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Abstract 
Title: The Climate Council as second-order-management: The use of independent experts as a 

means of legitimizing political decision-making 

 

This thesis analyzes the political mobilization of the Danish Climate Council (Klimarådet) by the 

Danish government and, as such, the effect of the Council on the management of Danish climate 

policy making. The thesis falls in two parts: in the first part it outlines theories of political govern-

ance/management; and in the second, it analyses The Climate Council’s role in the Danish climate 

debate. 

 

Bringing together Michel Foucault’s governmentality and Niklas Luhmann’s systems theory, this 

thesis shows how: The Climate Council is a tool at the disposal of politicians that enables a room 

for political action; and how The Council is constituted in public debate. To supplement Foucault 

and Luhmann’s social theories, we bring in more specific theory about the strategic elements of re-

form policy as well as the so-called commission strategy by Grønnegård Christensen, Mouritzen og 

Sonne Nørgaard, which points to the use of commissions as a political strategy. 

 

The thesis demonstrates how the creation of The Climate Council can be viewed as an example of 

second-order-management of Danish climate policy from the S-RV-administration and how the 

following administrations have responded to and utilized the The Climate Council politically. The 

creation of The Climate Council can be understood as illuminating a blind spot – made possible by 

the second-order observation of the S-RV-administration.  

 

Building on this the thesis unpacks how the work of The Climate Council is used in public debate 

by several actors who strategically mobilize the scientific argument for competing, often contradic-

tory, ends. With this in mind, we argue that the creation of the council is best viewed as an attempt 

from the S-RV-administration to scientificize their position and policies in the climate debate. 

The thesis, thus, assesses how the ecological threat is constituted through communication and how 

the solution-based approach of The Climate Council has become politicized in the attempt to trans-

late climate science into the premises of the economic system in order to optimize the accumulation 

of resources effectively. 
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Lastly, the thesis discusses the possibility of a sustainability and climate dispositif and how The Cli-

mate Council is central in shaping the contours of truth/knowledge in the climate debate. A war of 

truths is distinguished by the constitutive outside of Foreningen Atomkraft Ja Tak (a nuclear power 

NGO) that also tries to claim the scientific argument in the solution-based climate debate. Based on 

social constructivist and poststructuralist theories, the thesis demonstrates how different truths can 

emerge and compete depending on the viewpoint. 

 

By Frederik Tronier Kapper & Sebastian David Raymond Groth 
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KAPITEL 1: Indledning 
Selvom det blot er 14 år siden, Danmark oprettede et Klima- og Energiministerium, er klimapolitik-

ken gået hen og blevet et politisk ressortområde, der har betydning i forhold til at vinde folketings-

valg. Valget på grundlovsdag i 2019 blev af flere kaldt et klimavalg, fordi klimaudfordringerne fyldte 

mere end nogensinde før. Dette kan iagttages som et udtryk for, at der for alvor er kommet en bred 

forståelse i befolkningen af klimaproblemerne som noget, der skal løses inden for det kommende årti, 

hvis ikke det skal gå ud over den generelle levestandard på jorden. 2030 er årstallet, som man spejder 

efter i klimadebatten, og hvis ikke vi handler nu, kan det få fatale konsekvenser. Det er sådan, tonen 

lyder fra bl.a. fra forskere, politikere og grønne NGO’er. 

Selvom klimapolitikken er højaktuel i den offentlige debat, går den længere tilbage end folketings-

valget i 2019. Som et forsøg på at løse den komplekse, politiske styringsudfordring, der er forbundet 

med udarbejdelsen af de klimapolitiske løsninger og reduktion af Danmarks CO2-udledning, gen-

nemførte Helle Thorning Schmidts S-RV-regering sammen med støttepartierne og Det Konservative 

Folkeparti Danmarks første klimalov i 2014, der forpligtede Danmark til 40 pct. reduktion af driv-

husgasudledningen (ift. 1990-niveau) inden 2020, samt oprettelsen af et såkaldt uafhængigt ekspert-

organ, Klimarådet, der siden har rådgivet skiftende regeringer om, hvordan klimamålene kan indfris 

på den mest omkostningseffektive måde – og uden at gå på kompromis med vores velfærdssamfund. 

Klimarådet blev altså oprettet ud fra forestillingen om et uafhængigt ekspertorgan, der skal fremme 

et mere fagligt beslutningsgrundlag, således at præmisserne for regeringens selvledelse på klimaom-

rådet forbedres. Klimarådet har imidlertid fået en status i den danske klimadebat, hvor rådets anbefa-

linger flittigt bliver anvendt som en slags styrkemarkør. Klimarådet er uafhængigt i den forstand, at 

det skal bidrage med en uvildig, selvstændig faglighed. Det er samtidig en faglighed, der er nedsat 

ministerielt og ud fra de præmisser, som Klimaloven fordrer, og som samtidig har den operationelle 

udfordring, at den er politisk bestillingsarbejde, som til hver en tid kan afskaffes af et flertal i Folke-

tinget. Dette rejser et spørgsmål om, hvad der i virkeligheden karakteriserer den faglighed, som Kli-

marådet bringer til det politiske forhandlingsbord – og i forlængelse heraf et spørgsmål om, hvordan 

denne ekspertviden bliver anvendt til at opnå legitimitet i klimadebatten. Er noget nødvendigvis 

sandt, fordi en såkaldt ekspert siger det? Spørgsmålet kan ligeledes relateres til den politiske styring, 

eftersom Klimarådet er sat i verden til at fremme det politiske beslutningsgrundlag. Derfor er det 

relevant at undersøge, hvordan Klimarådet bliver anvendt som en teknologi til at legitimere politisk 

handling og intervention på klimaområdet, og herunder hvordan Klimarådet kan iagttages som en 
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teknologi til etablering af et handlerum for regeringens selvledelse. Er Klimarådet blot et udtryk for 

politisk strategi eller er det i virkeligheden et udtryk for en indirekte måde at lede sig selv på? Uanset 

hvad er det interessant, hvordan Klimarådet og dets anbefalinger har fået en central rolle i den danske 

klimadebat, og det er derfor også centralt at undersøge, hvilken sandhed Klimarådet er med til at 

etablere i den danske klimadebat. 

 

1.1 Problemfelt 
I denne afhandling er der to centrale elementer, der er definerende for problemfeltet. Det er først og 

fremmest politisk styring, som i dette tilfælde er eksemplificeret ved S-RV-regeringen og dens efter-

følgeres styring af dansk klimapolitik, hvoraf vi i denne afhandling fokuserer på Klimarådet som et 

styringsredskab herfor. Det andet afgørende element er selve artikulationen af klimaspørgsmålet, og 

hvordan Klimarådet indgår som aktør og desuden bliver anvendt som ekspertreference i det kommu-

nikative spil, der udmønter sig i den sproglige orden og den sandhedsdannelse, der hersker i klima-

debatten. 

