (Christensen et. al., 2013).  
 
Ifølge Christensen et al. handler det om at holde kløften mellem det virkelige og uvirkelige åben: 
“organizations may consider nursing the gap between real and unreal instead of aiming to dissolve 
it completely. This suggests two apparently contradictory set of practices. On the one hand, it im-
plies keeping the gap open, so that stakeholders are constantly motivated to devote time and en-
ergy to ideals that have not yet been realized. If the gap closes in, it must be re-opened with new 
aspirations. On the other hand, it means nursing the gap with visible and effective achievements 
aimed at closing the gap.” (Christensen et. al., 2013, s. 385). Der er altså en hårfin balance mellem 
ikke at opnå endelig perfektion og at holde kløften mellem det virkelig og uvirkelig åben som driv-
kraft for en permanent indsats (Christensen et. al., 2013).  
 
I det følgende kapitel vil jeg løbende karakterisere samfundets håndtering af klimakrisen som enten 
faktiske handlinger eller aspirational talk.  
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3.2 Den offentlige sektor   
 
I følgende afsnit vil jeg først præsentere en illustrativ case for at eksemplificere den offentlige sektors 
håndtering af miljømæssige udfordringer. Dernæst vil jeg analysere og diskutere et udvalg af initia-
tiver foretaget af det offentlige for at belyse forskellige aspekter af håndtering af klimakrisen. Disse 
initiativer vil blandt andet blive kategoriseret som enten aspirational talk eller faktiske handlinger. 
Afsnittet vil tage udgangspunkt i en række initiativer foretaget af de overstatslige institutioner såsom 
FN, EU og et udvalg af nationalstater.  
 

3.2.1 The Great Smog  
 
Mellem d. 5 og d. 9 december 1952 oplevede London en tåge af forurening (Brimblecombe, 2006). 
På daværende tidspunkt afhang både den private sektor, industrien, samt de private hjem af afbræn-
dingen af kul (Illustreret Videnskab, 2019). Byens luftkvalitet var derfor stærkt præget af kul smog 
(Brimblecombe, 2006). Grundet specifikke vejrforhold kunne røgen fra skorstene fra både de private 
hjem og fabrikkerne ikke stige til vejrs, men blev i stedet til en tyk tåge (Illustreret Videnskab, 2019). 
Dette havde store konsekvenser for både trafik og borgernes helbred, og det er estimeret at over 
4000 briterne mistede livet både under tågen og i månederne, der fulgte (Brimblecombe, 2006).  
 
Trods de mange dødsfald var der uenighed blandt de britiske myndigheder om, hvorvidt dette var et 
almindeligt vejrfænomen, eller om det var en hændelse skabt af menneskelige aktiviteter 
(Brimblecombe, 2006). Imidlertid grundet kontinuerligt pres fra resten af samfundet, følte regerin-
gen sig dog alligevel nødsaget til at undersøge sagen yderligere (Brimblecombe, 2006). I 1953 resul-
terede dette i The Beaver Committee, hvis formål var at undersøge selve hændelsen i 1952 samt un-
dersøge effekten af luftforurening generelt. Dette resulterede i The Clean Air Act, som blev godtaget 
i 1956 og inkluderede blandt andet et forbud mod sort røg, som kom fra skorstene, jernbane motorer 
og skibe (Brimblecombe, 2006). Blev disse regler ikke overholdt, blev man straffet med bøde eller 
fængselsstraf (Brimblecombe, 2006).  
 
I dag har England stadig fokus på luftforurening, og lignende lovgivninger eksisterer stadig 
(Brimblecombe, 2006). Derudover er England også begyndt at udarbejde forurenings-strategier. Si-
den 1997 har England fremlagt og udviklet den såkaldte Air Quality Strategy, som blandt andet 
fastsætter målsætninger inden for nedsættelse af CO2 (Clean Air Strategy 2019 , 2019). Englands 
håndtering af luftforurening synes altså primært at bestå af faktiske handlinger i form af lovgivnin-
ger. I senere tid er disse lovgivninger imidlertid blevet understøttet af aspirational talk i form af de 
fremlagte strategier og målsætninger.   
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Lignende tiltag er foretaget af EU. I EU blev der første gang foretaget initiativer for at afhjælpe luft-
forurening i 1979, og mellem 1980 og 2008 har EU fremlagt 13 direktiver inden for luftforurening 
alene (Kuklinska et al., 2015). Et direktiv er en retsakt, der fastsætter et mål, som EU-landene skal 
opnå. Det er dog op til de enkelte lande at udarbejde løsninger for at nå de fremlagte mål (Den 
Europæiske Union, 2020). Dermed tyder det på, at EU’s taktik har karakter af aspirational talk, som 
har til formål at motivere EU’s medlemslande til at forme egne lovgivninger. 
 
Udover fokus på luftforurening har den offentlige sektor, verden over, foretaget flere initiativer for 
at håndtere klimakrisen. De følgende afsnit vil blandt andet analysere et udkast af initiativer, fore-
taget af de overstatslige institutioner FN og EU.   
 

3.2.2 De internationale aftaler 
 
Brundtland Kommissionens grundlæggelse i 1983, var blot starten på FN’s miljø-tiltag. I maj 1992 i 
Rio fremlagde FN UNFCCC (UNFCCC , 2020(a)). Dette var en international aftale om forpligtelser 
og forholdsregler, hvis formål var, og stadig er, at stabilisere koncentrationen af drivhusgasser 
(UNFCCC , 2020(a)). Året efter i 1993, havde 197 parter underskrevet Konventionen, herunder Kina, 
Rusland, USA samt alle lande i Europa (UNFCCC, 2020(b)). I år 1995 blev konventionens involve-
rede parter enige om, at UNFCCC ikke var strækkelig til at møde de underskrevne målsætninger 
(UNFCCC, 2020(c)). Dette resulterede i den første Conference of the Parties i Berlin, som i dag bliver 
kaldt ved forkortelsen: COP (UNFCCC, 2020(c). COP’en har blandt andet resulteret i Kyoto Proto-
kollen i 1997 samt Parisaftalen i 2015 (UNFCCC , 2020(a)). 
 
Kyoto Protokollen er verdens første internationale aftale om reduktion af drivhusgasser (European 
Commission, 2020(a)). Aftalen forpligter de industrialiserede lande til at mindske deres udledning 
af drivhusgasser med mindst 5 % i forhold til niveauet i 1990 i en forpligtelsesperiode fra 2008 til 
2012 (United Nations , 1998). I dag er aftalen underskrevet af 192 af Konventionens medlemmer 
(Folketinget , 2020). Under COP21 i Paris i 2015, blev man enige om Parisaftalen, hvis fokus primært 
var på den globale temperaturstigning (United Nations , 2015). Her aftalte man en langsigtet mål-
sætning om at begrænse den globale temperaturstigning til under 2 grader – og at begrænse tempe-
raturstigningen til 1,5 grader i forhold til præindustrielt niveau (United Nations , 2015). I dag er 
aftalen underskrevet af 186 af Konventionens medlemmer (UNFCCC, 2020(d)).  
 
Både Kyoto Protokollen og Parisaftalen er ikke en lovgivning, men de består derimod af en række 
målsætninger, og det er op til det enkelte land, hvordan disse målsætninger skal efterleves (United 
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Nations , 1998) (United Nations , 2015). På trods af at både Kyoto Protokollen og Parisaftalen opstil-
ler krav til medlemslandene, samt at begge aftaler gennem medlemslandenes underskrift er juridisk 
bindende, viser begge aftaler karakter af aspirational talk. Dette skyldes blandt andet, at begge aftaler 
ikke reflekterer faktiske handlinger, men derimod ønsker om fremtiden. Ved netop at have artikule-
ret disse aftaler i åbent forum og ved at have udtrykt enighed ved at underskrive, vurderes det, at de 
involverede nationer kan føle en form på pligt til at imødekomme aftalen, og dermed være motiveret 
til at udarbejde handlingsplaner.  
 
Der kan dog stilles tvivl til effekten af de internationale aftaler (Moosmann et al., 2019). Dette ses ud 
fra en stigning af den globale temperatur samt stigning af koncentration af CO2, som fremvist i figur 
2. Siden UNFCCC blev etableret i 1992 og op til 2018, altså to år efter Parisaftalen, er koncentratio-
nen af drivhusgasser steget 13,2 % (Figur 2). Derudover er land og vand temperaturen steget med 
omkring 0,8 grader i samme periode (Moosmann et al., 2019).  

 

 
  Figur 2: CO2-udslip og temperaturstigning (Moosmann et al., 2019) 
 
Ifølge WMO var 2019 det næst varmeste år nogensinde, og året 2020 startede med nye varmerekor-
der (2020). WMO udtaler blandt andet: “we are currently way off track to meeting either the 1.5°C 
or 2°C targets that the Paris Agreement calls for“ (WMO, 2020). Altså er det ikke lykkedes UNFCCC 
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samt de involverede nationalstater at nedbringe hverken CO2-udslip eller temperaturstigning på 
trods af at være netop essensen af både Kyoto Protokollen og Parisaftalen.  

 
 
3.2.3 Kvotesystemet og CO2-priser 
 
Et af EU’s mest omfattende initiativer er the European Union Emissions Trading System (ETS), som 
blev etableret i 2005 (European Union, 2015). Dette system er ifølge EU selv, grundstenen af EU’s 
klimapolitik samt kernefaktoren til at reducere drivhusgasudledninger omkostningseffektivt 
(Europa Kommissionen, 2020).  Systemet muliggør handel med CO2 kvoter (European Union, 2015) 
og blev blandt andet oprettet for at imødekomme Kyoto Protokollen, da systemet ifølge EU kan sætte 
et loft på udledningen af CO2 (Europa Kommissionen, 2020). Udover luftforurenings direktiver, 
som blev vurderet som aspirational talk, er dette et eksempel på en faktisk handling for at imøde-
komme CO2-udledning. 
 
Systemet muliggør handel af udledningskvoter for både stater såvel som virksomheder (European 
Parliament , 2018). Købet af en kvote er lig med retten til at udlede et tons CO2 (European 
Parliament , 2018). Et CO2-kvotesystem virker ved, at den regulerende myndighed, en såkaldt regu-
lator, udsteder en mængde kvoter, som giver tilladelse til at udlede CO2 og andre drivhusgasser 
(Klimarådet , 2017). På den måde sikrer regulatoren, at drivhusgasudledningen bliver holdt under 
det ønskede niveau. Kvotesystemet regulerer udledninger af drivhusgasserne heriblandt CO2, som 
kommer fra produktion af el og varme, og fra en række energiintensive industrier såsom stål, alumi-
nium, cement, glas, papir og kemikalier (Klimarådet, 2017). Kvotesystemet dækker alle EU’s med-
lemslande samt Island, Norge og Lichtenstein og svarer i alt til ca. 45% af den samlede drivhusgas-
udledning i EU (Klimarådet, 2017). Handelssystemet i EU var den første af sin slags, men lignende 
systemer er efterfølgende opstået i lande som Kina og USA (European Commission, 2020(b)).  
 
Umiddelbart er kvotesystemet udfordret. I perioden fra 2008 til 2012 blev der skabt et stort overskud 
af kvoter som et resultat af finanskrisen (Klimarådet, 2017). Først og fremmest gjorde finanskrisen 
og gældskrisen i Europa, at efterspørgslen efter kvoter faldt drastisk (Klimarådet, 2017). Det akku-
mulerede overskud fik kvoteprisen til at falde: i 2008 var prisen pr ton CO2 over 200 kr., dette faldt 
til ca. 30 kroner pr. ton CO2 i 2016 (Klimarådet, 2017). For den enkelte organisation kan det betale 
sig at reducere udledningerne, så̊ længe omkostningen ved at sænke udledningen med et ton CO2 er 
lavere end kvoteprisen. Dette skyldes, at organisationen derved sparer en udgift til kvotekøb eller 
opnår en indtægt ved kvotesalg, der overstiger dens egen ekstra reduktionsomkostning (Klimarådet, 
2017). Der vil derfor være en tilskyndelse til, at alle virksomheder reducerer deres udledning indtil 
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det punkt, hvor omkostningen ved at sænke udledningen med et ekstra ton CO2 kommer op på ni-
veau med kvoteprisen. Ved en pris på 30 kroner pr. ton CO2, giver kvotesystemet kun svag tilskyn-
delse til at begrænse udledningerne.  
 
Derudover er kvotesystemet blevet kritiseret for både svindel og snyd (Kestler & Frich, 2020). Blandt 
andet er det blevet belyst, at de projekter som skulle kompensere for CO2, ikke altid bliver udført, og 
derudover bliver nogle kvoter solgt flere gange (Skjoldager et al, 2020).  I 2020 kunne Politiken be-
lyse at omkring 2,5 millioner CO2-kvoter, som i november 2013 blev registreret som annulleret, i 
dag stadig findes i et register hos et ungarsk firma (Skjoldager et al, 2020). Disse kvoter er allerede 
blevet brugt, men alligevel sælger det ungarske selskab kvoterne til virksomheder, som ønsker at 
kompensere for deres CO2-udledning. Altså bliver de samme CO2 kvoter solgt flere gange (Skjold-
ager et al, 2020). Dette synliggør umiddelbare udfordringer ved kvotesystemet, da systemet dermed 
ikke kompensere for staters og virksomheders CO2-udslip: “Når projekter påstår at sænke udled-
ninger eller faldbyder CO2-neutralitet, men det reelt ikke sker eller måske endda samlet set øger 
udledningerne, er det til stor skade for klimaet. Samtidig bliver den globale offentlighed fastholdt 
i en tro på, at systemet faktisk virker efter hensigten” (Kestler & Frich, 2020). Ifølge Politiken kan 
udfordringerne med kvotesystemet altså have en direkte indvirkning på klimakrisen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Figur 3: CO2 pris                        Figur 4: energiforbrug 
      
Generelt er den økonomiske konsekvens ved at udlede CO2 lille (Ripple et al., 2020). Figur 3 viser, 
at kvoteprisen for CO2 generelt kun er blevet mindre, og at fossile brændstoffer dermed ikke er blevet 
mindre økonomisk attraktive, tværtimod (Ripple et al., 2020). Da det netop er fossile brændstoffer, 
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der er skyld i udledningen af CO2 (UNEP, 2019), kan man undre sig over, hvorfor fossile brændstof-
fer ikke er blevet gjort mindre attraktivt. 
      
Ifølge Ripple et al. ser vi faktisk en stor stigning af vedvarende energikilder (2020). Men selv om 
forbruget af sol og vindenergi er steget med 373 % det sidste årti, udgjorde forbruget af vedvarende 
energikilder alligevel kun en 1/28 af energi fremstillet af fossile brændstoffer i 2018 (Ripple et al , 
2020) (Figur 4). På trods af en stigning af grøn energi, udgør det altså stadig en lille andel af vores 
samlede energiforbrug. Dette kan blandt andet skyldes at brugen af grøn energi simpelthen ikke kan 
følge med udviklingen af samfundet. Ifølge Ripple et al. er vores energiforbrug steget betydeligt det 
sidste årti (2020) (Figur 4). For eksempel steg vores elektricitetsforbrug med 12,1% mellem 2009 og 
2014 (Bilag 3) (The World Bank , 2014). På trods af dette stigende energiforbrug kan de manglede 
restriktioner på fossile brændsler ifølge Longhurst et. al. sætte tvivl til den politiske vilje for at imø-
dekomme klimakrisen: “the policy response is weak, uncoordinated, under resourced and lacking 
political will” (2016, s. 491).      

                       
3.2.4 Delkonklusion 
 
Ovenstående indikerer, at den offentlige sektor både benytter faktiske tiltag og aspirational talk til 
at håndtere klimakrisen.  
 
Eksempler på faktisk tiltag er de nationale lovgivninger. For at overvinde luftforurening, har England 
blandt andet lavet lovgivninger altså faktiske handlinger. Eksemplet med the Great Smog viser dog 
også, at en nation kan udvise en tøvende og skeptisk adfærd i håndteringen af miljømæssige udfor-
dringer.  
 
Derudover har både EU, USA og Kina lavet CO2 kvotesystemer. Kvotesystemet er blandt andet 
grundstenen i EU’s håndtering af klimakrisen. Systemets indvirkning kan dog diskuteres. På trods 
af at kunne sætte et loft for udledningen af CO2, kan økonomiske udsving, såsom en finanskrise, 
resultere i et oppustet system (Klimarådet, 2017). Et højt udbud af kvoter sænker prisen pr. ton CO2 
og gør dermed den grønne omlægning mindre attraktiv (Klimarådet, 2017). Derudover er det påvist 
at kvotesystemet er præget af snyd, hvilket underminere hele systemets funktion. Umiddelbart an-
tyder dette, at systemets funktion er god, men selve reguleringen og håndteringen af systemet er 
udfordret.   
 
Den offentlige sektor benytter også aspirational talk, heriblandt nationale målsætninger og strate-
gier, EU-direktiver og internationale aftaler. For eksempel er Englands luftforureningslovgivninger 
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understøttet af forurening-strategier og målsætninger. EU’s primære tiltag mod luftforurening er 
også målsætninger. Også de store internationale aftaler, såsom Kyoto Protokollen og Parisaftalen, 
viser karakter af aspirational talk på trods af at være juridisk bindende. Netop artikulationen af mål-
sætningerne kan virke som råmateriale til at rekonstruere de forskellige nationer, men spørgsmålet 
er, om disse nationer har foretaget den ønskede rekonstruering. CO2-udslippet og temperaturstig-
ningen er steget betydeligt på trods af, at den offentlige sektor har foretaget tiltag mod klimaforan-
dringerne. Dette antyder, at nationerne altså ikke har rekonstrueret tilstrækkeligt for at imøde-
komme de ellers juridisk bindende aftaler. På den anden side kan det også sandsynliggøres, at de 
internationale aftaler har været for ambitiøse og ikke taget højde for det stigende energiforbrug. Da 
netop forbruget af vedvarende energikilder er steget, kunne dette indikere, at de internationale afta-
ler har motiveret medlemslandene til at imødekomme en grøn omstilling. Men de vedvarende ener-
gikilder er simpelthen ikke omfattende nok til at efterleve det globale energiforbrug. 
 