Formålet er derfor først og fremmest at undersøge, hvilken rolle Klimarådet udspiller i forhold til 

regeringen og styringen af dansk klimapolitik, samt hvorvidt nedsættelsen af Klimarådet kan iagtta-

ges som en andenordensstrategi – dvs. styring af styring. Den grundlæggende undersøgelsesinteresse 

herfor er funderet i kommissionsstrategiens umiddelbare karakter af, at være en indirekte magtform, 

hvor magthaverne udadtil giver udtryk for, at de agter at anvende vidensproduktion i egen selvregu-

lering og i forvaltningen af den magt, som regeringen besidder. Samtidig er vores undersøgelsesinte-

resse funderet i det paradoks, der er forbundet med kommissionsstrategien, som Klimarådet eksem-

plificerer, nemlig Klimarådets såkaldte uafhængighedsstatus, som politikere, interessenter etc. omta-

ler til trods for, at rådgivningen er bestilt af Folketinget, rådets sammensætning er konstitueret politisk 

og kan til enhver tid blive afskaffet af et politisk flertal. 

Andel del af vores undersøgelsesinteresse bunder i den status og den autoritet, som Klimarådet har 

tilegnet sig i kraft af sit virke og måden hvorpå politikere, meningsdannere etc. artikulerer og anven-

der Klimarådets udmeldinger til at legitimere og videnskabeliggøre bestemte synspunkter i klimade-

batten. Derfor ønsker vi at diskutere, hvorvidt Klimarådet er med til at konstituere en bestemt sandhed 

i klimadebatten, og i så fald definere, hvad der står på indersiden og ydersiden af denne sandhed. Vi 

ønsker at blotgøre de strukturer og den sproglige orden, der er udslagsgiven for den artikulation af 
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klimaspørgsmålet, som Klimarådet tager del i – både som aktør og som genstand for andres artikula-

tion. 

Vores undersøgelse vil helt konkret tage udgangspunkt i følgende problemformulering: 

 

• Hvorvidt kan S-RV-regeringens nedsættelse af Klimarådet iagttages som et forsøg på anden-

ordensstyring af dansk klimapolitik? Og hvordan anvendes Klimarådet som reference i den 

offentlige debat? 

• Hvorvidt er Klimarådets rolle i debatten med til at konstituere en sandhed? Og hvilke konse-

kvenser har det? 
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KAPITEL 2: Analysestrategi 
Som problemformuleringen lægger op til, er vores undersøgelse delt op i to dele: 1) En undersøgelse 

af, hvorvidt nedsættelsen af Klimarådet kan iagttages som et forsøg på andenordensstyring af dansk 

klimapolitik 2) En undersøgelse af, hvordan Klimarådet anvendes som reference i den offentlige de-

bat. 

Til besvarelsen af første del vil vi først og fremmest anvende konkret teori om reformpolitik og kom-

missionsstrategiske overvejelser af Jørgen Grønnegård Christensen, Poul Erik Mouritzen og Asbjørn 

Sonne Nørgaard fra bogen De Store Kommissioner: Vise mænd, smagsdommere eller nyttige idioter 

(2009). Teorien tjener i denne sammenhæng den funktion, at den forholder sig til, hvordan kommis-

sioner kan anvendes som et politisk strategisk værktøj i forbindelse med reformer, samt hvilke over-

vejelser og mulige konsekvenser, der gør sig gældende i forbindelse hermed. Teorien beskæftiger sig 

i høj grad med en analytisk gennemgang af de strategiske overvejelser i forbindelse med kommissi-

onsstrategien i forhold til at navigere i magtspillet – dvs. i vælgermarkedet og de afledte konsekvenser 

i forhold til vælgernes adfærd. Præmissen for anvendelsen af teorien er antagelsen om, at Klimaloven 

karakteriseres som en reform (eller som minimum har tilstrækkeligt med fællestræk). 

 

I undersøgelsen vil vi desuden anvende Niklas Luhmanns systemteori og Michel Foucaults guverne-

mentalitetsblik. Begge teorier har et konstruktivistisk videnskabsteoretisk udgangspunkt. Konstruk-

tivismen bygger på antagelsen om, at vores erkendelse af verden i nogen grad er konstruktioner af 

virkeligheden. Det betyder konkret, at der ikke findes noget sted, hvorfra man kan iagttage uaf-

hængigt af ens egne konstruktioner af verden. Forståelsen af virkeligheden er altid medieret, og derfor 

må man som forsker, der arbejder i et konstruktivistisk felt, spørge sig selv om erkendelsen af verdens 

beskaffenhed (Husted & Pors, 2021, s. 15). Med dette in mente, følger også en række implikationer, 

i forhold til den klassiske metodetænkning, der findes i videnskaben. Når man arbejder konstruktivi-

stisk, og med en forestilling om, at der ikke findes en direkte eller umedieret adgang til verden, samt 

en forestilling om, at undersøgelsesgenstanden ikke er påvirket af forskerens blik, så kan de metodi-

ske overvejelser ikke handle om at fjerne al bias i opgaven. Ej heller kan det for forskeren handle om 

at skabe reliabilitet, hvilket vil sige at lave et skudsikkert undersøgelsesdesign, der er så velbeskrevet, 

at andre forskere vil kunne genskabe vores undersøgelse og få de samme resultater. Derimod må 

vores metodiske overvejelser handle om at skabe en gennemsigtighed i forhold til læseren omkring 
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de valg, der er truffet gennem hele undersøgelsen og analysen, og samtidig sikre en konsistens i ana-

lysen, så læseren hele tiden kan få øje på, hvordan vi er kommet frem til de resultater, vi når frem til 

i undersøgelsen (Husted & Pors, 2021, s. 16). Niels Åkerstrøm Andersen definerer i bogen Diskursive 

analysestrategier (1999) en analysestrategi således:  

 

“Analysestrategi er ikke metoderegler, men en strategi for, hvordan man som epistemolog vil kon-

struere andres (organisationer eller systemers) iagttagelser som objekter for egne iagttagelser m.h.p 

at beskrive, hvorfra de selv beskriver. I et epistemologisk perspektiv er det perspektivet, der konstru-

erer både iagttageren og det iagttagede.” 

Niels Åkerstrøm Andersen, Diskursive analysestrategier (Andersen, 1999, s. 14). 

 

Andersen fastslår altså, at det hedder analysestrategi, da man som forsker træffer en række valg, der 

ligeledes har en række konsekvenser, og at alle de valg vi træffer kunne være truffet anderledes, 

hvilket ville have skabt en række andre konsekvenser for hvilken genstand, der vil dukke op for iagt-

tageren. Ved at beskrive vores analysestrategiske overvejelser, agter vi at klargøre hvilke kriterier og 

forpligtelser vi stiller op for vores arbejde.   