3.3 Den private sektor  
 
I følgende afsnit vil jeg først præsentere en illustrativ case for at eksemplificere den private sektors 
håndtering af klimakrisen. Dernæst vil jeg analysere og diskutere et udvalg af initiativer foretaget af 
den private sektor for at håndtere klimakrisen. Initiativerne vil blandt andet blive kategoriseret som 
enten aspirational talk eller faktiske handlinger. I nedenstående vil jeg blandt andet belyse den pri-
vate energisektor, da denne sektor ifølge IPCC udleder den største mængde af CO2 i den private 
sektor (2014).   
 

3.3.1 H&M og modeindustrien 
 
H&M er en svensk tøjproducent med 5,076 butikker i mere end 74 lande, og ifølge virksomheden 
selv har den et stort fokus på klimaet (H&M Group, 2019). H&M har blandt andet en vision om at 
være både 100% cirkulære og klimapositive (H&M Group, 2019). At være klimapositiv betyder, at 
der opsuges og lagres mere CO2, end der udledes (Svansø, 2019). Tøjproducenten har lanceret flere 
målsætninger og initiativer for at imødekomme denne vision (H&M Group, 2019). H&M har blandt 
andet et mål om at benytte 100% genbrugs materiale inden 2030, og udelukkende bruge økologisk 
bomuld inden 2020 (H&M Group, 2019). For at understøtte disse mål har H&M siden 2010 tilbudt 
en tøjlinje ved navn Conscious, som ifølge H&M er produceret af mindst 50% bæredygtigt materiale 
(H&M, 2020a). Derudover har H&M blandt andet drevet et genbrugskoncept siden 2013, hvor kun-
der har kunnet aflevere deres brugte H&M-tøj i bytte for en rabatkupon til kundens næste køb i en 
H&M butik (H&M, 2020b).  
 



  Maj 2020 
  Line Holst-Jensen 

Kandidatafhandling 
Copenhagen Business School 

32 

Ifølge Kozlowski et al. er fokus på bæredygtighed i modeindustrien generelt steget de seneste årtier, 
herunder udviklingen af bæredygtighedsstrategier og målsætninger (2012). Det gælder især brands, 
som hører under det såkaldte fast fashion, da netop fast fashion industrien er kritiseret for at belaste 
miljøet (Kim & Oh, 2020). Fast fashion er kendetegnet ved masseproduktion, lave priser og reaktion-
hurtig og fleksibel tøjproduktion (Arrigo, 2015). De største brands i denne kategori er Zara, som har 
en omsætning på over 22,5 milliarder GBP (Statista, 2019), og H&M med en omsætning på over 16,8 
milliarder GBP (Statista, 2019). Både Zara (Inditex, 2020) og H&M (H&M Group, 2019) rapporterer 
om bæredygtighed og har udarbejdet en bæredygtighedsstrategi samt formuleret miljømæssige mål-
sætninger. H&M’s visioner om bæredygtighed og deres målsætninger om cirkularitet og klimaposi-
tivitet er eksempler på aspirational talk. Virksomhedens tøjlinje Conscious samt genbrugskoncept 
anses som værende faktiske handlinger for at afhjælpe klimaet. Men begge initiativer har modtaget 
kritik (Kim & Oh, 2020). 
 
I 2019 blev H&M’s Conscious kollektion beskyldt for “ulovlig marketing” af det Norske Forbruger-
tilsyn (Myklebost, 2019). Forbrugertilsynet beskyldte blandt andet H&M for at bruge symboler, ud-
sagn og farver til at vildlede køberen, hvilket krænkede Norsk markedsføringslovgivning (Myklebost, 
2019). Det er især manglende information og transparens, der bliver kritiseret af Forbrugertilsynet, 
som mener, at det netop er dette faktum, der giver kollektionen et indtryk af at være mere bæredyg-
tig, end kollektionen i sandhed er (Myklebost, 2019). Det er blandt andet på grund af Conscious 
kollektionen, at H&M er blevet beskyldt for greenwashing (Petter, 2020). Ifølge Lyon og Montgom-
ery defineres greenwahing som: “selective disclosure of positive information about a company’s en-
vironmental or social performance, while withholding negative information on these dimensions” 
(2013).  
 
Derudover er også H&M’s genbrugskoncept blevet kritiseret (Matteis & Agro , 2018). Netop det fak-
tum, at H&M udleverer rabatkuponer igennem deres genbrugsinitiativ, giver initiativet en tvetydig 
karakter (Matteis & Agro , 2018). Dét initiativ, som skulle imødekomme en bæredygtig kultur, op-
fordrer samtidig indirekte til et merforbrug, som akkumulerer H&M’s produktion og salg. Ifølge 
Claudia Marsales, Senior Manager for Waste and Environmental Management i delstaten Markham 
i Canada, kan rabatkuponerne sætte spørgsmålstegn ved, om H&M’s bæredygtighedsinitiativ snarer 
er et marketings- og salgsinitiativ, end et reelt forsøg på at imødekomme klimakrisen (Matteis & 
Agro , 2018). Berlingske sætter yderligere spørgsmålstegn ved genbrugskonceptet, da det er blevet 
påvist, at H&M har brændt 58 tons tøj siden genbrugsinitiativets start i 2013, svarende til ca. 12 tons 
om året (Berlingske, 2017). Tøj som der i princippet kunne have indgået i H&M’s genbrugskoncept.  
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Trods kritik af H&M’s tiltag har det stigende fokus på bæredygtighed i modeindustrien ifølge Euro-
pean Parliamentary Research Service (EPRS), haft en positiv indvirkning på industrien, og “even 
fast fashion is becoming more sustainable” (2019, s. 5). Men trods fremgang er modeindustrien sta-
dig én af de mest forurenende og CO2 tunge industrier i den private sektor (The World Bank, 2019). 
Ifølge World Bank udgør industrien 10% af den årlige globale CO2 udledning, hvilket er mere end 
den globale flytrafik og søfart tilsammen (2019). Det er især udviklingen af fast fashion, som har 
bidraget til modeindustriens CO2-udslip (EPRS, 2019). Dette skyldes, at fast fashions udbud af 
mange kollektioner generer en brug og smid væk-kultur (EPRS, 2019), altså at vi erhverver og hur-
tigt afskaffer en genstand (Nue, 2019). I 2000 lå gennemsnittet af årlige tøjkollektioner per tøjpro-
ducent på ca. to kollektioner. I 2020 har H&M mellem 12 og 16 årlige kollektioner, og Zara har 24 
årlige kollektioner (EPRS, 2019). Ifølge EPRS har de mange kollektioner udbudt til lave priser med-
ført, at forbrugere anser tøj som “perishable goods that are 'nearly disposable', and that are thrown 
away after wearing them only seven or eight times” (2019, s. 2). Ifølge EPRS udgør dette en belast-
ning for klimaet (2019) 
 
Ifølge Arrigo er grundfundamentet for H&M’s forretningsmodel netop at producere mange årlige 
kollektioner til billige priser (2015). På trods af at dette netop generer en brug og smid væk-kultur, 
som belaster klimaet (Nue, 2019), er dette netop hvad der karakteriserer fast fashion industrien (Kim 
& Oh, 2020). Udbuddet af mange kollektion til lave priser kan derfor være nødvendigt for at virk-
somheden bevarer sin konkurrenceevne (Mo, 2015).  
 

3.3.2 Øget fokus på rapportering 
 
Ifølge UN Global Compact (UNGC) er fokus på bæredygtighed i den private sektor blevet main-
stream (2019). UNGC’s Progress Report fra 2019 indeholder indsamlet data fra 8700 virksomheder. 
Her kunne det konkluderes, at 71% af virksomhederne rapporterer om bæredygtighed, 94% har im-
plementeret miljømæssige tiltag og 55% har evalueret deres fremskridt (UNGC, 2019). I en under-
søgelse lavet af KPMG om bæredygtighedsrapportering, er der indsamlet data fra de 250 største 
virksomheder i verden (G250) samt de 100 største virksomheder fra 49 lande, som udgør 4900 virk-
somheder (N100) (KPMG, 2017). Bæredygtighedsrapportering involverer blandt andet kommunika-
tionen af strategier, målsætninger og rapportering om fremgang  (KPMG, 2017), men kan også in-
volvere beretninger om virksomheders faktiske tiltag som set i for eksempel H&M’s bæredygtigheds-
rapport (H&M Group, 2019). Ifølge KPMG er der generelt sket en stigning af klimamålsætninger og 
bæredygtighedsrapportering på tværs af den private sektor (KPMG, 2017). Ifølge UNGC er dette 
blandt andet et forsøg på at imødekomme Parisaftalen, som 2400 virksomheder har forpligtet sig til 
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i 2019 (UNGC, 2019). Især to redskaber bliver brugt til virksomhedernes rapportering; FN’s 17 Ver-
densmål (UN, 2020) og Science Based Targets (SBT) (SBT, 2020).  
 
Ifølge KPMG spiller de 17 Verdensmål en vigtig rolle i den privates sektors rapportering af bæredyg-
tighed (KPMG, 2017). De 17 Verdensmål definerer globale prioriteter og ambitioner for bæredygtig 
udvikling for 2030 og søger at mobilisere global indsats omkring fælles målsætninger (UN, 2020). 
Blandt andet fastsættes der mål for at bekæmpe klimaforandringer og bevare og beskytte natur på 
land og i havet (UN, 2020). Ifølge FN er målene et strategisk værktøj, som kan afhjælpe den private 
sektor med at udvælge hvilke fokusområder inden for bæredygtighed, den pågældende virksomhed 
vil imødekomme (UNGC, 2015). KPMG’s undersøgelse viser, at 39% af N100 og 43% af G250 forbin-
der deres bæredygtighedsaktiviteter med verdensmålene (2017).  
 
SBT er et samarbejde mellem CDP, World Resources Institute, World Wide Fund for Nature og 
UNGC (SBT, 2020). Disse fire institutioner mener, at den private sektor gennem CO2-målsætninger 
spiller en essentiel rolle i Parisaftalen’s mål om at bevare den globale gennemsnitstemperatur under 
2 grader (SBT, 2020). SBT er en platform, der tilbyder rådgivning og metoder til at hjælpe virksom-
heder med at fremsætte CO2-mål. I 2020 har 841 virksomheder sat CO2-mål igennem SBT, for at 
imødekomme Parisaftalen (SBT, 2020).  
 
Både virksomhedernes fokus på verdensmålene, deres CO2-målsætninger igennem SBT, og gene-
relle bæredygtighedsinitiativer bliver fremlagt og diskuteret ved den årlige klimauge i New York. 
Udover at samle over 100 statsoverhoveder fra hele verdenen (The Climate Group , 2020) er den 
private sektor også stærkt repræsenteret ved denne begivenhed (The Climate Group , 2020). Ugen 
indeholder over 350 events omhandlende social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed (The 
Climate Group , 2020). Da formålet med klimaugen netop er at inspirere og motivere flere organi-
sationer til at bekæmpe klimakrisen (The Climate Group , 2020), anses klimaugen som et forum, 
hvor både det offentlige og private kan udfolde aspirational talk. Ifølge Christensen et al. skal hand-
linger netop artikuleres både internt og offentligt for at blive virkelige og en del af samfundet (2013). 
Når virksomheder kommunikerer om sine målsætninger i et internationalt forum, påvirker dette 
således samfundets forventninger til den pågældende virksomhed. Ifølge Christensen et al. kan dette 
netop motiverer virksomheden til at indfri disse forventninger (2013). Set i lyset af teorien om aspi-
rational talk, kan både verdensmålene og SBT altså have en positiv effekt, når de bliver artikuleret i 
et forum såsom klimaugen.  
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3.3.3 CO2-udslip i det private 
 
Ved den private sektor generelt, er den private sektors fremskridt forskellige ud fra et europæisk og 
globalt perspektiv. Ifølge Eurostat er udledningen af CO2 i de europæiske industrier faldet med 
13,5% fra 2008 til 2018 (2020) (Figur 5), og det tyder derfor på, at den private sektors tiltag for at 
afhjælpe klimakrisen har haft en positiv effekt. Både EU’s direktiver og CO2 kvotesystem kan poten-
tielt have haft en medvirkende effekt til denne fremgang. Det kan denne analyse dog ikke konkludere 
på.  
 

 
 
                                                  Figur 5: CO2 i EU  (Eurostat, 2020) 
 
Ser man til gengæld ud fra et globalt perspektiv, tyder det på, at den private sektors initiativer eller 
mangel på samme ikke har været effektive nok. Dette sandsynliggøres gennem et stigende CO2 ud-
slip (Ritchie & Roser, 2019). Dog ses den største stigning af CO2-udslip i energisektoren (Ritchie & 
Roser, 2019). De følgende afsnit vil undersøge energisektoren, som ifølge IPCC, udgør den største 
procentdel af den globale private sektors udledning (Pichs-Madruga, et al., 2014). Udviklingen af 
CO2 fra energisektoren er steget med 71,3% mellem 1960 og 2014 (The World Bank, 2014).  
 
Ifølge en undersøgelse lavet af CDP i 2017 er 100 virksomheder ansvarlig for 91% af den globale 
industrielle udslip af drivhusgasser, og ansvarlig for 70% af den totale globale udledning af drivhus-
gasser (CDP, 2017). Heraf arbejder alle 100 virksomheder med fossile brændstoffer (CDP, 2017) og 
er altså en del af energisektoren. Af de 100 virksomheder er 9% privatfinansieret, 32% statsfinansie-
ret og 59% statsejet (CDP, 2017). Undersøgelsen viser, at der har været en markant stigning af fossile 



  Maj 2020 
  Line Holst-Jensen 

Kandidatafhandling 
Copenhagen Business School 

36 

brændstoffer de sidste årtier, hvilket har haft en direkte indvirkning på det globale CO2-udslip (CDP, 
2017). Mellem 1988 og 2016 blev der udledt 833 gigaton CO2 (CDP, 2017). Mellem den industrielle 
revolution og 1988, altså en periode på omkring 237 år, blev der udledt 820 gigaton CO2 (CDP, 
2017). Der er altså blevet udstedt mere CO2 de sidste 28 år, end på 237 år, som ifølge CDP især 
skyldes en stigning af kulproduktion (2017). Hvis udvinding af fossile brændsler fortsætter i de næste 
28 år, som de foregående 28 år, vil den globale gennemsnitstemperaturer, ifølge CDP, stige til om-
kring 4 grader over præindustrielle niveauer ved udgangen af dette århundrede (2017).  
 
Umiddelbart tyder det dog på, at vi ikke kommer til at opleve den stigning. Ifølge World Economic 
Forum faldt den globale CO2-udslip fra energisektoren med 2% i 2019, grundet et reduceret forbrug 
af kul i Europa og USA (2020). I Europa er kulproduktionen faldet med 24%, som et resultat af en 
stigende omlægning til vedvarende energi, mens den amerikanske kulproduktion er faldet med 16% 
på grund af omlægningen til det mere konkurrencedygtig gas (Chestney, 2020). Her skal det dog 
nævnes at gas på samme måde som kul forurener klimaet.  
   

3.3.4 Delkonklusion  
 
Ovenstående analyse viser, at den private sektors håndtering af bæredygtighed, på samme måde som 
det offentlige, både består af faktiske tiltag og aspirational talk.  
 
Ifølge UN Global Compact foretager 94% ud af 8700 virksomheder reelle implementeringer, altså 
faktiske tiltag. Eksemplet med H&M viser netop, hvordan en virksomhed kan implementere faktiske 
initiativer for at imødekomme bæredygtighedsmålsætninger. Analysen viser dog også, at virksom-
heder kan blive beskyldt for greenwashing, hvis deres tiltag ikke er gennemsigtige nok.  
 
I forhold til aspirational talk ses der blandt andet et stigende antal af bæredygtighedsrapporter, som 
kommunikerer organisatoriske strategier og målsætninger. Gennem klimaugen i New York kan virk-
somheder kommunikere sine ambitioner til et bredt og globalt publikum. Set i perspektiv af teorien 
om aspirational talk, er stigningen af bæredygtighedsrapportering positiv, da det ifølge Christensen 
et al. netop er dét, der kan holde kløften mellem det virkelige og uvirkelig åben. Det er denne kløft 
der kan inspirere og motivere til forøget indsats, der hvor organisationen ikke lever op til sine mål-
sætninger. Det kan også skabe mulighed for at fremsætte nye og mere krævende målsætninger, hvis 
de forhenværende målsætninger er nået.  
 
Empirien viser, at den private sektor, på trods af umiddelbare fremskridt i Europa, er udfordret i 
forhold til udledningen af CO2. Dette ses blandt andet i modeindustrien, men det er dog mest tydelig 
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i energisektoren, hvor få virksomheder bærer skylden for størstedelen af den totale globale udled-
ning af CO2. Her er det dog vigtig at nævne, at størstedelen af virksomhederne er statsejet, hvilket 
synliggør, at der er magtstrukturer, som ikke blot agerer i den offentlige sektor, men også har ind-
virkning på den private sektor. Dette faktum belyser, at den offentlige og private sektor på nogle 
områder understøtter hinanden. 
 
Eksemplet med H&M sandsynliggør, at virksomheder kan stå i et dilemma mellem grøn omstilling 
og konkurrencedygtighed. Er konkurrencen stor i en given industri, som for eksempel i modeindu-
strien, kan en konkurrencedygtig forretningsmodel stride imod den bæredygtige agenda. For H&M 
er det netop produktionen af flere forskellige kollektioner solgt til lave priser, som gør, at H&M er 
konkurrencedygtig i fast fashion industrien. Producerede H&M færre kollektioner eller hævede pri-
sen på deres produkter ville derfor have store konkurrence- samt forretningsmæssige konsekvenser. 
Samtidig er det denne forretningsmodel, som generer en usund brug og smid væk-kultur, som bela-
ster klimaet. Ønsket om at være konkurrencedygtig kan derfor overskygge ønsket om at afhjælpe 
klimaet.  
 

3.4 Individet  
 
Analysen af individet vil tage udgangspunkt i Greta Thunberg og klimabevægelsen. Derudover vil jeg 
analysere og diskutere et udvalg af måder, hvorpå individet håndterer klimakrisen, herunder akti-
visme og politisk forbrugeradfærd. De forskellige tiltag vil blive kategoriseret som enten aspirational 
talk eller faktiske handlinger. Nedenstående analyse vil også inddrage en undersøgelse af det civile 
samfund, herunder sociale bevægelser, da dette kan give et større og bredere perspektiv på indivi-
det.   

 
3.4.1 Thunberg og klimabevægelsen 
 
I august 2018 satte den 15-årige Greta Thunberg sig foran det Svenske Parlament (Thunberg, 2019). 
Hun strejkede for klimaet og lovede at fortsætte, indtil den svenske regering opfyldte de CO2-mål, 
som landet havde forpligtet sig til i Paris i 2015. Hun begyndte derefter regelmæssigt at forsømme 
skolelektioner for at gå i strejke hver fredag (Thunberg, 2019). Thunberg er i dag én af verdens mest 
kendte klima-aktivister  (Watts, 2019). En aktivist er defineret som et individ, der søger at stimulere 
en bestemt ændring i samfundet (Den Hond & De Bakker, 2007), og som agerer uden en institutionel 
myndighed i ryggen (Davis & White, 2015). Aktivister stræber ofte efter field-level change, altså æn-
dringer på et større samfundsmæssigt plan, men kan også søge ændring hos en enkelt virksomhed 
(Den Hond & De Bakker, 2007).  
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Aktivisten bruger umiddelbart to komplementære ruter til at stimulere ændringer på et større sam-
fundsmæssigt plan (Den Hond & De Bakker, 2007). Den ene er at arbejde på feltniveau for eksempel 
at kræve statsregulering. Den anden er at arbejde på et organisatorisk niveau i håbet om, at ændrin-
ger i de enkelte virksomheder til sidst vil fremkalde ændringer på feltniveau (Den Hond & De Bakker, 
2007). Da Thunberg netop har appelleret til den svenske regering, antyder dette, at Thunberg har 
forsøgt at stimulere samfundsmæssige ændringer på et højere samfundsniveau. Hendes adfærd som 
aktivist førte på kort tid til en større global social bevægelse, som hører under begrebet kollektiv 
handling (Snow et al., 2004). På det mest basale niveau inkluderer kollektiv handlinger enhver mål-
rettet aktivitet begået af to eller flere individer (Snow et al., 2004). Det er ambitionen om at nå et 
fælles mål via fælles handling, idet der er en tro på at samarbejde øger sandsynligheden for at nå det 
fælles mål (Snow et al., 2004). Sociale bevægelser handler altså om at fremme eller modstå ændring 
i samfundet (Snow et al., 2004). Den sociale bevægelse kan enten appellere til den institutionelle 
myndighed (politikere, virksomheder osv.) eller den kulturelle myndighed (overbevisninger og ad-
færd) (Snow et al., 2004, s. 9) 
 
Thunbergs aktivisme resulterede blandt andet i stiftelsen af den sociale bevægelse Fridays For Fu-
ture.  Denne bevægelse opmuntrer unge studerende i hele verden til at skolestrejke for at kræve kli-
mahandling fra deres regeringer (Woodward, 2020) og appellerer altså til den institutionelle myn-
dighed. I september 2019 havde Thunbergs skolestrejke foran den svenske parlamentsbygning ført 
til verdens største klimastrejke på tværs af omkring 185 lande (Laville & Watts, 2019). 
 
På trods af bred opbakning i det civile samfund har klimabevægelsen, ifølge Thunberg, ikke haft en 
reel indvirkning på den institutionelle myndighed, da CO2-udledningen stadig stiger (Hayes, 2020). 
Denne udtalelse bliver understøttet af analysen af den offentlige sektor, som netop viser, at CO2 og 
den global temperatur kun er steget siden, at den politiske myndighed foretog de første tiltag for at 
imødekomme klimaet. Denne stigning er altså også sket på trods af klimabevægelsen. Til gengæld 
har klimabevægelsen skabt et stort fokus på klimakrisen, som fremgår af den massive opbakning, 
som Thunberg har formået at skabe siden august 2018. Dette indikerer, at klimabevægelsens brug 
af aspirational talk ikke har formået at rekonstruere det offentlige, men bevægelsen har umiddelbart 
forårsaget, at flere mennesker er blevet en del af bevægelsen. Ifølge Gunningham er nationalstater 
og internationale aftaler afgørende for at opnå en fremtid med lavere CO2-udledning, men de sociale 
bevægelser og deres allierede er mindst lige så vigtige, da disse stimulerer ændringer i overbevisnin-
ger og normer, som i sidste ende kan resultere i adfærdsændringer (2018). Dette antyder, at klima-
bevægelsen på sigt kan have en positiv indvirkning på klimakrisen.   
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3.4.2 Klimakrisens indvirkning på individet  
 
Ser man bort fra den sociale bevægelse og det faktum, at Thunberg er aktivist, kan hun som et enkelt 
individ også benyttes som et eksempel på, hvordan klimakrisen kan have en effekt på individet. Som 
otte-årige blev Thunberg for første gang gjort opmærksom på klimaforandringerne (Thunberg, 
2019). Dette førte blandt andet til en depression og selektiv mutisme (Watts, 2019). Ifølge Thunberg 
selv blev denne reaktion styrket af, at hun er diagnosticeret med aspergers (Thunberg, 2019), men 
lignende reaktion er også set hos den generelle befolkning.   
 
Umiddelbart er klimadepressioner (Khafaie et al., 2019) samt følelsen af klimaskyld (Nilsson, 2018), 
en stigende udfordring for individet. Ifølge Gladka et al. påvirker klimaændringerne ikke kun vores 
fysiske helbred, det kan også udgøre psykiske følger såsom depressive lidelser eller endda selvmord 
(2018) Især vurderes det, at klimaforandringer har en indvirkning på de unges mentale sundhed 
(Majeed & Lee, 2017).  
 
Ifølge World Economic Forum udgør klimaforandringerne en ny bekymring for individet (Fleming, 
2020). Ifølge en undersøgelse udarbejdet af European Investment Bank (EIB) i 2020, har bekym-
ringen for klimaforandringerne til dels bredt sig i Europa (2020). 47% af europæerne betragter kli-
maforandringerne som den største udfordring i deres liv, fulgt af bekymringen for adgang til sund-
hedsydelser (39%) og arbejdsløshed (39%) (EIB, 2020). Til sammenligning anser 39% af amerika-
nere klimaændringer som deres største personlige udfordring, som bliver overgået af bekymringen 
for adgang til sundhedsydelser (45%) (EIB, 2020). 73% af kineserne mener, at klimaændringer er 
samfundets største udfordring, som overgår bekymringer forbundet med adgang til sundhedsydelser 
(47%) og finanskrise (33%) (EIB, 2020).  
 

3.4.3 Intentioner og handlinger  
 
Da Thunberg blev bevidst om klimakrisen, foretog hun en række personlige adfærdsændringer som 
for eksempel at blive vegetar og at stoppe med at benytte flytransport (Thunberg, 2019). For eksem-
pel forsøger hun så vidt muligt at benytte transportmidler, som udleder begrænset CO2 (Woodward, 
2020). Dette anses som værende faktiske handlinger for at imødekomme klimakrisen.  
 
Thunbergs valg om at stoppe med at flyve og blive veganer er et eksempel på politisk forbrugerad-
færd (Stolle & Micheletti , 2013). Politisk forbrugeradfærd er, når en forbruger bruger samfundet 
som politisk arena til at ændre institutionel- eller markedspraksis, der viser sig at være etisk, miljø-
mæssigt eller politisk forkastelig (Stolle & Micheletti , 2013).  
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Der synes at være et højt fokus på politik forbrugeradfærd i dag (Copeland & Boulianne, 2020). Ifølge 
Endres og Panagopoulos engagerer cirka 35% af amerikanerne sig i politisk forbrugeradfærd (2017), 
og ifølge the European Social Survey er antallet af politiske forbrugere i Danmark ca. 36%, Finland 
ca. 37% og Frankrig ca. 32% (2016, som citeret i Copeland & Boulianne, 2020). I Brasilien deltager 
ca. 19% af befolkningen i boycotting eller buycotting (Copeland & Boulianne, 2020). Boycotting be-
tyder, at forbrugeren fravælger et bestemt produkt af etiske årsager, og buycotting betyder, at for-
brugeren bevidst køber fra bestemte virksomheder, som de opfatter som værende etiske (Copeland 
og Boulianne, 2020). Da boycotte eller buycotte reflekterer en decideret handling, kan begge tiltag 
anses som værende faktiske handlinger til at imødekomme klimakrisen. 
 
Ovenstående antyder, at individet udviser større fokus på bæredygtighed. Der kan dog stilles tvivl 
ved den reelle indvirkning af disse målsætninger, da data viser, at der er et såkaldt intention-beha-
viour gap (Carrington et al., 2010). Ifølge Jacobsen og Dulsrud er denne kløft veldokumenteret 
(2007). Gennem tiden har undersøgelser vist, at individet udtaler at ville handle anstændigt, men 
målinger af selve adfærden viser, at de ikke imødekommer dette (Jacobsen & Dulsrud, 2007). Ek-
sempler på individets forklaringer er informationsproblemer, eller at forbrugerne ikke kender til al-
ternative muligheder eller de sande konsekvenser af deres handlinger (Jacobsen & Dulsrud, 2007). 
En undersøgelse fra 2005 viste, at 30% af forbrugere udtalte, at de ville udvise en etisk forbrugerad-
færd; men i selve købsøjeblikket udviste kun 3% en faktisk etisk forbrugeradfærd (Carrington et al., 
2010). Dette understreger blot, at individets udtalelser om bæredygtig adfærd umiddelbart er aspi-
rational talk og ikke altid reflekterer faktisk handling.  
 

3.4.4 Forbrugeradfærd 
 
Denne kløft mellem intention og handling bliver fremhævet af den generelle befolknings forbruger-
adfærd, som umiddelbart ikke er bæredygtig (Scholte, 2005). Dette kommer især til udtryk i selve 
vores forbrugerkultur, eller rettere individets consumerism (Scholte, 2005). Consumerism beskriver 
en adfærd, hvor folk “frenetically acquire (and usually fairly quickly discard) a variety of goods 
that provide the user with some kind of instant but ephemeral gratification” (Scholte, 2005, s. 162). 
Det involverer blandt andet købet af artikler, herunder fødevarer, drikkevarer, tøj, biler og rejser 
(Scholte, 2005). I alle disse tilfælde køber forbrugeren en øjeblikkelig (og normalt midlertidig) til-
fredsstillende oplevelse. Mennesket tilskyndes at købe artikler og oplevelser, som de ellers ville be-
tragte som unødvendige (Scholte, 2005). Dette er blandt andet et resultat af branding (Mumby, 
2012). Ifølge Kotler et. al. er branding: “a name, symbol, logo, design or image, or any combination 
of these, which is designed to identify a product or service and distinguish it from those of their 
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competitors. A brand is an entity which offers customers added value over and above its functional 
performance” (2012, s. 467).  
 
Ifølge Mumby er branding et resultat af udbredelsen af kapitalismen (2012). I takt med at kapitalis-
men spredte sig, udviklede konkurrencen sig også, og branding blev derfor et redskab for virksom-
heder til at skabe kundeloyalitet og udvide sin kundekreds (Mumby, 2012). Branding bliver netop 
brugt til at skabe et behov hos forbrugeren: “branding became a way not only to create customer 
loyalty but also to create customer needs. Consumers not only need to be continually persuaded to 
fulfill their needs and desires but also must be continually convinced of new needs and desires they 
were previously unaware they had” (Mumby, 2012, s. 283). Altså generer branding et merforbrug, 
et forbrug som forbrugeren ikke umiddelbart har, men som de bliver lokket til at tro, at de har. Ifølge 
Scholte er verdenssamfundet stærkt præget af consumerism, som bliver fremskyndet af branding 
(2005). Denne forbrugeradfærd ses især gennem vores forbrug af tøj.  

 
Ifølge en undersøgelse lavet af EPRS i 2019, kunne det konstateres, at cirka 5% af de europæiske 
husholdningens-udgifter bruges på tøj og fodtøj, hvoraf ca. 80% bruges på tøj og 20% på fodtøj 
(2019). Det anslås, at EU-borgere i 2015 købte 6,4 millioner ton nyt tøj (12,66 kg pr. person) (EPRS, 
2019). Ifølge the European Environment Agency (EEA) er købet af tøj pr. person i EU steg med 40% 
mellem 1996 og 2012 (EPRS, 2019). Derudover er mere end 30% af tøjet i europæernes garderobe-
skabe ikke blevet brugt i mindst et år. Når tøjet bliver kasseret, er det under 50% der bliver genan-
vendt, og over 50% af det kasseret tøj sendes til forbrændingsanlæg (EPRS, 2019). En undersøgelse 
lavet af McKinsey & Company viser, at individer fra især de vestlige lande har et forbrug, som har en 
negativ indvirkning på klimakrisen (Remy et al., 2016). Det samlede CO2-udslip fra modeindustrien 
ville stige med 77%, hvis 80% af individer fra emerging markets, såsom Brasilien, Rusland, Indien, 
Kina og Sydafrika (Dicken, 2015) udviste samme forbruger adfærd som individer fra den vestlige 
verden (Remy et al., 2016) (Bilag 4).  
 
Individets høje forbrug af blandt andet tøj kan være et svar på hvorfor netop modeindustrien gene-
relt udbyder flere kollektioner og større varesortiment, som beskrevet i analysen vedrørende den 
private sektor. Virksomheder som H&M udbyder den mængde varer, som de gør, fordi der er en 
forbrugeradfærd, som imødekommer det. Dette forbrug kan dog også være et resultat af virksomhe-
dernes branding, som skaber et falsk behov hos individet (Mumby, 2012).  
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3.4.5 Delkonklusion 
 
Ovenstående analyse antyder, at individet, på samme måde som det offentlige og private, både be-
nytter faktiske tiltag og aspirational talk til at afhjælpe klimakrisen.  
 
Faktiske tiltag kan blandt andet være adfærdsændringer, eller politisk forbrugeradfærd.  
Dog tyder det på, at der findes en kløft mellem individets intention og handling. Selvom undersøgel-
ser viser, at individet udtaler at det foretager politisk forbrugeradfærd, reflekterer dette ikke altid 
virkeligheden. Derfor har den politiske forbrugeradfærd også karakter af aspirational talk; aspirati-
onal talk foretaget af individet rettet mod individet selv. På trods af ikke at reflektere faktiske hand-
linger, kan individets udtalelser om bæredygtig adfærd være et udtryk for ønsket om adfærdsæn-
dring i fremtiden. Det ønske kan blandt andet være motiveret af, at individet er bekymret for klima-
krisen. Set i lyset af aspirational talk, kan individet ved at artikulere et ønske om adfærdsændring på 
sigt motivere individet til at imødekomme dette ønske med faktiske handlinger.  
 
Aktivister såsom Thunberg har foretaget faktiske adfærdsændringer og har derudover fungeret som 
motivator for det civile samfund. Ifølge Gunningham vil netop Thunberg og klimabevægelsen kunne 
stimulere ændringer i overbevisninger og normer, som i sidste ende kan resultere i adfærdsændrin-
ger hos den generelle befolkning. Aspirational talk synes altså at have en stor betydning for individets 
håndtering af bæredygtighed, både nu og i fremtiden. På baggrund af individets adfærd, kan det dog 
diskuteres, hvorvidt klimabevægelsen burde appellere til både den institutionelle myndighed såvel 
som den kulturelle myndighed. Som belyst, appellerer klimabevægelsen primært til politikere og re-
geringer, altså til den institutionelle myndighed. Dog viser ovenstående undersøgelse, at klimabevæ-
gelsen i lige så høj grad burde appellere til individets generelle adfærdsmønstre, herunder vores for-
brugerkultur, som har en negativ indvirkning på klimakrisen. Dog kan denne adfærd også forklares 
ved, at individet oplever et falsk behov, som er et resultat af virksomheders branding.  

 
Ligesom menneskelig aktivitet har haft indvirkning på klimakrisen, tyder det også på, at klimakrisen 
har haft en indvirkning på individet. Dette er Thunberg blandt andet et eksempel på. Thunbergs 
historie beskriver netop et individ, der blev mentalt tynget af klimakrisen. En reaktion som også er 
set hos den generelle befolkning. Blandet andet er der en stigende bekymring for klimaforandrin-
gerne, især i Europa men også i Kina. Dette indikerer, at individet er tynget af klimakrisen, hvilket 
antyder, at individet har brug for frigørelse.  
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3.5 Konklusion på første delanalyse 
 
Gennem et kommunikativt perspektiv har jeg kunne belyse, at samfundets initiativer både består af 
faktiske handlinger og aspirational talk.  
 