 

Til at besvare første del af undersøgelsen, dvs. spørgsmålet om andenordensledelse, vil vi først og 

fremmest anvende Michel Foucaults guvernementalitetsperspektiv til at belyse, hvordan nedsættelsen 

af Klimarådet kan iagttages som et forsøg fra S-RV-regeringen på at lede sig selv og dens klimapo-

litik. Guvernementaliteten har en dobbeltrolle i den forstand, at den både beskriver en historisk ud-

vikling, hvormed et nyt dispositiv for politisk ledelse er blevet til, og samtidig definerer en bestemt 

ledelsesstil. Dette bliver uddybet i forbindelse med gennemgangen af den anvendte teori. Guverne-

mentalitetsperspektivet tjener i denne sammenhæng den funktion, at teorien kan skabe et blik for, 

hvorvidt nedsættelsen af Klimarådet er et eksempel på styring af selvstyring fra S-RV-regeringens 

side, og desuden belyse, hvordan Klimarådets rolle i forhold til at påvirke udmøntningen og interven-

tionen på klimaområdet, kan iagttages ud fra Foucaults guvernementale og biopolitiske udgangs-

punkt. Guvernementaliteten bidrager med et bestemt blik for, hvilken afgørende rolle vidensproduk-

tion spiller i legitimeringen af politisk handling, og kan derfor problematisere eller belyse måden, 

hvorpå skiftende regeringer har anvendt Klimarådets anbefalinger i egen selvregulering og dermed 

legitimeringen af den førte klimapolitik. I første analysedel anvender vi desuden Niklas Luhmanns 
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systemteori til at undersøge, hvordan andenordensiagttagelsen åbner muligheden for at iagttage rege-

ringens egen konstitutive yderside. Helt konkret betyder dette, at regeringen gennem andenordens-

iagttagelsen af sig selv får et blik for den blinde plet, som de ikke kan iagttage, og systemteorien kan 

derfor anvendes til at undersøge, hvorvidt nedsættelsen af Klimarådet kan iagttages som et forsøg på 

at belyse den blinde plet. 

 

Luhmanns teori om andenordensiagttagelsen og systemer vil gennem afhandlingen blive anvendt som 

redskab til at belyse de forskelle, der optræder i forbindelse med undersøgelsen af Klimarådets funk-

tion i henhold til regeringens klimapolitik. De forskellige systemer, herunder navnlig det politiske 

system, det økonomiske system og det videnskabelige system, kan belyse, hvordan der fikseres me-

ning om Klimarådet. I anden del af analysen vil systemteorien blive anvendt til at illustrere, hvordan 

Klimarådet fikseres ind i forskellige systemer gennem den artikulation, der forekommer i den offent-

lige debat. Systemteorien kan i denne sammenhæng belyse, hvordan artikulationen af Klimarådet 

som videnskab/ekspertviden er med til at legitimere klimapolitikken ved at videnskabeliggøre den. 

Systemteorien er dermed ligeledes med til at understøtte den semantiske undersøgelse, der ved at 

klargøre, hvilke systemkoder, der kommunikeres i, kan vise, hvordan fikseringen af bestemte syns-

punkter kan være en afgørende faktor for sandhedsdannelsen i klimadebatten og i sidste ende den 

førte politik. 

Vi arbejder med et eklektisk forhold i forhold til vores udvalgte teorier og begreber. Målet er at ar-

bejde med vores udvalgte teorier på en måde, hvor de ikke skaber friktion, men derimod formes til at 

passe ind i en grundlæggende sammenhæng (Husted & Pors, 2021, s. 23). Det er eksempelvis årsagen 

til, at vi indleder undersøgelsen med Grønnegård Christensen, Mouritzen og Sonne Nørgaards anta-

gelse om, hvordan kommissionsstrategien også kan iagttages som en politisk strategi – eller politisk 

spin, som det også bliver kaldt, fordi det er et aspekt, som de øvrige teorier ikke tager til indtægt, men 

som samtidig er et centralt blik i forhold til at kunne forklare dynamikken mellem regeringen og 

Klimarådet. 

 

Slutteligt vil vi diskutere, hvorvidt Klimarådet er med til at konstituere en bestemt sandhed i klima-

debatten – både i kraft af eget virke og den måde, hvorpå Klimarådet fikseres i debatten. Michel 

Foucaults dispositivbegreb vil i denne forbindelse anvendes til at diskutere muligheden for, at et bæ-

redygtigheds- og klimadispositiv er under udvikling. I den forbindelse vil vi diskutere hvilke seman-

tikker og forskelle, der dominerer sandhedsdannelsen i den offentlige debat om klima – herunder 
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hvordan Klimarådet er med til at konstituere en herskende forskel i klimadebatten. Formålet er at 

forsøge at definere både inderside og yderside af den forskel, der er den dominerende sandhed på 

klimaområdet. I den forbindelse har vi interviewet formanden for Foreningen Atomkraft Ja Tak, 

Theis Palm, der ligesom den dominerende sandhed på klimaområdet, forsøger at repræsentere det 

videnskabelige argument, men alligevel befinder sig på ydersiden af den dominerende sandhed i den 

løsningsorienterede del af klimadebatten. Formålet er at diskutere den konstruktivistiske problematik, 

der grundlæggende går ud på, at sandhedsdannelsen er styret af de dominerende semantikker, der 

tilsammen udmønter sig i den gældende praktiske og sproglige orden. 

 

2.1 Videnskabsteoretiske overvejelser 
I det følgende afsnit vil vi redegøre for de videnskabsteoretiske overvejelser, der ligger til grund for 

analysestrategien – herunder valget af teori, med henblik på at beskrive det epistemologiske og onto-

logiske udgangspunkt for de valgte teoretikere, da det valgte videnskabsteoretiske blik er en afgø-

rende præmis for undersøgelsens resultater. I de følgende afsnit vil vi gennemgå det epistemologiske 

og ontologiske hos henholdsvis Niklas Luhmann og Michel Foucault. 

 

2.1.1 Videnskabsteoretisk udgangspunkt for Niklas Luhmann 

Luhmanns konstruktivisme rummer henholdsvis et erkendelsesteoretisk og et ontologisk aspekt (Col-

lin, 2015, s. 358). Luhmanns inspirationskilde udspringer fra systemteorien, der vil blive præsenteret 

i forbindelse med afsnittet 2.2 Niklas Luhmanns systemteori. Erkendelsen er det redskab, der bruges 

til at håndtere virkeligheden og manøvrere sikkert i sine omgivelser. Den bruges hverken til at repræ-

sentere eller afbillede omgivelserne, men udelukkende til at håndtere og manøvrere. Erkendelsen 

bygger desuden på Luhmanns egne antagelser om, at alle erkendende systemer har en omverden, og 

at det er i kraft af denne omverden, at systemerne rent faktisk er til. Systemerne er desuden selvrefe-

rerende. Selvreferencen ligger i, at systemerne kan referere til sig selv og samtidig kan skelne disse 

relationer fra relationer til systemets omverden (Luhmann, 2009, s 49). 