Eksempler på faktiske handlinger er lovgivninger, CO2 kvotesystemet, bæredygtighedsinitiativer fo-
retaget af virksomheder og adfærdsændringer hos individet. Analysen viser dog udfordringer med 
kvotesystemet. Systemet har blandt andet vist at være let påvirket af økonomiske udsving, som kan 
resultere i lave CO2 priser. Dette har betydet, at den økonomiske konsekvens ved at udlede CO2 er 
lille.  
 
Samfundets håndtering af klimakrisen har også vist karakter af aspirational talk. De nationale afta-
ler, EU-direktiver, bæredygtighedsrapportering, verdensmålene, SBT, klimabevægelsen og udtalel-
ser om bæredygtig adfærd, er alle eksempler på aspirational talk. Aspirational talk synes især at have 
haft en positiv effekt på individets indblanding i klimakrisen. Klimabevægelsen synes at have moti-
veret flere mennesker til at blande sig i den globale miljødiskussion og synes at have skabt et nyt og 
styrket fokus på klimakrisen. 
 
På baggrund af det fremviste data, tyder det dog ikke på, at de faktiske tiltag ej heller de ambitiøse 
målsætninger har stimuleret den ønskede adfærd, da den globale temperatur og globale CO2 udslip 
aldrig har været højere. På baggrund af min analyse, tyder det også på, at samfundets tiltag primært 
har karakter af aspirational talk. På trods af at aspirational talk kan have en positiv effekt på organi-
satorisk fremgang, stimulere positive ændringer og inspirere til nye og forhøjede standarder, synes 
aspirational talk altså ikke at være tilstrækkelig, når det kommer til bekæmpelsen af klimakrisen. På 
baggrund af de stigende temperaturer og stigende CO2-udslip, er samfundet ikke kommet tættere 
på en løsning, tværtimod. Ifølge WMO er vi langt fra at nå Parisaftalen (WMO, 2020). Dette antyder, 
at samfundets håndtering af klimakrisen bør genovervejes og ikke mindst rekonstrueres. Den oven-
stående analyse vil ligge til grund for anden delanalyse, hvor ovenstående fund og betragtninger vil 
blive analyseret gennem marxismen samt Marx’ teori om merværdi og fremmedgørelse. Det er netop 
dette teoretisk perspektiv, der bliver benyttet til at foreslå teoretiske rekonstruktioner og bidrage til 
nye diskussioner - og dermed initiere nye måder at tilgå og opfatte klimakrisen på.  
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Kapitel 4 - Den teoretiske analyse 
 

Formålet med anden delanalyse er at analysere fund fra første delanalyse gennem et marxistisk per-
spektiv. Som beskrevet i andet kapitel, kan Marx’ begrebs- og teoriramme bruges til at anskue nuti-
dens samfundsmæssige udfordringer set i perspektivet af Marx’ abstrakte og filosofiske overbevis-
ninger. Som beskrevet i andet kapitel, vil dette muliggøre en teoretisk rekonstruktion af samfundets 
håndtering af klimakrisen.  
 
Først og fremmest vil der blive redegjort for neoliberalismen, da det er relevant for analysen at forstå 
den politiske og historiske kontekst, som skaber de nuværende rammer for samfundet. Dernæst vil 
den offentlige sektor, den private sektor og individet blive analyseret ud fra et marxistisk perspektiv. 
Herunder vil den teoretiske rekonstruktion af den offentlige sektor ske gennem marxismens teori- 
og begrebsramme, rekonstruktionen af den private sektor vil ske gennem teorien om merværdi, og 
rekonstruktionen af individet vil ske gennem teorien om fremmedgørelse. Anden delanalyse vil pri-
mært tage udgangspunkt i de ovenstående fund fra første delanalyse.  
 

4.1 Fra liberalisme til neoliberalisme  
 
Ifølge Wilson har samfundet gennemgået store og mærkbare forandringer de sidste årtier (2018). 
Dette skyldes en udvikling i den generelle politiske ideologi, som har udviklet sig op igennem det 20. 
århundrede, og som har haft og stadig har en indvirkning på verdenssamfundet (Wilson, 2018). Den 
politiske ideologi har udviklet sig fra liberalisme til neoliberalisme.  
  
Neoliberalisme er en fælles betegnelse for en række forskellige antagelser, politiske mål og økono-
misk-politiske midler (Pedersen, 2011). Den har aner tilbage til mellemkrigstiden, men vandt først 
almen udbredelse i 1980'erne (Pedersen, 2011). "Liberalismen" i neoliberalismen henviser til en tro 
på individuelle friheder, ejendomsrettigheder og frie markeder; et godt samfund er et kapitalistisk 
samfund, der er forankret i individuelle ejendomsrettigheder og markedsfriheder (Wilson, 2018). 
Begrebet neoliberalisme kan, ifølge Pedersen, defineres ud fra tre forhold: (1) liberalisering af pris-
kontrol og af kapitalmarkeder samt fjernelse af handelsbarrierer; (2) statens tilbagetrækning fra 
økonomien gennem deregulering, privatisering og outsourcing og (3) anvendelse af pengepolitik-
ken til at kontrollere pengeudbuddet, sikre mod høj inflation og styre statsunderskud (2011, s. 25). 
Neoliberalismens politiske mål tilstræber altså at omdefinere statens rolle for at tillade større frihed 
for både den private sektor og individet. 
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Umiddelbart var den tidligere liberalismes primære formål at begrænse regeringens indblanding i 
samfundet, da målet var at sikre frihed i handel, foreninger og civilsamfundet, samtidig med at man 
bevarede individuelle rettigheder (Wilson, 2018). M.a.o. drejede liberal politik sig om at definere 
anvendelserne og grænserne for staten samt at definere dens offentlige funktion i et kapitalistisk 
samfund (Wilson, 2018). Neoliberalismen forsøger at slette denne linje mellem det offentlige og det 
private for at skabe et helt samfund - faktisk en hel verden - baseret på privat markedskonkurrence 
(Wilson, 2018). I et neoliberalt samfund kan man ikke længere forestille sig det kapitalistiske marked 
som en særskilt arena, hvor varer produceres og udveksles; snarere er markedet grundlaget for hele 
samfundet (Wilson, 2018). Afgørende er dog, at statens funktion ikke fuldstændig forsvinder, sna-
rere skal staten de- og rekonstrueres med det formål at ekspandere, effektivisere samt støtte private 
markeder (Pedersen, 2011). Ifølge Wilson betyder dette, at nutidig politik primært fokuserer på, 
hvordan vi bedst kan fremme konkurrence (2018). Dette politiske fokus har skabt en konkurrence-
stat (Wilson, 2018).  
  
Begrebet konkurrencestat bliver blandt andet beskrevet af Pedersen, som sammenligner konkurren-
cestaten med den danske velfærdsstat (2011). Han beskriver konkurrencestaten ud fra fire punkter: 
(1) staten søger aktivt at aktivere befolkningen og virksomheder til at deltage i den globale konkur-
rence. Sammenlignet med velfærdsstaten, som søger at kompensere og beskytte befolkningen og 
virksomheder mod den ustabile internationale økonomi (Pedersen, 2011). (2) Staten søger at gøre 
den enkelte ansvarlig for sit eget liv. Fællesskab findes i arbejdet, og frihed er friheden til at realisere 
egne behov. Dette sammenlignes med velfærdsstaten, der i stedet lægger vægt på demokrati, og at 
frihed derimod er at dele sine meninger samt at deltage og påvirke de politiske processer (Pedersen, 
2011). (3) Staten søger dynamik frem for stabilitet gennem at reformere og lave grundige forbere-
delser (Pedersen, 2011). (4) Staten søger aktivt de internationale omgivelser og har et ønske om at 
påvirke dem. Konkurrencestaten er altså internationalt orienteret (Pedersen, 2011). Hvilken rolle, 
neoliberalismen og konkurrencestaten har på henholdsvis det offentlige, det private og individet, vil 
blive vurderet løbende igennem dette kapitel  
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4.2 Den offentlige sektor   
 
I det følgende afsnit vil jeg foretage en analyse af den offentlige sektors håndtering af klimakrisen ud 
fra et marxistisk perspektiv. Marx’ teorier vil blive set i lyset af fund fra første delanalyse, men også 
set i lyset af de neoliberalistiske forhold, som beskrevet ovenfor. Den marxistiske begrebsramme, 
tilføjet nutidige kontekst, vil blive brugt til at beskrive den offentlige sektors rolle i klimakrisen.   
 
Som det fremgår af første delanalyse, er der blandt andet foretaget initiativer af de overstatslige in-
stitutioner såsom FN og EU for at imødekomme klimakrisen. Dette gælder både oprettelsen af 
UNFCC, udarbejdelsen af klimaaftaler og omfattende kvotesystemer. Første delanalyse sandsynlig-
gør dog også, at nationalstaterne ikke har rekonstrueret tilstrækkeligt for at imødekomme klimakri-
sen. Blandt andet bliver den politiske myndighed kritiseret for ikke at udarbejde restriktioner på 
fossile brændsler, hvilket ifølge Longhurst et. al. kan så tvivl om den politiske vilje til at imødekomme 
klimakrisen (2016). Men mangel på restriktioner kan også synliggøre den offentlige sektors vilje til 
at opretholde økonomisk velstand. Ifølge IPCC er omkring 76,6% af det totale CO2-udslip forbundet 
med bestræbelser på at fremskynde tempoet i den økonomiske vækst og hæve levestandarden især i 
udviklingslandene (2013). For eksempel, spiller produktionen af kul en afgørende faktor for flere 
nationale økonomier, og restriktioner ville derfor have store konsekvenser for de pågældende øko-
nomisk infrastrukturer (CDP, 2017). Dette synliggør et dilemma mellem grøn omstilling og økono-
misk velstand, som vil blive undersøgt nærmere i de følgende afsnit. Først vil jeg præsentere det 
marxistiske syn på staten.   
  

4.2.1 Staten ifølge Marx  
 
Ifølge Marx er staten en “selvstændig skikkelse”, som “antager fælles interesse” (Marx & Engels, 
2004b, s. 76). Individet foretager kun valg som imødekommer egne interesser, og det er derfor op til 
staten at varetage rollen som den overordnede magt med øje for fællesskabet (Marx & Engels, 
2004b). Alle midler bør derfor centraliseres til staten, hvilket blandt andet indebærer skat efter 
stærkt stigende skala, centralisering af transportvæsnet i statens hænder, og centralisering af kre-
ditten i statens hænder ved hjælp af en nationalbank med statskapital og absolut monopol (Marx 
& Engels, 2004a, s. 39). Al kapital bør altså overdrages til staten, for at staten derved har ressourcer 
til at imødekomme fællesskabets interesser. Ifølge Marx er den statslige rolle dog ønsketænkning. 
Staten er nemlig ikke selvstændig, men er derimod underkastet bourgeoisiet, og den moderne stats-
magt er dermed blot et udvalg, der varetager bourgeoisklassens fællesanliggender (Marx & Engels, 
2004a, s. 18).  



  Maj 2020 
  Line Holst-Jensen 

Kandidatafhandling 
Copenhagen Business School 

47 

Denne underkastelse bliver blandt andet beskrevet igennem nationernes ønske om at imødekomme 
det stærkt stigende globale handelsmarked: “De billige varepriser er det svære artilleri, som skyder 
alle kinesiske mure i grus, som er i stand til at overvinde selv det mest hårdnakkede fremmed had 
hos barbarerne. Det tvinger alle nationer til at tilegne sig bourgeoisiets produktionsmåde, hvis de 
ikke vil gå til grunde; det tvinger dem til at indføre den såkaldte civilisation, dvs. blive bourgeois’er. 
Kort sagt, bourgeoisiet skaber sig en verden i sit eget billede.” (Marx & Engels, 2004a, s. 18). Støtter 
den offentlige sektor ikke nationens konkurrenceevne, vil nationen i et marxistisk perspektiv “gå til 
grunde”. Dermed må den offentlige sektor altså først og fremmest tænke på markedet og ikke mindst 
de kapitalister, som repræsenterer nationen på markedet. Dette stemmer umiddelbart overens med 
nutidens opfattelse af konkurrencestaten i det neoliberalistisk-orienterede samfund. Den offentlige 
sektor er ikke blevet mindre magtfuld, den har blot skiftet rolle fra at være beskytter af samfundet 
og borgerne, til en beskytter af virksomheder og frie markeder (Pedersen, 2011).  
  

4.2.2 Statens dilemma 
 
Marx’ opfattelse af statens rolle, samt ideen om konkurrencestaten, vil i de følgende afsnit blive brugt 
til at analysere den offentlige sektors dilemma mellem grøn omstilling og økonomisk velstand. Ud 
fra første delanalyse, tegnes dér et billede af en offentlig sektor, som umiddelbart imødekommer de 
private markeder mere, end den bekæmper klimakrisen. Dette kan belyses ud fra to punkter; (1) den 
offentlige sektors involvering i energisektoren, og (2) den offentlige sektors håndtering af CO2.  
 

4.2.2.1 Den offentlige sektors involvering i energisektoren 
 
I første delanalyse blev det synliggjort, at den offentlige sektor i et stort omfang er involveret i ener-
gisektoren. Ud af verdens 100 mest forurenede virksomheder, organisationer som alle udvinder og 
sælger fossile brændstoffer, er 59% statsejet, og 32% statsfinansieret (CDP, 2017).  En af de mest 
involverede stater i energisektoren er Kina, som siden årtusindskiftet har oplevet en tredobbelt vækst 
i kinesisk kulproduktion (CDP, 2017). Ifølge CDP udgør dette en årlig produktion på 4 milliarder 
tons kul, hvilket repræsenterer halvdelen af den globale kulproduktion (2017). I 2015 udgjorde 50 
kinesiske kulproduktionsvirksomheder 71% af den totale kinesiske produktion (CDP, 2017). M.a.o. 
er en stor del af den kinesiske infrastruktur afhængig af kulproduktion, og den har derfor stor betyd-
ning for Kinas økonomiske velstand. Sammenlignet med Norge, udgør produktionen og salget af olie 
20-25% af landets BNP og 50% af landets eksport (Bergholt et al., 2019). Det er blandt andet olie, 
som finansierer Norges pensionsordning (Sollund, 2012). Fossile brændstoffer spiller altså også en 
stor rolle for Norges økonomiske velstand og understøtter endda landets velfærdsstat.  
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Set i lyset af Pedersens beskrivelse af konkurrencestaten, viser både Kina og Norge karakter af at 
være konkurrencestater, der igennem sin produktion af kul og olie aktivt søger den globale konkur-
rence. Ovenstående viser også, at omfattende restriktioner på kul og olie ville have store negative 
konsekvenser for både Kinas og Norges økonomi, eller som Marx beskriver det, potentielt forårsage 
at nationerne gik til grunde (Marx & Engels, 2004a, s. 18).  
  
I et marxistisk perspektiv kan både Kina og Norge blive kritiseret for at være underkastet kapitalis-
men, da begge stater ikke bare understøtter det globale handelsmarked, men også agerer på marke-
det. I et marxistisk perspektiv er begge nationer derfor blevet bourgeois’er (Marx & Engels, 2004a, 
s. 18), og da bourgeoisiet kun fokusere på omsætning, merværdi og profit (Marx, 1970), må det be-
tyde, at både Kina og Norge umiddelbart er drevet af det samme. Virkeligheden i det 21. århundrede 
synes dog at være mere nuanceret. Dette bliver synliggjort gennem det faktum, at Norges oliepro-
duktion finansierer landets pension og dermed understøtter velfærdsstaten. M.a.o. er det netop ved 
at agere på det globale marked, og altså agere som kapitalist, at Norge centraliserer ressourcer til 
fordel for landets fælles interesser. Dermed synes Norge ikke kun at være drevet af profit og mer-
værdi, som umiddelbart er negativt i et marxistisk perspektiv (Marx, 1970), den Norske stat er også 
drevet af at skabe sunde rammer for landet. Restriktioner på fossile brændstoffer vil derfor betyde 
restriktioner til hindring for økonomisk vækst og menneskelig velstand for både Kina og Norge.  
 
I ovenstående eksempel sikrer staten altså kritisk infrastruktur på bekostning af den grønne omstil-
ling. Dette synliggør statens dilemma men understøtter også den tese, at den offentlige sektor un-
derstøtter det private marked i højere grad end den imødekommer klimakrisen.  

 

4.2.2.2 Den offentlige sektors håndtering af CO2 
 
For at imødekomme klimakrisen, har den offentlige sektor, herunder den overstatslige institution 
EU, foretaget en faktisk handling i form af CO2 kvotesystemet. Som det blev fremvist i første delana-
lyse, er kvotesystemet netop skabt med den hensigt at sætte et loft for udledningen af CO2. Første 
delanalyse belyser dog, at der er større udfordringer med kvotesystemet. Dette ses blandt andet ved 
et for højt udbud af kvoter, men også fordi det er blevet påvist, at systemet er præget af svindel 
(Kestler & Frich, 2020). 
  