 

Luhmanns epistemologi er stadfæstet gennem iagttagelser, der underbygger den konstruktivistiske 

tilgang. Iagttagelser sker gennem en forskelsbehandlende operation. Det vil sige, at der iagttages, når 

iagttagere opstiller en forskel. Al iagttagelse, og dermed erkendelse, foregår altså via en forskel. En 

operation, der skelner mellem systemet og dets omverden. Når man arbejder ud fra en systemteoretisk 
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tilgang, skaber det tilmed en række videnskabsteoretiske komplikationer i erkendelsen. Man må der-

for arbejde med en erkendelsesmission, hvor det man finder frem til, altid vil være betinget af det 

blik, der iagttager. I et systemteoretisk perspektiv, vil verden altid være iagttagerafhængig, hvilket 

har den betydning, at analysens genstand, samt iagttagerens udsigelser om genstanden, er konstrueret 

af iagttagerens eget blik (Andersen, 1999, s. 14). Det betyder også, at vi i afhandlingen ikke må tage 

nogle iagttagelser for givet, men vi må derimod se dem som et handlingsperspektiv, der gennem sin 

kontekstafhængighed, bliver mulig at ændre på og forholde sig til.   

 

Luhmann overfører sin pointe om erkendelse til sociale systemer. Sociale systemer interagerer med 

sine omgivelser, hvilket med andre ord betyder, at de iagttager deres omverden. I stedet for at udvikle 

på sin omverden, så iagttager systemet, hvorefter det “oversætter” omverdenens signaler til sin egen 

kode (Collin, 2015, s. 358). Eksempelvis vil det videnskabelige system oversætte alt, herunder kli-

maspørgsmålet, til den videnskabelige kode sandt⎤falsk, hvor det økonomiske system vil betragte den 

samme problematik ud fra koden betale⎤ikke betale. Epistemologisk medfører det altså, at erkendelse 

fremkommer gennem iagttagelser. Dette betyder også, at vi må erkende, at vi kunne have erkendt 

anderledes, såfremt vi havde iagttaget andetstedsfra – igennem en anden forskel end den vi for nu-

værende har iagttaget gennem.  

 

Luhmann skriver således om ontologier: 

 

“Ontologier viser sig - og det gælder mutatis mutandis også for deres semantiske efterfølgere - netop 

som så vanskelige at bearbejde, fordi kommunikation er uundgåeligt og til stadighed reproducerer 

friheden til at antage eller forkaste” 

Niklas Luhmann, Sociale systemer (Luhmann, 2009, s. 189). 

 

Citatet ovenfor skitserer dermed, hvordan ontologien hos Luhmann er tom. Det værende er altså tomt 

som følge af, at kommunikationen konstant vil ændre indholdet af ontologien. Indholdet ændres netop 

i kraft af den forskel, der iagttages igennem, samt ud fra hvilken funktionskode, der anvendes til at 

konstituere forskellen. Virkeligheden er altså en konstruktion, og der er ikke noget der kan iagttages 

uden, at det iagttages gennem en forskel.  

 



 

	
	
	

13 

2.1.2 Videnskabsteoretisk udgangspunkt for Michel Foucault 

Som det allerede er blevet nævnt, tager vi i denne afhandling udgangspunkt i Foucaults guvernemen-

talitetsperspektiv. Foucault repræsenterer et videnskabsteoretisk ståsted, hvor der ikke findes sand-

heder, og hensigten er derfor at forsøge at stille sig uden for eget genstandsfelt. Fordi der ikke findes 

sandheder, handler det derfor om konstant at sørge for, at problematisere eget ståsted, egne diskurser 

og egne tænkekategorier (Heede, 2004, s. 10). Foucault ville dog ikke selv kategorisere sig som væ-

rende det ene eller det andet. I denne afhandling tager vi først og fremmest udgangspunkt i konstruk-

tivismens, herunder socialkonstruktivismens, grundlæggende tese om, at virkeligheden skal forstås 

som en social konstruktion, og at der dermed ikke er noget universelt eller objektivt udgangspunkt, 

hvorfra man kan fastslå en dom over sandheden. I kraft af Foucault, beskæftiger vi os i afhandlingen 

også med poststrukturalismen, der tilmed er funderet i en tidslighed og historicitet. Poststrukturalis-

men antager, at der ikke er noget privilegeret punkt i historien, hvorfra sandheden kan iagttages eller 

bestemmes: 

 

”Poststrukturalismen antager, at strukturer er åbne, fordi de er bundet til historien, og deres åbenhed 

gør dem foranderlige og driver dem frem mod konstante forskydninger.” 

Anders Esmark & Carsten Bagge Laustsen, Videnskabsteori i statskundskab, sociologi og forvalt-

ning (3. Udgave) (Esmark & Laustsen, 2015, s. 308). 

 

Michel Foucaults analyse af samfundets strukturer tager i høj grad udgangspunkt i den historiske 

udvikling. Historiciteten kommer blandt andet til udtryk i fortællingen om, hvordan forskellige dis-

positiver skrives oveni hinanden og skiftes til at dominere – hvilket bliver beskrevet yderligere i 

afsnittet 2.3 Michel Foucaults guvernementalitetsblik. Foucault har selv beskrevet sit projekt som 

”genealogisk i sit design og arkæologisk i sin metode” (Esmark & Laustsen, 2015, s. 314). Formålet 

med det vidensarkæologiske udgangspunkt er at fremanalysere et mere grundlæggende, vedvarende 

system af relationer, brud og oppositioner ved at iagttage de skiftende relationer, der har transformeret 

samfundet på kryds og tværs. Det genealogiske udgangspunkt betyder kort sagt, at fortiden kun er 

interessant i kraft af, at den har betydning for måden, vi forstår nutiden – dvs. vores adfærd og sub-

jektivering: 

 

”I would like to write the history of this prison, with all the political Investments of the body that it 

gathers together in closed architecture. Why? Simply because I am interested in the past? No if one 
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means by that writing a history of the past in terms of the present. Yes if one means writing the history 

of the present.” 

Michel Foucault, Discipline & Punishment – The Birth of the Prison (Foucault, 1995, s. 30). 

 

Man kan derfor sige, at den genealogiske analyse udfordrer den til enhver tid dominerende udlægning 

af historien ved at fokusere på diskontinuitet, når den almene opfattelse er, at nutiden bygger på en 

kontinuerlig udvikling i historien. 