Grundet et højt udbud af kvoter i EU’s kvotesystem, er prisen på CO2-kvoter faldet fra 200 kr. pr. 
ton til 30 kr. pr. ton og er derfor blevet konkurrencedygtig på energimarkedet. Dette giver kun svag 
tilskyndelse til at omlægge til vedvarende energikilder og grøn omstilling. EU har forsøgt at regulere 
markedet ved blandt andet at oprette en såkaldt markedsstabiliseringsreserve (MSR) (Klimarådet, 
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2017). Denne reserve vil hvert år tage 12% af de overskydende CO2-kvoter ud af markedet og placere 
dem i reserven, så længe der er mere end 833 mio. kvoter i overskud på markedet (Klimarådet, 2017). 
Den offentlige sektor forsøger altså at skabe højere priser på CO2-kvoter, men ændrer dog ikke ved 
det faktum, at den offentlige sektor regulerer et marked frem for aktivt at forhindre selve udlednin-
gen af CO2. Kvotesystemet har forårsaget, at CO2 bliver behandlet som en vare, der bliver købt og 
solgt på det globale marked. Det betyder også, at CO2 indgår på handelsmarkedet på samme vilkår 
som andre handelsvare og reguleres derfor i forhold til udbud og efterspørgsel som andre handels-
vare på markedet. CO2 bliver altså igennem kvotesystemet reguleret af markedskræfterne og altså 
ikke den offentlige sektor. Da den offentlige sektor indgår i dette system, understøtter det offentlige 
ikke blot markedet, men også kapitaliseringen af CO2. Dét tiltag, der skulle have skabt et loft for 
CO2-udledning, har i stedet skabt en vare, der er konkurrencedygtig i forhold til grøn energi, og grøn 
omstilling. 
 
I et marxistisk perspektiv tegner ovenstående et billede af en offentlig sektor, der indgår på et mar-
ked, som køber og sælger på lige fod med den private sektor og agerer dermed som en kapitalist. Den 
omsætter CO2 til penge og drager økonomisk fordel af CO2, og dermed har den offentlige sektor på 
lige fod med den private sektor kapitaliseret CO2. Kort sagt tyder ovenstående på, at vi oplever en 
kapitalistisk stat (Hoff, 1985, s. 112, som citeret i Rasmussen, 1985), som skal garantere kapitalak-
kumulation (Rasmussen, 1985, s. 87), som understøtter et kapitalistisk samfund, og som har sat ka-
pitalistiske rammer for bæredygtighed. Som Marx ville beskrive det; en stat der er underkastet bour-
geoisiet (Marx & Engels, 2004a, s. 18). Disse ikke-bæredygtige rammer er ikke desto mindre netop 
de rammer, som skaber kritisk infrastruktur, som set ved eksempelvis Kina og Norge.  
 
Det er netop den offentlige stat, som skal skabe rammerne for samfundet (Sharp, 2011). Ifølge Sharp 
er det offentlige bedst til at skabe en politisk ramme, som kan skabe forandring; mens det private 
spiller en vigtig rolle i at støtte og levere forandring (2011). Set i lyset af det stigende CO2-udslip, 
stigende temperaturer og finansielt attraktiv og konkurrencedygtig CO2, har den offentlige sektor 
ikke formået at skabe de nødvendige rammer for at imødekomme klimakrisen.  
 
4.2.3 Statens rekonstruktion i et marxistisk perspektiv   
 
Som ovenstående analyse antyder, kan mangel på bæredygtige rammer blandt andet skyldes, at den 
offentlige sektor står i et dilemma mellem viljen til at imødekomme klimakrisen og viljen til at imø-
dekomme økonomisk stabilitet. Men viljen til økonomisk stabilitet er ikke nødvendigvis et tegn på 
en kapitalistisk stat, der kun har profit for øje. Den økonomiske stabilitet kan nemlig være afgørende 
for velfærd, som set ved eksempelvis Norge. Ved at agere på de private markeder, kan Norge 
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understøtte fælles pension, altså fælles interesse. M.a.o. er “staten tvunget til at varetage bestemte 
funktioner for den dominerende kapitalistiske produktionsmåde og i denne forstand er den en ka-
pitalistisk stat” (Hoff, 1985, s. 112, som citeret i Rasmussen, 1985). En rekonstruering af den offent-
lige sektors håndtering af klimakrisen kunne indebære restriktioner på fossile brændstoffer, men 
ville på nuværende tidspunkt have for store negative konsekvenser for nationer som Kina og Norge. 
Da nationalstaten netop viser at have fælles interesse for øje, peger analysen i stedet på en yderligere 
centralisering af samfundets ressourcer til staten.  
  
Set i lyset af marxismens syn på statens rolle, bør alle samfundets ressourcer centraliseres til staten, 
da netop staten varetager fælles interesser, hvilket ovenstående analyse også tyder på. Analysen vi-
ser, at staten varetager fælles interesser gennem det private marked. På trods af at Marx kritiserer 
de kapitalistiske strukturer og private markeder, er det her, at staten kan sikre velfærd og økonomisk 
stabilitet i det 21. århundrede. Denne teoretiske rekonstruktion bliver understøttet af, at 3000 for-
skere i 2020 har underskrevet et manifest, der fremhæver en afkommercialisering af arbejdskraften 
(Thobo-Carlsen, 2020). Blev produktionsmidlerne i højere grad ejet af staten, kunne staten i højere 
grad sikre en offentlig jobgaranti (Pedersen, 2020), og det er netop disse job, der ifølge de 3000 
forskere, kan afhjælpe klimaets udfordringer: “En jobgaranti ville ikke blot give hver enkelt borger 
adgang til arbejde (...) men også give et afgørende løft til vores kollektive evne til at overvinde alle 
de akutte sociale og miljømæssige udfordringer, vi står over for” (Pedersen, 2020). Set i lyset af 
marxismen er det netop centraliseringen af samfundets midler til staten, der sikrer, at staten kan 
varetage fælles interesser, og ifølge de 3000 forskere kan denne centralisering altså også overvinde 
klimakrisen (Pedersen, 2020).   
  

4.3 Den private sektor  
 
Som fremvist i første delanalyse, har den private sektor øget fokus på bæredygtighed, hvilket blandt 
andet kommer til udtryk i en stigning af bæredygtighedsrapportering. Trods dette umiddelbare store 
fokus på bæredygtighed, peger første delanalyse på, at den private sektor har udfordringer med CO2-
udslip.  
  
I første delanalyse ses der blandt andet et dilemma mellem ønsket om at være konkurrencedygtig og 
ønsket om at imødekomme en grøn omstilling. Dette dilemma kommer til udtryk ved eksempelvis 
H&M, som foretager flere initiativer for at imødekomme klimakrisen, men samtidig benytter en for-
retningsmodel, som går imod en grøn omstilling. Ifølge manifestetet underskrevet af de 3000 for-
skere på tværs af 600 universiteter, er de private virksomheder i virkeligheden ikke interesseret i at 
drive den grønne omstilling: “Vi skal holde op med at narre os selv: Hvis kapitalinvestorer får frit 
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spil, vil de fleste af dem ikke (...) gå forrest i kampen for at undgå en miljømæssig katastrofe.” 
(Pedersen, 2020).  
  
Denne overbevisning understøtter Sharp’s opfattelse af, at det netop er den offentlige sektor, som 
skal skabe de bæredygtige rammer, og det private som skal levere forandring (2011). Hvis de private 
virksomheder i virkeligheden ikke er interesseret i at drive den grønne omstilling, må rammerne, 
som omgiver det private, gøres bæredygtige, så det private kan drive forretning på bæredygtige præ-
misser. Bliver der sat bæredygtige rammer for samfundet, stilles det private ikke i et dilemma, i ste-
det skal virksomheder blot følge obligatoriske retningslinjer.  
  
Som det blev antydet i forrige analyse, har den offentlige sektor ikke formået at skabe bæredygtige 
rammer for samfundet. CO2 kvotesystemet har i teorien har en positiv effekt (Klimarådet, 2017), 
men tiden har vist, at systemet er let påvirkelig overfor økonomiske udsving, som mindsker konse-
kvensen af at udlede CO2. Det er netop denne håndtering af CO2, som vil blive analyseret og rekon-
strueret gennem et marxistisk perspektiv. Jeg vil analysere kvotesystemet i analysen af det private, 
fordi kvotesystemet, på trods af at være skabt af den overstatslige institution, foregår på private be-
tingelser. Altså udspiller kvotesystemet sig på det private marked og dermed på den private sektors 
præmisser. 
  
Følgende afsnit vil benytte Marx’ teori om merværdi til at analysere og rekonstruere den private sek-
tors håndtering af klimakrisen. For at forstå teorien om merværdi må der først redegøres for det 
objekt, som merværdien tilføjes; nemlig varen. Følgende afsnit vil derfor først redegøre for Marx’ 
opfattelse af varen, og dermed teorien om merværdi. Dernæst vil teorien om merværdi benyttes til 
at rekonstruere vores håndtering af CO2.   
  

4.3.1 Varen og dens værdi ifølge Marx 
 
Ifølge Marx er varen “(...) først og fremmest en ydre genstand, en ting, der ved sine egenskaber 
tilfredsstiller menneskelige behov af en eller anden art. Hvilken natur disse behov har, om de f.eks. 
stammer fra maven eller fra fantasien, ændrer intet ved sagen” (Marx, 1970, s. 128). Umiddelbart 
er varen altså blot en død genstand, en genstand der tjener et tilfældigt behov hos mennesket. Men 
varen gør sig dermed også nyttig for mennesket, og denne nyttighed gør den til en brugsværdi (Marx, 
1970). Nyttigheden er betinget af varens materielle egenskaber, altså de materialer der er blevet 
brugt til at fremstille varen, og som ikke kan løsrives fra den. Selve varens materielle substans kan 
være hvede, garn, jern, diamanter osv. og udgør altså selve brugsværdien på varen (Marx, 1970). 
Brugsværdien afhænger ikke af, om tilegnelsen af dens brugsegenskaber koster mennesket mere 
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eller mindre arbejde, men bliver kun virkelig i det varen bliver brugt eller konsumeret. Varens brugs-
værdi kan altså udnyttes lige nu og her, men den kan også udveksles til andre brugsværdier eller 
penge, heraf synliggøres dens bytteværdi: “bytteværdien viser sig umiddelbart som det mængde-
forhold, hvori brugsværdier af én art udveksles med brugsværdier af en anden art” (Marx, 1970, s. 
129). Tager man for eksempel en tønde hvede og udveksler den med silke eller med guld eller med 
skosværte, er bytteværdien af en tønde hvede den samme som x silke, y guld og z skosværte. Tager 
man endvidere to forskellige vare; for eksempel hvede og guld, da er et bestemt kvantum hvede lig 
med et eller andet kvantum guld, som følgende: en tønde hvede = x tønder guld. Denne ligning for-
tæller, at der i både hvede og guld eksisterer noget fælles af samme størrelse. Begge er lig med noget 
tredje, som ikke nødvendigvis er hverken hvede eller guld. Både hvede og guld, igennem deres byt-
teværdi, kan reduceres til noget tredje. For eksempel er en tønde hvede = x tønder guld = y meter 
silke. Deres materielle egenskaber kommer kun i betragtning, når disse varer kommer i brug, altså 
bliver til brugsværdier. Derved er det netop abstraktionen fra varens brugsværdi, som karakteriserer 
varens bytteværdi: “Som brugsværdier er varen først og fremmest af forskellige kvalitet, som byt-
teværdier kan de kun være af forskellige kvantitet og indeholder altså ikke et atom brugsværdi” 
(Marx, 1970, s. 131).   
  
Ser man bort fra varens brugsværdi, så findes der er en fælles egenskab for varerne, nemlig det fak-
tum at de er arbejdsprodukter. Når der abstraheres fra varens brugsværdi, abstraherer vi også fra de 
materielle bestanddele, som gør det til en brugsværdi. Alle sanselige egenskaber går derfor tabt: “Det 
(varen) er heller ikke længere produkt af snedkerarbejde eller byggearbejde (...) eller andet bestemt 
produktivt arbejde. Med arbejdsprodukternes nyttekarakter forsvinder nyttekarakteren af de deri 
repræsenterede arbejder, altså forsvinder også de forskellige konkrete former for arbejder; de ad-
skiller sig ikke længere fra hverandre, men er alle til hobe reduceret til samme menneskelige ar-
bejde, til abstrakt menneskeligt arbejde” (Marx, 1970, s. 131). Abstraherer vi varen fra brugsværdien 
og kun overvejer de kvantitative egenskaber, er der ikke andet end en livløst tinglig substans tilbage. 
Tager man ikke hensyn til det stykke arbejde, der er blevet lagt i varen, anerkender man heller ikke, 
at menneskeligt arbejde er ophobet i varen. En brugsværdi eller et gode har altså kun en værdi, fordi 
abstrakt menneskeligt arbejde er legemliggjort eller materialiseret i den (Marx, 1970).  
  
En vare har altså også værdi i form af det arbejde, der er blevet nedlagt i udviklingen og skabelsen af 
varen. I enhver vares brugsværdi ligger der en produktiv virksomhed, et nyttigt arbejde af en bestemt 
art og med et bestemt formål. Menneskelig arbejdskraft kræver menneskelig hjerne, muskel, nerve, 
hånd osv. (Marx, 1970, s. 139), og det er dét, der gør det til et menneskeligt stykke arbejde. Trækker 
man den nyttige arbejder fra varen, bliver der et materielt substrat tilbage, som er til stede fra 
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naturens hånd uden menneskets medvirken (Marx, 1979, s. 132). Det er selve det ilagte arbejde, der 
skaber en brugsværdi: “At arbejde er på den ene side forbrug af menneskelig arbejdskraft i fysiolo-
gisk forstand, og i denne egenskab er ensartet menneskeligt eller abstrakt menneskeligt arbejde 
udgør det vareværdien. Alt arbejde er på den anden side forbrug af menneskelig arbejdskraft i 
særlig formålsbestemt form, og i denne egenskab af konkret nyttigt arbejde producerer det brugs-
værdier” (Marx, 1970, s. 142).  Dette giver varen en dobbelt karakter: naturalform og værdiform. 
Mennesket omvender gennem arbejdet en vares naturlige form til værdiform (Marx, 1970, s. 143).  
  
Marx’ argumentation hviler på den engelske økonom, David Ricardo’s værdilov (Witt-Hansen, 
1970). Værdiloven bygger på følgende 4 forudsætninger: (1) Arbejdet er værdi-”kilde”; en vares 
værdi er derfor bestemt ved det arbejde, som er nedfældet i den. (2) Varer sælges i det store gen-
nemsnit til deres værdi, dvs. til priser, der svarer til den mængde af nødvendigt arbejde, som er in-
deholdt i dem. (3) Arbejde er en vare og sælges derfor til sin værdi. Kapitalisten køber altså arbejdet 
til sin værdi. (4) Kapitalisten sælger sit produkt med profit, men ifølge (2) til dets værdi. Dette er 
umiddelbart den klassiske værdilov (Witt-Hansen, 1970, s. 30). Hertil følger: en kapitalist ansætter 
en arbejder med det formål at producere en vare. Han køber råmaterialer til a prisenheder og arbejde 
af arbejderen til b prisenheder. Ifølge antagelse (2) er værdien af råmaterialerne a og værdien af 
arbejdet b, dvs. mængden af arbejde, som er nedfældet i råmaterialer og arbejde er henholdsvis a og 
b. Når arbejdet er udført, har arbejderen ifølge antagelse (1) tilføjet værdi til råmaterialet i en 
mængde b, fordi værdien af hans arbejde netop er b. Slutproduktet har derfor en værdi af a+ b. Nu 
sælger kapitalisten varen med en profit p til en pris af a + b +p. Dette betyder altså, at kapitalisten 
ved at bruge arbejdskraften, denne særlige form for værdikilde, sætter en produktionsproces i gang, 
der kaldes den kapitalistiske produktionsproces (Marx, 1970). Under denne proces reproducerer ar-
bejdskraften altså ikke blot sin egen værdi, men endnu en værdistørrelse, nemlig den såkaldte vær-
ditilvækst eller merværdi.  

  
I et nutidigt perspektiv synes der dog at være opstået endnu en værditilføjelse til varen, den såkaldte 
brandingværdi (Kotler et. al., 2012, s. 467), som blev beskrevet i første delanalyse. Denne immate-
rielle merværdi (Hansen, 2016) kan have direkte indvirkning på prissætningen (Mumby, 2012). Sæt-
tes brandværdien q ind i ovenstående ligning, ser det altså ud som følgende: a + b + q + p. Altså 
sælges varen med en profit p til en pris af a + b + q + p. Marx’ begreb om merværdi bør i en nutidig 
kontekst derfor redefineres til a + b + q + p. 
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4.3.2 CO2-værdien 
 
I et nutidigt perspektiv indeholder varen altså, den materielle værdi af de råmaterialer varen er lavet 
af, værdien af det arbejde som er nedgået i varen (som er resultatet af menneskelige egenskaber) og 
den immaterielle værdi fra selve brandet.   
  
Som det blev analyseret i anden delanalyse af den offentlige sektor, behandler både det offentlige og 
private CO2 som en vare, da CO2 igennem kvotesystemet bliver købt og solgt. Men CO2 stemmer 
umiddelbart ikke overens med Marx’ opfattelse af, hvad en vare er. I et marxistisk perspektiv er varen 
“... en genstand, en ting, der ved sine egenskaber tilfredsstiller menneskelige behov” (Marx, 1970, 
s. 128). CO2 er ikke en fysisk genstand. Det er et afkom af en vare, som for eksempel fossile brænd-
stoffer, da CO2 skabes ved selve eksekveringen af fossile brændstoffer. Fossile brændstoffer kan blive 
set som en genstand, der afgiver varme, og kan derfor være en vigtig genstand for menneskets over-
levelse eller velbefindende. Men selve varmen, brugsværdien, ligger i de fossile brændstoffer og altså 
ikke i CO2. Det er altså de fossile brændstoffer, som tilfredsstiller et menneskeligt behov, der har 
brugsværdien, ikke selve CO2’en. Ikke desto mindre bliver CO2 i dag behandlet som en vare, hvilket 
antyder, at Marx’ opfattelse af varen må udvikles for at imødekomme nutiden.  
  