 

Poststrukturalismen har centrale lighedspunkter med socialkonstruktivismen, og de to teorier betrag-

tes af flere som to sider af samme sag. Professor i statskundskab, Ole Wæver, skriver i 2. udgave af 

Videnskabsteori i statskundskab, sociologi og forvaltning (2012), at poststrukturalismen nu om dage 

ofte behandles som en variant af socialkonstruktivismen på grund af ideen om, at vores måde at forstå 

verden på er skabt af den sociale kontekst snarere end at henvise til en objektiv beskrivelse af den 

måde ting og objekter er på ude i verden – en sådan objektivitet er derfor umulig. Wæver skriver 

derfor ligeledes, at poststrukturalismen typisk betragtes som yderfløjen af socialkonstruktivismen 

(Wæver, 2012, s. 298). Man kan med andre ord sige, at poststrukturalismen fungerer i forlængelse af 

socialkonstruktivismen, der bygger på en tankegang om, at fænomener som mennesker normalt ville 

betragte som naturligt eksisterende, i virkeligheden er en konstruktion, der er opstået og samtidig 

bliver opretholdt af forskellige samfundsmæssige praksisser. Fænomenerne ville hverken kunne op-

stå, ej heller ville de kunne blive opretholdt, uden den omfattende sociale aktivitet, som de er indlejret 

i (Collin, 2015, s. 325). Sandheden er så at sige skabt af mennesket, og det blik der iagttager det givne 

fænomen. En tankegang, der på mange måder minder om poststrukturalismen og Foucault anskuelse 

af sandhed. Selv afviser Foucault dog alle betegnelser, der prøver at udnævne ham som noget speci-

fikt, herunder betegnelser som strukturalist, marxist og freudianer (Heede, 2002, s. 11). Det er derfor 

vores hensigt at klarlægge, hvorfra vi iagttager, så vi gør det tydeligt for læseren, at det ikke er os der 

taler i sandheder, men derimod et spørgsmål om, hvor man iagttager fra og hvilket blik, der er an-

vendt. Vi arbejder i et erkendelsesteoretisk, epistemologisk felt. Erkendelsesteoretisk konstrukti-

visme hævder, at vores erkendelse og forståelse af den fysiske virkelighed er et produkt af samfunds-

mæssige praksisser og omstændigheder (Collin, 2015, s. 326-327). Vores mål er ikke at finde den 

endegyldige sandhed, hvilket også vil være umuligt jf. det videnskabsteoretiske blik for opgaven. Vi 

vil derimod iagttage, hvordan andre iagttager verden. Vi arbejder dermed i et felt af konstrukti-

visme/socialkonstruktivisme og poststrukturalisme, hvor vi søger at klarlægge andres iagttagelser af 
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verden og andres erkendelser af fænomener. Dette gør vi for til slut i opgaven, at kunne diskutere 

disse iagttagelser. 

 

I de følgende afsnit vil vi redegøre for den teori og det begrebsapparat, som vi anvender i vores 

undersøgelse af Klimarådet. 

 

2.2 Niklas Luhmanns systemteori 
Den tyske sociolog, Niklas Luhmann (1927-1998), er kendt for sin systemteori, der er en kommuni-

kationsteori og kan betragtes som en videreudvikling af den sociologiske systemteori. I følgende af-

snit vil vi introducere Luhmanns systemteori som iagttagelser, og vi vil derfor starte med en kort 

redegørelse for, hvordan Luhmann blandt andet er blevet inspireret af matematikeren George Spen-

cer-Browns forskelstænkning (Andersen, 1999, s. 108).  

 

Grundtanken i teorien om iagttagelser bygger på en specifik form- og forskelstænkning. Ideen med 

teorien er at betragte iagttagelser som operationer, der refererer forskelle. Luhmann definerer begre-

bet iagttagelse som en specifik forskelsdannende operation: “at iagttage er at mærke noget inden for 

rammen af en forskel” (Andersen, 1999, s. 109). Spencer-Brown markerer forskellen ved hjælp af 

denne figur:  

 
 

Figuren er et visuelt redskab til at definere, hvordan der findes en inderside og en yderside af en 

forskel – altså distinktionen. Forskellens anden side er den, der gør forskellen for, hvordan et givent 

objekt kan iagttages og dermed også, hvordan det givne objekt kan træde frem som genstand for en 

iagttager (Andersen, 1999, s. 109).  Måden hvorpå en iagttager iagttager – det kunne eksempelvis 

være klimaspørgsmålet – afhænger af, hvad der sættes på ydersiden af forskellen, altså hvor distink-

tionen ligger. Dette kunne eksempelvis være fossile brændsler, industrielt landbrug eller skovrydning 
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i Amazonas. Alt efter hvad der sættes på den anden side, vil iagttagelsen af klimakrisen fremstå for-

skelligt for iagttageren, og dermed bliver forskellens anden side et fikspunkt for, hvordan klimakrisen 

kan træde frem som genstand for iagttageren. Selve iagttagelsesbegrebet er for Luhmann, som alt 

andet i øvrigt også er, funderet i en forskel. Hos Luhmann er det forskellen, indikation⎤forskel, der 

træder frem i selve forskellen. Den danske professor i politisk ledelse ved Copenhagen Business 

School, Niels Åkerstrøm Andersen, forklarer Luhmanns iagttagelsesdefinition således: Iagttagelse er 

enheden af forskellen indikation/forskel (Andersen, 1999, s. 110). En forskel har altid to sider, som 

illustreret ved Spencer-Browns figur. De to sider refereres til som henholdsvis indersiden og ydersi-

den. Her vil indersiden altid være den mærkede side. At mærke noget, vil sige at man indikerer noget 

i verden og det sker altså ved, at man indikerer den ene side af forskellen. Indersiden af forskellen vil 

altid kaldes det markerede rum, da det er her iagttageren mærker forskellen, og ydersiden vil dermed 

være det umarkerede rum. Hver gang en iagttager foretager en iagttagelse, vil den ene side være 

markeret og den anden vil forblive umarkeret (Andersen, 1999, s. 110).  

 

Som forskelsfiguren indikerer, vil en iagttagelse altid have en blind plet. Den blinde plet refererer til 

det, iagttageren ikke kan se, at den ikke kan se, hvad den ikke kan se. Luhmanns systemteori bygger 

på det, han definerer som iagttagelse af anden orden. Det er netop her begrebet om den blinde plet er 

essentielt. En førsteordensiagttagelse er, som beskrevet, en indikation af noget i verden inden for 

rammen af en forskel. En andenordensiagttagelse er i stedet en iagttagelse, der retter sig imod en 

førsteordensiagttagelse og dennes blinde plet. Så hvor en førsteordensiagttagelse ikke kan se, at den 

ikke kan se, hvad den ikke kan se, så vil en iagttager, der er på anden orden, iagttage begge sider af 

forskellen. Dette lader sig gøre, fordi blikket rettes imod helheden, og der reflekteres over denne 

helhed af den oprindelige forskel fra førsteordensiagttagelsen (Andersen, 1999, s. 111). Dette kan 

eksemplificeres med samme eksempel, som vi benyttede tidligere, nemlig klimaspørgsmålet. En iagt-

tager på første orden vil kun kunne iagttage begrebet klimakrise, men ved ikke, hvorfor han/hun 

iagttager det som en egentlig krise. Imens vil en iagttager på anden orden kunne iagttage helheden af 

forskellen, og vil dermed kunne se, hvad der står på den umarkerede side – altså hvad klimakrisen 

ikke er. En andenordensiagttagelse er altså en iagttagelse af en iagttagelse. En andenordensiagttagelse 

vil desuden altid også være en første ordens iagttagelse, da andenordensiagttagelsen indikerer første 

ordens iagttagelsen inden for rammen af en forskel (Andersen, 1999, s. 111). 
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2.2.1 System ⎤ Omverden 

 
I systemanalysen er det Luhmanns påstand, at al kommunikation foregår inden for et socialt system. 

Alle sociale systemer bliver til i kraft af grænsen mellem system og omverden. Et socialt system har 

altså enheden system⎤omverden (Andersen, 1999, s. 132). Systemerne er autopoietiske – dvs. lukkede, 

selvreferentielle systemer, der er lukkede for omverdenen. På trods af dette kan der stadig være tale 

om en vis gensidig afhængighed, eller interdependens, systemet og dets omverden imellem (Luh-

mann, 2009, 48-49).   

”Systemer er ikke kun lejlighedsvis og ikke kun adaptivt, men strukturelt orienteret mod deres om-

verden, og kunne ikke bestå uden en omverden.” 

Niklas Luhmann, Sociale systemer (Luhmann, 2009, s. 52). 

Et system konstitueres qua meningsgrænsen, som adskiller systemet fra dets omverden (Luhmann, 

2009, s. 236). Altså skaber systemet sig selv ved at markere en forskel fra omverdenen (Andersen & 

Pors, 2018, s. 26). Eksempelvis kan Klimarådet iagttages som et system, der iagttager sig selv ud fra 

dets omverden. Sidstereferencen i Luhmanns systemteori vil altid være denne dikotomi mellem sy-

stem⎤omverden. I den forbindelse, bliver det også relevant at introducere til begreberne selvreference 

og fremmedreference.  

Luhmann introducerer begrebet autopoiesis, og betoner dermed systemernes selvreference i den kon-

stante selvskabelse, som systemerne udfører. Autopoiesis-begrebet refererer til måden, hvorpå syste-

merne konstant er selvskabende ved løbende, at lade operationer knytte an til tidligere operationer. 

Desuden indeholder begrebet også en forståelse af, at de elementer som systemerne består af er pro-

duceret af systemet selv (Andersen & Pors, 2018, s. 27). Systemerne kan dermed ikke forandres af 

omverdenen eller noget uden for systemet. Det kan udelukkende irriteres af det, der står udenfor, men 

kan altså hverken skabes eller kontrolleres af andet end systemet selv. Fremmedreferencen henviser 
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derimod til, at systemet ikke udelukkende refererer til sig selv, men også til dets omverden – altså 

andre genstande (Luhmann, 2005, s. 553). 

 

2.2.2 Økologisk kommunikation 

Luhmann introducerer i bogen Ecological Communication (1989) begreberne økologisk viden og so-

cial kommunikation. Luhmann beskriver, hvordan samfundet må forholde sig til ecological danger. 

Det er kun samfundet selv, der kan eksponere sig imod ecological danger, hvilket betyder to ting: 1) 

Samfundet må ændre sit miljø på en måde, der underbygger fortsættelsen af reproduktion 2) såfremt 

vi ser bort fra muligheden for menneskehedens udryddelse, kan kommunikationen kun bringes i fare 

gennem kommunikationen selv (Luhmann, 1989, s. 32). Som en direkte konsekvens af dette, mener 

Luhmann, at samfund bliver nødt til at tematisere sammenhængene mellem dets egne operationer og 

klimaændringer, som problemer af fortsatte operationer. Derfor stiller Luhmann, hvad han kalder 

nøglespørgsmålet: Hvordan samfundet strukturerer dets evne til at behandle miljøoplysninger? (Luh-

mann, 1989, s. 32). Luhmann beskriver det som et spørgsmål om semantik. Han anvender et eksem-

pel, der tager udgangspunkt i et ældre samfund, hvor de var bedre til at præsentere overnaturlige 

kræfter end naturlige. På den baggrund var de også bedre til at søge løsninger på miljøproblemer i 

mytomagiske ideer som eksempelvis ritualer. Til dette beskriver han et eksempel om et stammefolk 

i Ny Guinea, og deres grisecyklus: Så snart stammens population af grise voksede sig så stor, at den 

begyndte at hærge menneskenes afgrøder, arrangerede stammen, med stærke rituelle overbevisninger, 

en stor fest. Festen havde til formål at reetablere balancen af grise. Uden at gøre de miljøskadelige 

konsekvenser af en stor grisepopulation til det egentlige problem, men derimod fremvise en pragma-

tisk tilgang til det hellige, formåede stammen i Ny Guinea at opretholde og balancere den miljømæs-

sige balance. De miljøproblemer, der opstod, blev altså behandlet i en hellig semantik, hvilket ikke 

gør sig gældende længere, men eksemplet illustrerer, hvordan semantikken er med til at definere, 

hvordan vi handler på vore problemer, herunder også problemer med klimaændringer (Luhmann, 

1989, s. 32-33).  Religion og politik bliver her koblingen, der gør det muligt, at træffe kollektivt 

bindene beslutninger. Denne kobling viser også, hvordan den primære kobling mellem systemerne, 

gør det muligt at træffe kollektivt bindende beslutninger for det politiske system. En kobling, der 

kommer på spil i undersøgelsen af, hvordan videnskaben og økonomien gør det muligt, at træffe 

kollektivt bindende beslutninger i det politiske system i forbindelse med dansk klimapolitik. 
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I Ecological Communication (1989) videreudvikler Luhmann ideen om relationen mellem system og 

omverden. En relation, der dækker over begreberne autopoiesis, selvreference, egen kompleksitet, 

reduktion og rekursivt lukket reproduktion – alle disse begreber refereres til som resonans. Resonan-

sen refererer til den operation, som systemet udfører, når det irriteres gennem en fremmedreference, 

og på den måde lader sig ændre ved, at referere til noget uden for systemet selv (Luhmann, 1989, s. 

15). Irritation skal forstås som den handling, der foregår, når det selvreferentielt lukkede system iagt-

tager dets omverden, samt de systemer som dets omverden er formet af. Ud fra sin egen logik, iagt-

tager systemet det, der iagttages. Dermed søger systemet at kode iagttagelserne på en måde, således 

at iagttagelserne bliver til information, som kan optages i systemet (Luhmann, 1989 s. 18). Gennem 

denne irritation af systemet sker der altså løbende en påvirkning fra omverdenen. Luhmann bruger 

begrebet resonans i en økologisk kontekst til at undersøge, hvilke betingelser, der gør sig gældende 

for, at forandringer i den sociale verden finder resonans i samfundet (Luhmann, 1989, s. 16). Desuden 

vil irritation udefra også altid være selvirritation. Tag eksemplet fra tidligere med grisene i Ny Gui-

nea. Systemet bliver ikke blot irriteret udefra, men også af sig selv, og på baggrund af denne selvir-

ritation, må der træffes nogle nye beslutninger, så stammen kan leve videre uden en for stor popula-

tion af grise. 

 

2.2.3 Funktionssystemerne og deres koder 
I dette afsnit vil vi introducere tre forskellige systemer og deres koder, som vi anvender i vores un-

dersøgelse. Koderne skal forstås som den struktur, der kan guide systemets valg. Koderne muliggør 

systemets lokalisering af forskellige tematikker, der falder inden for systemets domæne (Luhmann, 

1982, s. 168). I det følgende afsnit vil vi kort beskrive henholdsvis det politiske, økonomiske og 

videnskabelige system. 