På trods af at være uden brugsværdi, bliver der handlet med CO2, og CO2 har derfor karakter af en 
bytteværdi. Da der ikke er noget menneskeligt arbejde i denne værdi, kan værdien af menneskeligt 
arbejde ikke blive tilføjet værdien af CO2. Dermed bliver CO2-udledning u, solgt af kapitalisten til 
en profit, p. Set i forhold til værdiloven, ser CO2 altså ud som følgende: u + p. Fjernede man til 
gengæld kvotesystemet, stoppede salget af CO2, ville CO2 ikke længere have sin bytteværdi. Da ville 
CO2 blot være et negative resultat af en genstand, en negativ merværdi eller blot en CO2-værdi. En 
værdi, som på baggrund af sit udslip, forårsager stigende temperaturer (UNEP, 2019), og dermed 
kunne resultere i en prisstigning.  
  
Som set ved eksempelvis H&M og modeindustrien, er produktionen af tøj forbundet med et højt 
udslip af CO2 (The World Bank , 2019). Ud over at et stykke tøj, en vare, består af en række råmate-
rialer, en vis mængde arbejdskraft og et bestemt brand, forårsager udarbejdelsen af netop denne 
vare, en vis mængde CO2. Tilføjes CO2-værdien til den nutidige ligning med tilhørende branding-
værdi, ville det se ud som følgende: a + b + q + u + p. Samme regler gælder altså; arbejdet er en 
værdikilde, varen sælges til dens værdi, dvs. til den pris, der svarer til den mængde nødvendige ar-
bejde. Derudover anses selve arbejdet som en vare og sælges derfor til sin værdi. Derudover tilføjes 
branding som en immateriel værdi. Kapitalisten sælger dette produkt med en profit, altså til dets 
værdi. Tilføjer man CO2-værdien, ville dette eksempelvis betyde, at produktet udover at blive prissat 
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efter råmateriale, mængden af arbejde og brandingværdi, også kan prissættes efter den mængde 
CO2-udslip, som det pågældende produkt har forårsaget. Nu sælger kapitalisten varen med en profit 
p til en pris af a + b + q + u + p til en værdi af a + b + q + u + p. Udover at merværdien ses i form af 
det ilagte arbejde samt brand, ses varens værdi altså også ud fra den tilførte CO2-værdi, der udledes 
af selve udarbejdelsen af denne vare. CO2-værdien har altså på samme måde som arbejdsværdikil-
den samt branding, en indflydelse på prisen, som resulterer i en prisstigning.  
  

4.3.3 CO2-værdiens betydning   
 
Ovenstående viser, at det netop er kvotesystemet, der tilegner CO2 værdi i form af en bytteværdi. 
Ved at fjerne kvotesystemet behandles CO2 ikke som en bytteværdi, men indgår derimod som en 
værdi i en ligning, som tilhører en konkret genstand. Fjernede man derfor kvotesystemet, ville CO2 
i stedet blive anset som en CO2-værdi med tilhørende prisstigning. Herigennem ses rekonstruerin-
gen af samfundets håndtering af CO2. Fjernede man kvotesystemet, ville CO2 ikke blive styret af 
markedskræfterne, det økonomiske system. I stedet ville det blive behandlet som et negativt rest-
produkt, som via højere priser, tilskynder at individet køber mere bæredygtige produkter, eller til-
skynder individet til at købe mindre, 
 
Ovenstående kan betragtes som et initiativ for at imødekomme klimakrisen. En prisstigning ville 
give den generelle befolkning et klart billede af, hvor meget CO2 der er forårsaget ved de produkter, 
som individet erhverver. Dette kunne betragtes som et faktisk tiltag, i modsætning til aspirational 
talk. Som det blev fremvist i første delanalyse, har den private sektor, trods stigende bæredygtig-
hedsrapportering, en negativ indvirkning på klimakrisen. M.a.o. virker aspirational talk ikke til at 
være tilstrækkelig til at imødekomme klimakrisen. Ved at prissætte produkter gennem CO2-værdien, 
skaber virksomheden gennemsigtighed. Ved eksempelvis modeindustrien, ville dette betyde, at den 
pågældende virksomhed, skulle prissætte sine produkter efter hvor meget CO2-udslip, det pågæl-
dende produkt har forårsaget. Som det blev fremvist i første delanalyse, har H&M blandt andet fo-
retaget to initiativer for at imødekomme klimakrisen: tøjlinjen Conscious og deres genbrugskoncept. 
Tøjlinjen blev blandt andet beskyldt for ulovlig marketing af det norske Forbrugertilsyn (Myklebost, 
2019), og genbrugskonceptet blev kritiseret for at være tvetydigt, da dét initiativ som skulle under-
støtte en bæredygtig kultur, samtidig opfordrer til et merforbrug, som akkumulerer H&M’s produk-
tion og salg (Matteis & Agro , 2018). Som beskrevet i første delanalyse, er det blandt andet disse 
uigennemsigtige tiltag, som har resulteret i, at H&M er blevet beskyldt for greenwashing. Manglende 
transparens kan netop forårsage beskyldninger om greenwashing (Lyon & Montgomery, 2013). Til-
føjede virksomheder en CO2-værdi til deres produkter, og dermed prissatte produkter efter mæng-
den af CO2, som det pågældende produkt har forårsaget, ville virksomheden ikke kunne gemme sig 
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bag aspirational talk. En CO2-værdi med tilhørende prisstigning ville umiddelbart frigøre individet 
fra tvetydige initiativer, og ville frigøre os fra en falsk opfattelse af, at de produkter, som vi køber, er 
100% bæredygtige. Dermed ville en CO2-værdi med tilhørende prisstigning kunne imødekomme 
greenwashing vedrørende CO2, da udledningen netop ville være synlig. Altså ville individet blive 
eksponeret for sandheden bag produktet.  
  
Dog ville en CO2-værdi med tilhørende prisstigning potentielt betyde, at virksomheder som H&M 
kunne miste konkurrencemæssig fordel. Som det blev sandsynliggjort i første delanalyse, står det 
private, på samme måde som det offentlige, i et dilemma; et dilemma mellem ønsket om grøn om-
stilling og ønsket om at være konkurrencedygtig. H&M udtrykker et klart ønske om at være bære-
dygtig (H&M Group, 2019), men producerer samtidig mange årlige kollektioner (EPRS, 2019), for 
at kunne konkurrere med konkurrenter som Zara. Både H&M og Zara indgår i fast fashion indu-
strien, som er kendetegnet ved mange kollektioner til lave priser (Arrigo, 2015). Tilførte H&M en 
CO2-værdi med tilhørende prisstigning til virksomhedens produkter, ville dette dermed have en ne-
gativ indvirkning på virksomhedens konkurrenceevne. CO2-værdien skal derfor betragtes som en 
bæredygtig ramme, som gælder alle i samfundet. Dette er derfor betinget af, at staten gør CO2-vær-
dien til en lov. I så fald ville den offentlige sektor skabe bæredygtige rammer, som de private virk-
somheder kan navigere i og dermed afhjælpe deres dilemma.  
 
At tilføje en CO2-værdi er ikke den endegyldige løsning, men kan derimod være en del af en løsning 
for at imødekomme klimakrisen. Som det vil blive fremvist i nedenstående analyse, spiller individet 
også en essentiel rolle.  
 

4.4 Individet  
 
Som det bliver sandsynliggjort i første delanalyse, viser individet umiddelbare tegn på et øget fokus 
på klimakrisen. Dette ses blandt andet ved det faktum, at flere overvejer etik når de handler, flere 
gør brug af boycotting eller buycotting, og flere udviser bekymring for klimakrisen. I det civile sam-
fund, ses der også forhøjet aktivitet for at imødekomme klimakrisen. Klimabevægelsen har vokset 
sig stor på få år, og aktivister som Thunberg synes at have skabt et nyt og skærpet fokus på klimakri-
sen i det civile samfund. Ifølge Gunningham kan disse sociale bevægelser have en indvirkning på den 
generelle befolkning såvel som aktivister på sigt (2018).  
  
Individet viser dog også tegn på at blive påvirket negativt af klimakrisen. Ifølge Gladka et al. forår-
sager klimaforandringerne psykiske lidelser, såsom depression eller endda selvmord (2018). Ud fra 
denne betragtning, tyder det umiddelbart på, at individet søger en frigørelse. Mennesket påvirker 
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klimakrisen, og krisen påvirker mennesket. Dermed vil mennesket umiddelbart opnå en frigørelse 
ved at imødekomme klimakrisen. Det vil de følgende afsnit undersøge nærmere. Først undersøges 
betragtningen af individet, i et marxistisk perspektiv. Dernæst undersøges Wilson’s opfattelse af det 
neoliberalistiske individ. Efterfølgende vil teorien om fremmedgørelse blive redegjort for, og der-
næst perspektiveret til nutidens individ. Afslutningsvis vil dette lede op til en rekonstruering af in-
dividets håndtering af klimakrisen. 
  

4.4.1 Den evige arbejder ifølge Marx 
 
Ifølge Marx er mennesket et socialt væsen, der gennem sin produktive aktivitet skaber de sociale 
relationer, som mennesket indgår i (Marx & Engels, 2004b). Selve livet er et resultat af produktion, 
nemlig produktionen af afkom. Denne produktion medfører den sociale relation mellem mand og 
kvinde, men også forældre og børn, og er altså den specifikke menneskelige arbejdsprocess der dan-
ner specifikke menneskelige relationer (Marx & Engels, 2004b). Hvilket Marx kalder produktions-
relationer (Marx & Engels, 2004b, s. 66). Under vores produktive aktivitet opstår en spontan ar-
bejdsdeling; den materielle produktion og åndelige produktion (Marx & Engels, 2004b, s. 66).  
  
I den materielle produktion, herunder produktionen af livsfornødenheder, etablerer mennesker de 
sociale relationer altså de materielle produktionsrelationer. I den åndelige produktion, herunder 
produktionen af sprog, religion, filosofi, videnskab, moral- og retsregler etableres de ikke-materielle 
sociale relationer (Marx & Engels, 2004b). Om forholdet mellem disse to produktive aktiviteter siger 
Marx: “produktionen af ideer, forestillinger, bevidsthed fra første færd af er direkte sammenvævet 
med menneskenes materielle aktivitet og materielle samkvem, som det reelle sprog (...) idet men-
neskene udvikler deres materielle produktion og deres materielle samkvem, ændrer de samtidig 
med deres reale eksistens også deres tænkning og produkterne af deres tænkning” (Marx, som ci-
teret i Witt-Hansen, 1970, s. 67). Det er altså gennem udviklingen af vores produktionsrelationer, 
vores sociale relationer, at vi udvikler og ændrer vores eksistens og former os som mennesker. Men-
nesket er ikke bare til, vi eksisterer igennem dem, som vi beskæftiger os med, altså de sociale relati-
oner vi producerer. Dermed er vi en arbejder i flere betydninger end blot den betydning, at vi pro-
ducerer en vare; vores liv består af produktion.  
  
Det er dog ikke al produktion, vi selv er herre over. Produktionen af netop brugsværdier, tilhører 
kapitalen, og det er blandt andet herigennem at arbejderen er underkastet: “disse arbejdere, som 
må sælge sig stykvis, er en vare som enhver anden handelsartikel, og er derfor på samme måde 
underkastet alle konkurrencens omskiftelser, alle svingninger på markedet” (Marx & Engels, 
2004a, s. 23). Da kapitalisten hersker i den kapitalistiske samfundsstruktur, oplever arbejderen at 
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være underkastet gennem flere forskellige aspekter af sit liv: “Når endelig arbejderen er blevet ud-
nyttet af fabrikanten og har fået sin arbejdsløn udbetalt kontant, så falder de andre grupper af 
bourgeoisiet over ham, husejeren, købmanden, pantelåneren osv.” (Marx & Engels, 2004a, s. 24). 
Set i et nutidigt perspektiv, er Marx’ opfattelse af individets underkastelse i 1800-tallet ikke umid-
delbart sammenligneligt med individets liv i det 21. århundrede. Nutidens individ kan blandt andet 
modtage økonomisk støtte gennem sit arbejde eller staten (Matten & Moon, 2008). Eksempler på 
støtte er nationale sundhedsforsikringer, arbejdsforsikringer, barsel, boligstøtte, pension osv. (Mat-
ten & Moon, 2008). Ifølge Matten og Moon er der dog stor forskel på, hvilken støtte individet kan 
opnå, hvilket afhænger af the national institutional framework (2008, s. 413). The national institu-
tional framework, består af et lands politiske, finansielle, kulturelle og uddannelse- og arbejdsmæs-
sige systemer (Matten og Moon, 2008). Individet oplever altså forskellige former for økonomisk 
støtte, men individets løn er stadig af vigtig betydning. Løn kan øge individets levestandard, og når 
lønningerne følger produktiviteten, får den enkelte lønmodtager direkte del i den stigende velstand, 
hvilket også fører til højere levestandard for de enkelte familier (Disruptionrådet, 2017). Men indi-
videt er også underkastet andre former for bekymringer i nutidens samfund. Blandt andet betragter 
47% af europæerne klimaforandringerne som den største udfordring i deres liv, og 73% af kineserne 
mener, at klimaændringer er samfundets største udfordring (EIB, 2020).  
  
Ifølge Marx er individet altså tynget af det kapitalistisk strukturerede samfund, da det ikke blot er 
underkastet kapitalen, men også markedskræfterne. M.a.o. lever individet, arbejderen, et ustabilt og 
bekymringsfyldt liv. I et nutidigt perspektiv er individet underkastet andre former for bekymringer. 
Herunder bekymringen for klimakrisen.   
 

4.4.2 Det neoliberalistiske individ  
 
Ifølge Pedersen søger konkurrencestaten aktivt at aktivere individet i at deltage i den globale kon-
kurrence (2011). Individet bliver betragtet som en selvstændig virksomhed (menneskelig kapital), og 
agerer dermed på markedet under samme vilkår som den private sektor (Wilson, 2018). Når den 
offentlige sektor understøtter konkurrencen for det private, skaber og understøtter den altså også 
konkurrencemæssige rammer for individet, rammer som ifølge den neoliberalistiske ideologi er lig 
med frihed (Pedersen, 2011). Men ifølge Wilson har de konkurrencemæssige forhold en direkte ne-
gativ indvirkning på individet (2018). Ligesom Marx opfatter Wilson også individet som et socialt 
væsen, men neoliberalismen tilskynder individet til at leve som self-enclosed individer, da konkur-
rence sætter os imod vores ligesindede og resten af verden (2018). Vi bevæger os således gennem 
verden med en modstandsparat indstilling, da alt og alle er potentielle trusler mod vores eget indi-
viduelle selv (Wilson, 2018).  
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 Ifølge Pedersen er det på grund af konkurrencestaten, at ansvar for eget velbefindende bliver lagt 

på individet selv (Pedersen, 2011). Men dette ensidige ansvar underkaster hvad der muliggør vores 
liv - vores sociale infrastrukturer, vores sundhed og vores forhold til andre (Wilson, 2018). Ideolo-
gien tilskynder os at påtage ansvar for ting, som vi ifølge Wilson ikke kan holdes ansvarlige for 
(2018). På trods af at vi er sociale væsner, står vi altså med verdenssamfundets udfordringer alene. 
Dette kan umiddelbart være én af forklaringerne på, hvorfor nogle individer oplever klimadepression 
og klimaskyld. Dette er et eksempel på, at individet føler skyld over en krise, som hører samfundet 
til og ikke blot det enkelte individ.  
  
Ovenstående tyder på, at individet ikke blot er underkastet de kapitalistisk økonomiske strukturer, 
som beskrevet af Marx; men vi er også underkastet en politisk ideologi. Hvor vi gennem kapitalismen 
er undertrykt, slaver af kapitalen (Marx, 2004, s. 101), er vi gennem neoliberalismen afskåret fra 
vores sociale relationer, de relationer som ifølge Marx udvikler og ændrer vores eksistens (2004b). 
Individet er m.a.o. i krise. Ifølge Wilson mangler vi en fælles mission, et fælles ansvar, et fælles mål 
og ikke mindst finde, hvad der giver os værdi (2018). Det er med denne viden om individets krise, 
forårsaget af kapitalistiske strukturer, neoliberalismen, men også bekymringen for klimaforandrin-
ger, at individets håndtering af klimakrisen vil blive rekonstrueret gennem Marx’ teori om fremmed-
gørelse. I de følgende afsnit vil hypotesen om, at mennesket kan blive frigjort ved at imødekomme 
klimakrisen blive undersøgt nærmere. Først vil jeg redegøre for teorien om fremmedgørelse.   
  

4.4.3. Fremmedgørelsen  
 
For at forstå teorien om fremmedgørelse, må man først forstå, hvilket grundlag teorien er bygget på. 
Marx’ teori om fremmedgørelse udspringer fra en kritik af Feuerbachs’ teori om fremmedgørelse 
(Månson, 2004). Ifølge Feuerbach er mennesket fremmedgjort gennem religion (Feuerbach, 1841, 
som citeret i Månson, 2004). Det er nemlig ikke Gud, som har skabt mennesket, men mennesket 
som har skabt (forestillingen om) Gud (Månson, 2004). Ifølge Feuerbach har mennesket dermed 
objektiviseret sit eget væsen til Gud; Gud er blevet til et subjekt, og det virkelige subjekt, mennesket, 
er blevet til et objekt (Feuerbach, 1841, som citeret i Månson, 2004). Heri opstår fremmedgørelsen, 
da mennesket netop er blevet fremmed for sig selv, gennem religionen (Månson, 2004). Det er netop 
dette ensidige fokus på religion, som Marx kritiserer, da det ifølge Marx, er på baggrund af den ma-
terielle produktion og ikke den åndelige produktion, at vi bliver fremmedgjort (Witt-Hansen, 1970).  
  