 

Det politiske funktionssystem opererer i mediet politisk magt. Meningen kondenseres i koden rege-

ring (magtoverlegen)⎤regeret (magtunderlegen). Denne binære kode giver iagttageren muligheden 

for at iagttage de styrende, såvel som de styrede (Andersen, 2007, s. 334). Foruden denne kode, findes 

der i det politiske system også en underkode. Underkoden beskæftiger sig med, hvordan man kan 

komme i regering – underkoden er regering⎤opposition. Denne kode opstår desuden på baggrund af 

den tanke, at en regering kun kan være en regering i kraft af oppositionen (Andersen & Pors, 2018, 

s. 64). Koderne har henholdsvis en plus+ side og en minus- side. Knyttes der an til plussiden i kom-

munikationen, kommer kommunikationen til at handle om, hvordan man kan komme i regering og 
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derefter samle og bruge magten. Til forskel herfor vil det, såfremt der knyttes an til minussiden, 

komme til at handle om, hvorfor man sidder i oppositionen og ikke i regeringen (Andersen & Pors, 

2018, s. 64).  

 

Det økonomiske system har mediet penge. Her bliver koderne til betale⎤ikke betale (Andersen & 

Pors, 2018, s. 41). Denne kodificering gør, at det økonomiske system ikke kan håndtere økologisk 

kommunikation. Kodificeringen i de enkelte systemer gør, at systemerne ikke kan forholde sig til 

andre systemers kommunikation. Dette gør sig også gældende for det økonomiske, kontra den øko-

logiske kommunikation. Det økonomiske system kan altså udelukkende forholde sig til økologisk 

kommunikation i en sammenhæng med penge, og dermed kan det ikke gå ind og vurdere de økolo-

giske farer, som samfundet eventuelt står overfor. Det økonomiske system har altså en begrænset 

kapacitet til resonans (Luhmann, 1986, s. 57). Den begrænsede kapacitet til resonansen opstår også i 

forbindelse med, at det økonomiske system opererer i sit eget tidsspektrum i forskellen fremtid⎤fortid. 

Systemet arbejder ikke med den økologiske kommunikations midlertidighed. Det økonomiske system 

kan ikke iagttage de fremtidige farer, som verden kan stå overfor i en økologisk kontekst (Luhmann, 

1986, s. 57).  Luhmann bruger her et eksempel med fossile brændsler til at forklare ovenstående: 

Selvom det muligvis er det billigste alternativ til at skabe energi, så kan det i en økologisk terminologi 

ikke betale sig at fortsætte med denne form for brændstof fremfor eksempelvis vind- eller solenergi, 

da det i alt sin simpelhed skaber mere CO2-udledning i atmosfæren, at gøre brug af fossile brændsler 

(Luhmann, 1986, s. 57). 

Luhmann skriver følgende om relationen mellem det økonomiske og politiske system, i forhold til 

klimaspørgsmålet.  

    

“If such a need for regulation is taken as a point of departure – and this might very well be accepted 

today – then it suggests that the political system fixes amounts [...] and that the economic system 

concerns itself with an optimal distribution and use of these amounts.” 

Niklas Luhmann, Ecological Communication (Luhmann, 1989, s. 59- 60). 

     

Ovenstående citat beskriver, hvordan det politiske system kan påvirke det økonomiske system til, at 

forholde sig til klimaspørgsmålet, ved at fastsætte mængder og begrænsninger for eksempelvis brug 

af ressourcer, forurening og udledninger. 
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Luhmann undersøger desuden det videnskabelige systems mulighed for, at håndtere det økologiske 

system. Det videnskabelige system har koden sandt⎤falsk, hvilket vil sige, at systemet iagttager ud 

fra denne kode med henblik på, at erhverve ny videnskabelig viden (Luhmann, 1986, s. 78). Viden-

skabelige analyser tager afsæt i problematikker, der enten er blevet løst eller bliver forsøgt løst, for 

derefter at gå yderligere i dybden med disse problematikker (Luhmann, 1986, s. 78). Luhmann skriver 

i Sociale Systemer: Grundrids til en almen teori (1984), at det videnskabelige system funktionelt 

iagttager og analyserer andre systemer. Det duplikerer ikke 1:1, men i stedet bliver det iagttagede 

system påført en procedure omkring reproduktion og kompleksitetsstigningen, hvilket det iagttagede 

system ikke selv er i stand til. Luhmann skriver blandt andet, at politik konstant klynger sig til et håb 

om videnskaben som løsning – eksempelvis ved etablering af programmer og lignende (Luhmann, 

1989, s. 76) Vi vil i undersøgelsen anvende ovenstående til at analysere, hvordan der navigeres mel-

lem de forskellige systemer i kommunikationen fra og om Klimarådet i den politiske debat om klima. 

 

2.2.4 Semantik som kondensering af mening 

Semantikken er et grundlæggende element i analysen af, hvordan der fikseres mening om Klimarådet. 

I dette afsnit vil vi derfor kort introducere til Luhmanns semantikbegreb, herunder hvilken rolle se-

mantikken spiller i kondenseringen af mening.  

Luhmanns semantikbegreb kan sidestilles med diskursbegrebet, da det drejer sig om meningsskabel-

sen. Semantik defineres som specifikke strukturer, der forbinder kommunikation med kommunika-

tion. Det forbindes ved at stille former for mening til rådighed. Meningen behandles af kommunika-

tionssystemerne som bevaringsværdige, og det er netop derfor, at det bliver til kondensering af me-

ning (Andersen, 1999, s. 142). Gorm Harste og Morten Knudsen skriver således om Luhmanns se-

mantikdefinition: 

“Semantik defineres som særlige strukturer, der forbinder kommunikation med kommunikation ved 

at stille former for mening til rådighed, som kommunikationssystemerne behandler som bevarings-

værdige.” 

Gorm Harste & Morten Knudsen, Systemteoretiske analyser (Harste & Knudsen, 2014, s. 49). 
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Luhmann bruger semantikken til at studere, hvordan meningen i kommunikationen kondenseres i 

forskellige semantiske former. Selve semantikbegrebet opererer i forskellen mening⎤kondenseret me-

ning. Formålet med den semantiske analysestrategi bliver altså at undersøge, hvor henne i kommuni-

kationen, der dannes mening, og hvordan den dannede mening derefter kondenseres ud i begreber. 