Den materielle produktion, eller rettere produktionen af brugsværdier, har nemlig stor betydning 
for mennesket: “Som frembringer af brugsværdier, af nyttigt arbejde, er arbejdet (...) en af alle 
samfundsformer uafhængig eksistensbetingelse for mennesket, en evig naturnødvendighed for at 
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formidle stofskiftet mellem mennesket og naturen, altså det menneskelige liv” (Marx, 1970, s. 137). 
Arbejdet er en naturnødvendighed, fordi det skaber og former forholdet mellem natur og menneske, 
og da mennesket selv er en del af naturen (Marx, 1970), former det selve menneske. M.a.o. er arbej-
det selve mennesket eksistensgrundlag, da det er gennem arbejdet, at mennesket former sig selv, sin 
omverden og sit liv.  
 
Der er dog en afgørende kendsgerning: vi modtager løn for vores arbejde. Det, vi som mennesker 
producerer, bliver til en vare, men samtidig medfører lønarbejdet, at også arbejderen bliver en vare: 
“Arbejdet producerer ikke alene varer; det producerer sig selv og arbejderen som vare “ (Marx, 
2004, s. 99). I og med at produktet af arbejderen ikke tilhører arbejderen, men tilfalder kapitalen, 
skilles lønarbejderen fra resultatet af sin produktion, men dermed også med sig selv. Produktet, 
hvori arbejderen også eksisterer, bliver i stedet til en fremmed magt: “(...) den genstand, som arbej-
det producerer, dvs. dets produkt, træder arbejderen i møde som et fremmed væsen, som en af 
producenten uafhængig magt” (Marx, 2004, s. 99). Arbejderen lægger sit liv i genstanden, men nu 
tilhører hans liv ikke længere ham selv, men genstanden, og genstanden tilhører kapitalen (Marx, 
2004). Heri ligger fremmedgørelsen.  
 
Ifølge Marx er det altså gennem menneskets materielle produktion, at vi fremmedgøres ikke blot for 
os selv, men også for selve vores eksistensgrundlag (Marx, 2004). Den aktivitet der burde føre os 
tættere på naturen og os selv, adskiller os fra samme. Dette fører videre til, at arbejdet opleves som 
en tvang, som gør mennesket ulykkelig - noget lønarbejderen flygter fra (Marx, 2004, s. 102). Arbej-
deren fornægter sig selv gennem sit arbejde, udvikler ingen fri fysisk og åndelig energi, men udmat-
ter sin fysik og ødelægger sin ånd (Marx, 2004, s. 102). Arbejdet er derfor ikke frivilligt, men der-
imod tvangsarbejde (Marx, 2004, s. 102). Dette viser individets underkastelse.  
  
Da det også i nutiden gælder, at individet ernærer sig ved lønarbejdet (Disruptionrådet, 2017), vil 
essensen af Marx’ teori om fremmedgørelse også gælde i et nutidigt perspektiv. Da vi også i dag af-
hænger at et lønarbejde, er vi altså også fremmedgjorte på baggrund af vores manglende ejerskab i 
nutidens samfund. Men ifølge Hartmut Rosa (Rosa, 2014) opleves fremmedgørelsen på andre måder 
i nutidens samfund. Vi oplever en såkaldt flerdimensionel fremmedgørelse (Larsen, 2012). Rosa er 
magister i politologi, filosofi og tysk. Han har derudover en ph.d-grad ved Humboldt Universitetet 
under Axel Honneth (kritisk teoretiker fra tredje generation), og han er derfor ved at blive en etab-
leret skikkelse inden for kritisk teori (Visby som citeret i Rosa, 2014).  
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Ifølge Rosa har neoliberalismen og det dertil øget fokus på konkurrence skabt et højhastighedssam-
fund (2014, s. 9), som Rosa også kalder et accelerationssamfund (2014, s. 20). Det moderne liv er 
kendetegnet ved fart og acceleration, og den teknologiske udvikling har givet anledning til en enorm 
effektivisering og tidsbesparelse. Samtidig er vor tids samfund paradoksalt nok præget af en fornem-
melse af ikke at have tid nok. Befolkningerne i mange vestlige lande føler, at de må løbe hurtigere for 
at følge med (Rosa, 2014). Ifølge Rosa er en naturlig konsekvens af det konkurrencedrevne accele-
rationsspil, at vi fastholdes i et stadig hurtigere roterende hamsterhjul (2014, s. 87). Dette er ifølge 
Rosa et af det moderne menneskes største tragedier, da hamsterhjulet forårsager, at menneskets 
hunger efter liv og verden ikke bliver tilfredsstillet (2014, s. 37).  Derimod foretager vi os ting, som 
vi i bund og grund ikke er interesseret i, hvilket resulterer i én af nutidens fremmedgørelser: “frem-
medgørelse kan defineres som en tilstand, hvor subjekter forfølger mål eller udøver praksisser, der 
på den ene side ikke påtvinges dem af ydre faktorer eller aktører - der er altså velfungerende al-
ternativer - men som de på den anden siden heller ikke ‘rigtig’ ønsker eller støtter. Vi føler os altså 
fremmedgjorte, når vi arbejder hele dagen indtil langt ud på aftenen, uden at der er nogen, der 
har givet os ordre på det - og selvom vi egentlig ‘gerne’ vil tidligt hjem” (Rose, 2014, s. 94).  
 
Hvor Marx mener, at det er selve det at arbejde, som er vores eksistensgrundlag, mener Rosa, at det 
er det vi arbejder med, som udgør vores eksistensgrundlag: “Faktisk er de ting, vi lever og arbejder 
med, i en vis udstrækning konstitutive for vores identitet” (2014, s. 97). På grund af accelerations-
samfundet har vi ikke tid til at engagere os i det, som vi gerne vil - i stedet er vi tvunget til at engagerer 
os i ting, som vi ikke vil, for ellers eskluderes vi fra hamsterhjulet og bliver arbejdsløse (Rosa, 2014, 
s. 88). Det er blandt andet fordi, vi beskæftiger os med meningsløse aktiviteter - aktiviteter der ikke 
interesseret os - at vi bliver fremmedgjort (Rosa, 2014). Derudover har accelerationssamfundet for-
årsaget, at vi bliver fremmedgjort fra hinanden (Rosa, 2014). Fordi vi lever i et højhastighedssam-
fund, har vi ikke tid til at fordybe os i vores relationer, og vores relationer bliver derfor overfladiske 
(Rosa, 2014).  
 
Ifølge Rosa har vi har kun tid til det, der kan sikre os en plads i hamsterhjulet (2014). At vi fastholdes 
i hamsterhjulet (fastholdes i konkurrence), er ifølge Wilson, det der gør individet til et self-inclosed 
individ, og ifølge Rosa, det der bidrager til individets flerdimensionelle fremmedgørelse.  
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4.4.4 Et individ i krise 
 
Anden delanalyse af individet har indtil videre belyst, at individet er underkastet en økonomisk 
struktur, er en slave af kapitalisten (Marx, 2004, s. 101), er en slave af sit eget produkt (Marx, 2004, 
s. 101), fremmedgjort fra naturen og dermed fremmedgjort fra sit eget eksistensgrundlag. I nutidens 
samfund oplever vi en flerdimensionel fremmedgørelse (Larsen, 2012), fordi vi er underkastet en 
politisk ideologi, en konkurrencestat (Pedersen, 2011), som afskærmer individet fra sin omverden 
(Wilson, 2018), og som har resulteret i et accelerationssamfund, der betyder, at vi beskæftiger os 
med meningsløse aktiviteter, som vi i virkeligheden ikke er interesseret i (Rosa, 2014). De politiske 
rammer har derudover fået individet til at tro, at ansvaret for egen velbefindende ligger på egne 
skuldre, og at frihed findes på det frie marked, hvor konkurrencen kan få frit løb (Pedersen, 2011). 
Både den økonomiske struktur og den politiske ideologi får individet til at tro, at disse tilstande netop 
er for individets eget bedste, at det er her, at individet er fri og kan forme og udvikle sig (Wilson, 
2018). Men individet oplever netop en flerdimensionel fremmedgørelse på grund af dette (Rosa, 
2014). Individet er self-enclosed og deprimeret på grund af neoliberalismen (Wilson, 2018) og lever 
derudover et bekymringsfyldt liv på grund af blandt andet bekymringen for klimakrisen (EIB, 
2020).  
  
M.a.o. påvirker mennesket klimakrisen, og klimakrisen påvirker mennesket. Begyndte mennesket at 
beskæftige sig med bæredygtighed, ville mennesket imødekomme klimakrisen, og mennesket ville 
derfor blive frigjort. Men spørgsmålet er, om arbejdet med klimakrisen også ville frigøre os fra de 
økonomiske strukturer, de neoliberalistiske overbevisninger, og accelerationssamfundet herunder 
den flerdimensionelle fremmedgørelse. Dette vil blive afklaret i de følgende afsnit.  
 

4.4.5 Individets frigørelse 
 
Ifølge Marx er arbejdet en del af vores eksistensgrundlag, da det er gennem arbejdet, at vi former os 
selv og vores omverden (2004). Arbejdet er vores forbindelse til naturen og udvikler vores fri fysisk 
og åndelig energi (Marx, 2004, s. 102). Men da vi ikke ejer de produkter, som vi kreer, har arbejdet 
ikke denne positive effekt på individet. Når vi skaber et produkt, overføres noget af os selv i produk-
tet, men da vi ikke ejer disse produkter, fremmedgøres vi for produktet og dermed også os selv. Var 
mennesket derimod ikke en lønarbejder, altså ikke købt af kapitalen, ville menneskets produktion, 
ej heller arbejderen selv, tilhøre kapitalen. Da ville det menneskelige arbejdsprodukt ikke blive frem-
med for mennesket. Da individet netop lægger sit liv i sit arbejde, og dermed påfører noget af sig selv 
i sit arbejde (Marx, 2004), betyder ovenstående, at individet dermed ikke ville blive fremmedgjort 
for sig selv. Individet ville derimod blive forenet med sit arbejde, og dermed blive forenet med sig 
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selv. Da ville arbejdet forme mennesket og dets omverden, og dermed understøtte menneskets eksi-
stensgrundlag (Marx, 2004).  
 
Men individet i nutidens samfund afhænger af sit lønarbejde, på trods af at individet også oplever 
andre former for økonomisk støtte fra både det private og offentlige. Ifølge Schmidt er vores virk-
somme liv i dag bundet til økonomisk produktion, og er dermed mere eller mindre blevet en norma-
litet (2018) Da Marx netop sammenligner det kapitalistiske samfund med det feudale (Marx & En-
gels, 2004a), viser det også, at Marx’ kritik af det kapitalistiske samfund bygger på en higen efter det 
feudale samfund, et samfund som ligger langt fra individets virkelighed i 2020. Hvor fremmedgørel-
sen gennem lønarbejdet var en forholdsvis ny omvæltning i Marx’ tid, kan det derimod diskuteres, 
om denne fremmedgørelse har opnået en form for erkendelse i nutidens samfund. På den anden side 
kan det også sandsynliggøre, at individet, på grund af samfundets magtstrukturer, har fået en syste-
matisk forkert opfattelse af, hvad der er individets egne interesser. Uanset hvad, ville arbejdet med 
klimakrisen via et lønarbejde ikke imødekomme Marx’ forestilling om fremmedgørelse, med mindre 
dette arbejde foregik i individets fritid eller var frivilligt arbejde. Dette antyder, at individets arbejde 
med klimakrisen ikke kan afhjælpe vores underkastelse af de økonomiske strukturer.    

  
Derimod vurderes det, at klimakrisen ville kunne afhjælpe andre aspekter af det nutidige individs 
flerdimensionelle fremmedgørelse. Ifølge Rosa bliver vi nemlig ikke fremmedgjorte på baggrund af 
selve lønarbejdet, men derimod af accelerationssamfundet, som forårsager, at vi beskæftiger os med 
meningsløse ting, som vi ikke har lyst til, og derudover afskærer os fra vores sociale relationer. At 
arbejde med klimakrisen kan umiddelbart ikke gøre op med konkurrencestaten og accelerations-
samfundet, men det vurderes, at det kan: (1) Skabe mening for individet, og dermed afhjælpe indi-
videts fremmedgørelse overfor det, som vi arbejder med, som ifølge Rosa, er konstitutive for vores 
identitet (2014, s. 97). (2) Skabe et fællesskab, som kan afhjælpe individets fremmedgørelse over for 
sociale relationer - afskaffe det self-inclosed individ - og dermed imødekomme vores sociale væsen. 
Dette vil blive belyst nedenfor.  

 

4.4.5.1 Mening  
 
Hvad der udgør en meningsfuld aktivitet og det gode liv, er ifølge Rosa bestemt af sociale betingelser, 
der strukturelt bringer subjekter til at forfølge forestillinger om det gode (2014, s. 61). Det er altså 
samfundets magtstrukturer, som bestemmer, hvad der er godt. Hvad der er individets egne overbe-
visninger, og hvad der er falske forestillinger, kan denne undersøgelse ikke konkludere på. Men igen-
nem første delanalyse bliver det sandsynliggjort, at individet netop fokuserer mere på klimaet. Dette 
kan ses ud fra tre aspekter: (1) På trods af at der umiddelbart er en kløft mellem intention og 
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handling, kan individets udtalelser om bæredygtig adfærd være et udtryk for ønsket adfærdsændring 
i fremtiden. (2) Den voksende klimabevægelse. (3) Den voksende bekymring for klimakrisen i især 
Europa og Kina.  
 
Disse tre punkter kan indikere, at individet i stigende grad udviser et større engagement i at imøde-
komme klimakrisen, og dermed tillægger klimakrisen større betydning. Går vi ud fra den overbevis-
ning, betyder det også, at arbejdet med klimakrisen kunne opfattes som en meningsfuld aktivitet for 
individet. Beskæftigede individet sig med et arbejde, som havde en positiv indvirkning på klimakri-
sen, ville dette i teorien udgøre denne meningsfyldte aktivitet, som forenede individet med sit ar-
bejde og dermed med sig selv. Et eksempel på dette er en produktionsmedarbejder i en vindmølle-
producent: denne medarbejder, dette individ, arbejder med et produkt, som producerer grøn energi, 
og som ifølge Rippel et al., er afgørende for samfundets bekæmpelse af klimakrisen (2020). M.a.o. 
beskæftiger dette individ sig med en meningsfyldt aktivitet, som i teorien bringer mening til indivi-
det.  

  

4.4.5.2 Fællesskab  
 
Klimakrisen ville derudover afhjælpe vores fremmedgørelse for sociale relationer. Dette ville først 
og fremmest kræve en erkendelse af, at det enkelte individ ikke kan stilles til ansvar for klimakrisen, 
men derimod samfundet som helhed (United Nations , 2007). Ifølge Pedersen har neoliberalismen 
og konkurrencestaten skabt en falsk opfattelse af, at individet er ansvarligt for egen velbefindende 
og samfundsmæssige udfordringer (2011). Som det blev belyst i første delanalyse, føler flere indivi-
der klimaskyld, m.a.o. føler individet en form for ansvar for klimakrisen. Men ifølge FN er klima-
krisen et globalt problem, og dermed et globalt ansvar: “(climate change) is an urgent challenge 
with crushing implications for all of us unless we make common cause — and mount a global re-
sponse” (United Nations , 2007). Ved netop at opfatte klimakrisen som et fælles ansvar, et fælles 
mål, kan vi ifølge Wilson føres sammen som samfund (2018). At udarbejde en fælles løsning på kli-
makrisen vurderes at styrke vores materielle produktion, derigennem vores sociale relationer, og 
dermed afskaffe det self-enclosed individ, en tilstand som strider imod vores sociale natur (Marx & 
Engels, 2004b).  
 
Et eksempel på dette fællesskab er set i Chile, i en by ved navn La Pintana (BBC, 2020). Byen har 
200.000 indbyggere, er stærkt præget af kriminalitet og 90% lever i fattigdom (BBC, 2020). I 2019 
besluttede byens borgmester at indføre et omfattende genbrugs projekt, som blandt andet indbefat-
tede affaldssortering, oprydnings initiativer, transformering af brugt madolie til biodiesel og cigaret-
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ender til gødning (BBC, 2020). Dette har fået byens indbyggere til at arbejde sammen, og har ifølge 
BBC gjort et ellers sårbart lokalsamfund til et stærkt fællesskab (BBC, 2020).  
 
Et lignende fællesskab synes også at eksistere gennem klimabevægelsen, som i 2019 resulterede i 
verdens største klimastrejke (Laville & Watts, 2019). Strejken samlede flere millioner mennesker 
rundt omkring i verden, og alle var samlet for samme årsag, nemlig klimakrisen (Laville & Watts, 
2019). Formålet og ambitionen med sociale bevægelser er netop at nå et fælles mål via fælles hand-
ling, idet der er en tro på, at samarbejde øger sandsynligheden for at nå det fælles mål (Snow et al., 
2004). Da disse sociale bevægelser netop kan have en indvirkning på individet på sigt (Gunningham, 
2018), synes klimabevægelsen derfor at have en afgørende betydning for individet. Ikke blot ved at 
synliggøre at klimakrisen er en global krise med globalt ansvar, men også til at skabe et fællesskab 
og motivere flere individer til at blive en del af fællesskabet. Dermed kan arbejdet med klimakrisen 
både gennem individets lønarbejde, men også gennem projekter drevet i individets fritid, afhjælpe 
aspekter af individets flerdimensionelle fremmedgørelse.   
  

4.4.6 Individets rolle i klimakrisen 
 
Ovenstående viser dermed, at individet ved at imødekomme klimakrisen opnår en frigørelse i flere 
forstand. Individets arbejde med klimakrisen resulterer nemlig i en dobbeltsidet nytteværdi for både 
individ og klimaet. Set i lyset af teorien om fremmedgørelse, ville individet ved at imødekomme kli-
makrisen frigøre sig selv. Det ville det først og fremmest fordi, arbejdet med klimakrisen i teorien 
udgør en meningsfyldt aktivitet, som imødekommer individets fremmedgørelse overfor de ting, som 
vi beskæftiger os med. I teorien kan arbejdet med klimakrisen altså bringe meningen tilbage til indi-
videt. Derudover kan arbejdet med klimakrisen imødekomme vores fremmedgørelse overfor sociale 
relationer. I ovenstående analyse ses der eksempler på, hvordan arbejdet med klimaet kan bringe 
samfundet sammen. Da vi netop er sociale væsener, ville fællesskab imødekomme menneskets natur. 
Som Marx beskriver, er det også gennem udviklingen af vores sociale relationer, at vi udvikler og 
ændrer vores eksistens og former os som mennesker (2004b).  
  
Menneskets er ikke bare til, vi eksisterer igennem det, som vi beskæftiger os med, og de sociale rela-
tioner vi producerer. Dermed er det gennem klimakrisen, at vi frigøres fra de neoliberalistiske over-
bevisninger, accelerationssamfundet og aspekter af individets fremmedgørelse. M.a.o. antyder 
denne analyse, at mennesket er afhængigt af klimaet, ligesom klimaet er afhængigt af mennesket. 
Dermed synes individet at spille en vigtig rolle i samfundets håndtering af klimakrisen, og dermed 
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også i den generelle rekonstruering af samfundets håndtering af klimakrisen, da social bæredygtig-
hed bliver til miljømæssige bæredygtighed, og omvendt (Figur 6).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 6: Individets frigørelse  
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Kapitel 5 – Diskussion 
 
I det følgende kapitel vil jeg diskutere, hvorvidt mine inputs til en rekonstruering af samfundets 
håndtering af klimakrisen fungerer i praksis. Først og fremmest vil jeg forholde mig kritisk overfor 
min undersøgelse.    
 
Som det bliver belyst, er samfundet meget komplekst og indeholder mange nuancer. I det faktiske 
samfund kan man derfor ikke umiddelbart opdele samfundet på den måde, som jeg har gjort i min 
undersøgelse. På trods af, at dette er gjort for at skabe struktur i undersøgelsen, skaber dette en falsk 
opdeling af samfundet, som negligerer samfundets dynamik og kompleksitet. Som det blandt andet 
bliver belyst, er det offentlige og private både forbundet og afhængige af hinanden. Nationalstater 
agerer endda på de private markeder på lige fod med den private sektor. Dermed kan det også dis-
kuteres, hvorvidt man kan tildele CO2-udledning til forskellige sfærer i samfundet. Alligevel vurde-
rer jeg, at denne opdeling har gjort det muligt at anskue samfundets håndtering og indvirkning på 
klimakrisen ud fra forskellige samfundsmæssige vinkler.   
 

5.1 Det komplekse samfund 
 
Da det faktiske samfund netop er sammenflettet, kan man derfor heller ikke umiddelbart udføre en 
rekonstruktion af en enkelt sfære, uden at denne påvirker eller afhænger af andre organisatoriske 
rekonstruktioner. Dette bliver blandt andet synliggjort ved rekonstruktionen af det private, hvor jeg 
foreslår, at virksomheder tilføjer en CO2-værdi med tilhørende prisstigning til deres produkter. Som 
det bliver belyst, kræver denne rekonstruering, at hele den private sektor påfører CO2-værdien med 
tilhørende prisstigning for at bevare retfærdige og ligeværdige konkurrenceforhold, eller rettere for 
at eliminere konkurrenceaspektet.  
 
Min rekonstruktion er ikke tiltænkt som endnu en differentieringsstrategi, den appellerer derimod 
til et nyt grundprincip, hvor CO2 ikke opfattes som en konkurrencemæssige attribut. CO2-værdien 
med tilhørende prisstigning er altså tiltænkt som et princip, der gælder alle, og ville derfor kræve 
tilhørende lovgivninger. Dermed afhænger rekonstruktionen af det private af en rekonstruering af 
det offentlige. Dette synliggør netop omfanget af den foreslåede rekonstruktion, da den kræver en 
decideret omstrukturering af store dele af samfundet, og ikke mindst kræver en rekonstruktion af 
vores opfattelse af CO2 og klimakrisen generelt. Dette antyder dog også, at min kritik af samfundets 
håndtering af klimakrisen bunder i en dybere kritik af selve samfundets struktur og opbygning ge-
nerelt. Spørgsmålet er nemlig, om bæredygtighed overhoved kan eksistere i nutidens samfund.  
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5.2 Kapitalisme vs. Bæredygtighed 
 
Ifølge Hickel bunder samfundets og klimaets problemer nemlig i, at vi lever i et kapitalistisk samfund 
(2015). Han siger blandt andet, at det kræver en decideret samfundsmæssige omlægning for, at bæ-
redygtighed kan blive en realitet (Hickel, 2015). Den måde, som vores samfund er struktureret på, 
gør, at samfundet i dag strider direkte imod en bæredygtig udvikling. Økonomisk vækst afhænger af 
handel med fossile brændstoffer, produktion, industri, landbrug, transport - alt det der påvirker kli-
maet negativt: “capitalism depends on ever-increasing production and consumption to keep going.” 
(Hickel, 2015). Ifølge Hickel kræver den bæredygtige udvikling netop, at vi producerer og køber min-
dre, men dette ville have en direkte negativ indvirkning på den økonomiske vækst og dermed også 
på den globale velstand (2015).   
 
Dette paradoks har netop udspillet sig i de første måneder af 2020, hvor hele verdenen har været 
stærkt præget af virussen Covid19, som blandt andet er blevet kaldt “the biggest disaster for develo-
ping nations in our lifetime” (Goldin, 2020). I takt med at virussen spredte sig i løbet af de første 
måneder af 2020, og i takt med, at virussen forårsagede flere og flere dødsfald (WHO, 2020), blev 
store dele af verdenssamfundet lukket ned (Crist, 2020). Dette har involveret nedlukning af produk-
tions- og industrianlæg, nedlukning af forretninger, nedlukning af shopping centre og restauranter, 
totale og delvise udgangsforbud, rejserestriktioner osv. (Crist, 2020).  
 
Disse nedlukninger har umiddelbart haft en direkte og effektiv indvirkning på klimaet (Quéré, et al., 
2020). Blandt andet er det blevet påvist, at det globale CO2-level faldt med 17 % i begyndelsen af 
nedlukningsperioden (april) sammenlignet med samme periode sidste år (Quéré, et al., 2020). Der-
med kan det også diskuteres, om Covid19 har været mere effektiv i at imødekomme klimakrisen end 
de internationale aftaler, målsætninger, rapporteringer osv. Umiddelbart viser dette forskellen mel-
lem faktiske handlinger og aspirational talk. Til trods for at aspirational talk kan stimulere positive 
ændringer i fremtiden, har faktiske handlinger en langt mere effektiv og mærkbar påvirkning på 
klimaet. I hvert fald set i lyset af Covid19.  
 
Nedlukningen har på den anden side haft store økonomiske konsekvenser for hele verdenen 
(Copenhagen Economics, 2020). Ifølge Copenhagen Economics har Covid19, med tilhørende ned-
lukning af samfundet, forårsaget en økonomisk krise, som ikke kan sammenlignes med noget, vi har 
oplevet før (2020). Den øjeblikkelige effekt har været 3-4 gange større end finanskrisen tilbage i 
2008 (Copenhagen Economics, 2020). Nedlukningen har blandt andet forårsaget høj arbejdsløshed. 
I USA har nedlukningen forårsaget, at mere end 26 millioner amerikanere er blevet ledige på fem 
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uger, og arbejdsløsheden er dermed i underkanten af 20% (Bitsch , 2020). Til sammenligning faldt 
beskæftigelsen med 8,7 mio. i USA under finanskrisen i 2008 (Bitsch , 2020).  

 
M.a.o. viser Covid19, at det globale samfund er dybt afhængig af, at det økonomiske hjul får lov at 
køre. Går hjulet i stå, går samfundet i stå. På trods af at have vist positiv indvirkning på klimaet, har 
nedlukning også resulteret i en samfundsmæssig og økonomisk krise. Covid19 viser, at nationalsta-
terne er i stand til at tage effektive beslutninger. På baggrund af Covid19 kan man derfor ikke betvivle 
den offentlige sektors magt, ej heller politisk vilje. Set i lyset af netop denne handlekraft, synes mang-
lende restriktioner på for eksempel fossile brændstoffer ikke at være et dilemma mellem viljen til 
økonomisk vækst eller grøn omstilling. Derimod viser det, at den offentlige sektor har en vilje til at 
gøre, hvad der er nødvendigt for, at samfundet kan fungere. Set i lyset af dette, kan det derfor disku-
teres, om den offentlige sektor overhoved står i et dilemma, da staten blot agerer ud fra fælles inte-
resse.  
 

5.3 Effekten af aspirational talk 
 
Set i lyset af hvordan vores samfund er struktureret, synes aspirational talk at være essentiel i sam-
fundets håndtering af klimakrisen. Da samfundet netop ikke kan foretage drastiske initiativer, som 
for eksempel at sætte restriktioner på fossile brændsler, må samfundet søge en gradvis udvikling. 
Aspirational talk kan netop anses som værende denne gradvise udvikling af samfundet. På trods af 
at aspirational talk umiddelbart ikke kan løse klimakrisen, kan det på den anden side gradvist ud-
vikle vores mentalitet og dermed vores adfærd. Klimabevægelsen er et eksempel på dette. Ud over at 
klimabevægelsen synliggør styrken ved sociale bevægelser, er den også et eksempel på, at artikule-
rede ønsker og forhåbninger om fremtiden kan have en motiverende effekt. Aspirational talk gennem 
klimabevægelsen kan netop gradvist ændre vores opfattelse af klimaet, og dermed gradvist ændre 
vores adfærd. Set i lyset af konsekvenserne af Covid19-nedlukningen synes en gradvis ændringen 
netop at være det bedste for samfundet. Derudover set i lyset af analysen af individet, og hvilke po-
sitive egenskaber arbejdet med klimakrisen kan medføre, burde fokus umiddelbart være på, hvordan 
vi kan gøre social bæredygtighed til miljømæssig bæredygtighed og omvendt. Et gradvis voksende 
fokus på bæredygtighed, gennem aspirational talk, synes netop at kunne imødekomme dette.  
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Kapitel 6 – Konklusion 
 
Nærværende speciale har undersøgt, hvorfor vi stadig befinder os i en klimakrise, trods et mange-
årigt fokus på klimaet. Specialet har derudover også undersøgt, hvordan vi igennem marxismens 
teoretiske tænkning kan rekonstruere samfundets håndtering af klimakrisen med henblik på at 
komme tættere på en løsning.  
 
Jeg kan konkludere, at samfundet på tværs af det offentlige, private og individet har foretaget initi-
ativer, som både kan kategoriseres som faktiske tiltag og aspirational talk. Min undersøgelse antyder, 
at samfundets håndtering af klimakrisen primært har karakter af aspirational talk. Ifølge Christen-
sen et al. har aspirational talk potentialet til at stimulere positive ændringer, også selvom sådan tale 
ikke fuldt ud afspejles i den organisatoriske praksis (2013). Ved netop at artikulere ønsker om frem-
tiden til offentligheden, skabes der en forventning til organisationen, hvilket kan motivere organisa-
tionen til at imødekomme disse ændringer. Men på baggrund af tvivlsomme fremskridt er spørgs-
målet, om aspirational talk er tilstrækkelig til at afhjælpe klimakrisen. De manglende faktiske tiltag, 
fra især de politiske myndigheder, kan ifølge Longhurst et. al. anses som mangel på politisk vilje til 
at imødekomme krisen (2016). Men min undersøgelse peger i stedet på, at mangel på faktiske tiltag 
synliggør én af de underliggende grunde til, hvorfor vi stadig oplever en klimakrise: samfundet er på 
nuværende tidspunkt ikke rustet til at foretage faktiske handlinger uden at gå på kompromis med 
kritisk infrastruktur. Økonomisk vækst i dag afhænger i høj grad af handel med fossile brændstoffer, 
produktion, industri, landbrug, transport osv., og faktiske tiltag, såsom restriktioner på for eksempel 
fossile brændsler, kan derfor have store negative konsekvenser for verdenssamfundet.  
 
Dette scenarie har netop udspillet sig i de første måneder af 2020, hvor Covid19 har forårsaget store 
nedlukninger af samfundet. Dette har resulteret i en økonomisk krise, der er 3-4 gange større end 
finanskrisen tilbage i 2008, og har blandt andet forårsaget en drastisk stigning i arbejdsløshed (Co-
penhagen Economics, 2020). At den politiske myndighed ikke gennemfører faktiske tiltag, så som 
restriktioner, viser, at den har en vilje til at gøre, hvad der er nødvendigt for, at samfundet kan fun-
gere. Da faktiske tiltag umiddelbart har for store negative konsekvenser, vurderes det, at aspirational 
talk spiller en essentiel rolle i samfundets håndtering af klimakrisen. På trods af ikke at kunne af-
hjælpe klimakrisen på den korte bane, vurderes det, at artikuleringen af ønsker om fremtiden kan 
flytte vores bevidsthed, og gradvist ændre vores mentalitet, normer og adfærd.    
 
Formålet med nærværende speciale har været at foreslå teoretiske rekonstruktioner og bidrage til 
nye diskussioner - og dermed initiere nye måder at tilgå og opfatte klimakrisen på. Dette har været 
muligt gennem det marxistiske perspektiv.  
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Via det marxistiske perspektiv har jeg blandt andet kunne belyse og kritisere samfundets opfattelse 
og håndtering af CO2. Ved at belyse CO2 kvotesystemet igennem Marx’ teori om merværdi, har jeg 
kunnet konkludere, at vi i dag behandler CO2 som en vare, der reguleres af markedskræfterne. Af-
skaffede vi i stedet dette system, ville CO2 miste sin værdi, og i stedet indgå som et negativt restpro-
dukt ved forskellige produkter. En CO2-værdi med tilhørende prisstigning vurderes at skabe gen-
nemsigtighed, komme greenwashing til livs og stimulere, at individet køber mere bæredygtige pro-
dukter eller endda køber mindre.  
 
Via det marxistiske perspektiv har jeg sandsynliggjort, at individet spiller en essentiel rolle i bekæm-
pelsen af klimakrisen. Igennem det marxistiske perspektiv har jeg kunnet belyse, at individet er un-
derkastet økonomiske strukturer, neoliberalistiske overbevisninger og en stigende bekymring for 
klimakrisen. Ved at belyse individet igennem Marx’ teori om fremmedgørelse har jeg kunnet kon-
kludere, at individet ved at arbejde med klimakrisen vil opnå mening og fællesskab, og dermed af-
hjælpe aspekter af individets flerdimensionelle fremmedgørelse. Dermed vil individets beskæftigelse 
med klimakrisen styrke vores eksistensgrundlag. M.a.o. bliver social bæredygtighed til miljømæssig 
bæredygtighed og omvendt.  
 
Nærværende speciale har bidraget med en afmystificering af samfundets håndtering af klimakrisen. 
Det har ikke bidraget med en løsning på klimakrisen, men derimod med alternative måder at opfatte 
og håndtere klimakrisen på. Dette indbefatter både vores opfattelse og håndtering af CO2 samt vores 
opfattelse af, at individet via arbejdet med klimakrisen, i teorien, kan styrke vores eksistensgrundlag. 
Blev disse opfattelser integreret i vores måde at tilgå klimakrisen, vurderes det, at vi gradvist ville 
komme tættere på en løsning af klimakrisen.  
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6.1 Perspektivering 
 
I et videre arbejde med specialet, kunne det være relevant at teste de ovenstående rekonstrueringer. 
For eksempel ville det i min optik være interessant at teste, hvilken indvirkning CO2-værdien med 
tilhørende prisstigning har på individets forbrugeradfærd. Dette ville være muligt hvis en virksom-
hed, for eksempel H&M, indvilligede i, at én af deres butikker blev lavet om til en test butik. Denne 
test-butik skulle indeholde vare med prismærker, der fortalte hvor meget CO2, den pågældende vare 
havde forårsaget og samtidig være prissat efter dette. Testpersoner skulle derefter gå butikken igen-
nem. Derefter kunne man foretage fokusgruppe- og enkeltmands interviews, for at undersøge hvilke 
tanker og overvejelser testpersoner gjorde sig ved netop at blive informeret om CO2 samt om pris-
stigningen havde en indvirkning på, om produktet blev købt eller ej.  
 
Derudover kunne det være relevant at undersøge, hvilke jobs der giver mening til individet. For ek-
sempel kunne man undersøge, om mennesker der arbejder med noget som har en positiv indvirkning 
på klimaet, er gladere for at gå på arbejde. Man kunne for eksempel foretage studier, der sammen-
ligner medarbejdere fra en vindmølleproducent med medarbejdere som arbejder med fossile 
brændsler.  
 
I andet kapitel af specialet pointerer jeg, at mit brug af marxistisk teori begrænser mine teoretiske 
rekonstruktioner til et vestligt perspektiv, da Marx’ teorier netop er udformet i et europæisk og vest-
ligt perspektiv. Det kunne derfor også være relevant at teste de teoretiske rekonstruktioner i forskel-
lige kulturelle rammer, for derved at undersøge teoriernes udfoldelse i andre kulture.   
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