Det handler dermed om, hvordan mening bliver til i begreberne, samt hvordan forskellige interessen-

ter skaber mening i deres måde at kommunikere på. Når først forskeren har iagttaget, hvordan me-

ningen kommer til udtryk i kommunikationen, foreslår Luhmann, at man dernæst må iagttage, hvor-

dan meningsdannelsen over tid stilles til rådighed for kommunikationen, der på denne måde vil mu-

liggøre sociale systemers dannelse samt væren i verden. Luhmann henter sit meningsbegreb fra den 

tyske filosof Edmund Husserls fænomenologi. Luhmann siger om fænomenologi, at det handler om 

at iagttage verden, som den fremstår for iagttageren – uden at spørge om ontologiske og metafysiske 

spørgsmål, men altså udelukkende at iagttage den, som den fremstår for én (Harste & Knudsen, 2014, 

s. 48). Luhmann definerer heraf mening som enheden af forskellen aktualitet⎤potentialitet (Luhmann, 

1985, s. 101, I, Harste & Knudsen, 2014, s. 48). Det vil sige, at når noget aktuelt dukker op for 

iagttagerens blik, ekskluderer det samtidig noget andet for iagttagerens blik, dog producerer og fast-

holder det samtidig disse muligheder at iagttage på. Dermed er mening på en og samme tid noget 

aktuelt, men også noget potentielt. Mening ér og kan samtidig potentielt blive til noget andet. Desuden 

er meningen kun til i det øjeblik, hvor den bliver aktualiseret. Øjeblikket efter vil meningen falde til 

jorden og dermed ikke længere være. På den måde er meningen altså også hele tiden potentielt set 

noget nyt. Meningen bliver på denne måde bundet til det øjeblik, hvor den aktualiseres, hvilket gør, 

at der er uendeligt mange potentialiteter til stede for meningsskabelsen (Harste & Knudsen, 2014, s. 

48). Det betyder helt konkret, at så snart noget aktualiseres som mening, kan meningen videreføres 

ved, at en ny meningsselektion knytter an til en af siderne i forskellen aktualitet⎤potentialitet. Menin-

gen krydser forskellen og kan på den måde aktualisere noget, der tidligere udelukkende var en poten-

tiel mening. Vil den derimod blive på aktualiseringens side, og altså ikke krydse forskellen, men i 

stedet fortsætte meningsdannelsen på denne side af forskellen, genindføres formen i sig selv. Luh-

mann kalder dette en re-entry, hvilket kan illustreres på følgende måde: 
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(Harste & Knudsen, 2014, s. 49). 

Mening bliver kondenseret, når den refererer til et specifikt begreb. Når meningen refererer til et 

specifikt begreb, udelukker det samtidig muligheden for, at danne mening i andre begreber. Mening 

bliver på denne måde en form for selvfølgelighed. Denne selvfølgelighed bliver afgørende for, hvor-

dan der kommunikeres om noget på en specifik måde (Pors, 2009, s. 22). Semantik er altså gentage-

lige begreber, der stiller sig til rådighed for kommunikationen. Et begreb vil dog aldrig kunne opstå 

ud af det blå – der må derfor være et modbegreb. Begreber er altså aldrig entydige, men opererer i 

formen begreb⎤modbegreb (Harste & Knudsen, 2014, s. 50). 

	

2.3 Michel Foucaults guvernementalitetsblik 
Michel Foucaults (1926-1984) guvernementalitetsperspektiv vil – sammen med Luhmanns system-

teoretiske blik – danne rammen for vores analyse af nedsættelsen af Klimarådet som et forsøg på 

andenordensstyring af dansk klimapolitik. Guvernementaliteten beskriver både den historiske proces, 

hvormed moderne regeringsledelse er blevet til, men samtidig en måde at lede på, der repræsenterer 

en hårfin balance mellem frihed og indgriben over for dem, der ledes over. Udgangspunktet og det 

springende punkt for udviklingen til den moderne regeringskunst er, ifølge Foucault, biopolitikkens 

fødsel, der dækker over en nyfunden og eksplicit interesse i, hvad der former subjekter, og hvordan 

man kan anvende denne viden til at styre sin befolkning (Dean, 2006, s. 14). Bios er græsk for livet, 

og biopolitiken er derfor politik, der beskæftiger sig med og tager højde for totaliteten af os som 

levende væsener. Når vi producerer en viden om måden, vi lever på som mennesker, åbner der sig en 
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mulighed for at forbedre måden, vi lever på. Foucault gennemgår i Biopolitikkens Fødsel (1979), der 

er en nedskrivning af Foucaults forelæsninger på Collège de France 1978-1979, måden, hvorpå den 

moderne regeringskunst, guvernementaliteten, er blevet til rent historisk. Foucault beskriver bl.a. de 

forskellige politiske paradigmer, der har præget måden, som vi indretter vores samfund på. Det er 

bl.a. den tyske ordoliberalisme, hvor staten sikrer præmisserne for en resultatdygtig markedsøko-

nomi, og Chicago-skolens (Milton Friedman, Friedrich Hayek, Gary Becker etc.) neoliberalisme, der 

agiterer for en laissez faire politisk styring, altså nærmest en civilsamfundsautonomi, som ligeledes 

er funderet i idéen om det nyttemaksimerende, økonomisk tænkende væsen, homo economicus, der 

applicerer økonomiens principper på den menneskelige adfærd (Foucault, 2009, s. 285). I modsæt-

ning til neoliberalismens antistats-ideologi, som Foucault retter kritik mod, har staten en afgørende 

rolle at spille i guvernementalitetsstyringen, som Foucault også kalder den moderne regeringskunst. 

Guvernementaliteten adskiller sig fra den traditionelle, repressive magt, der truer, dømmer og straffer, 

da interventionen kun skal foretages når den er legitimeret: 

 

” [...] fremover skal regeringen ikke længere intervenere, den har ikke længere nogen direkte magt 

over ting og folk, den kan kun have en magt, den er kun legitimeret, den har kun ret og grund til at 

intervenere, for så vidt som interessen, interesserne, interessespillet gør det og det individ eller den 

og den ting, eller den og den ejendom, eller den og den formue, eller den og den proces til noget, som 

besidder en bestemt interesse for individerne eller alle individer som helhed eller for det og det indi-

vids konflikt med almeninteressen og så videre.” 

Michel Foucault, Biopolitikkens Fødsel (Foucault, 2009, s. 63). 

 

Suverænens indgreb legitimeres i kraft af viden om de undersåtter, der regeres over – men også i kraft 

af individernes egeninteresse. Den politiske styring er derfor et spørgsmål om at appellere til indivi-

dernes egeninteresse, altså etableringen af et handlerum, hvori individerne selv kan handle – i kontrast 

til en disciplinerende magt, der tingsliggør borgerne. Den guvernementale styring består i at skabe 

det kontingensregulerede handlerum, hvori subjekterne kan handle meningsfuldt og af egen interesse, 

og derigennem øge sandsynligheden for et givent udfald. I stedet for den laissez faire frihed, som 

bl.a. neoliberalismen repræsenterer, er regeringens opgave at forme subjekternes frihed (Heede, 2002, 

s. 74). Det er viden, der legitimerer regeringens intervention, men denne intervention har ikke til 

formål at disciplinere, men at indskrive sig i subjektets styring af sig selv – at påvirke individets 

selvregulering. 
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Professor i offentlig ledelse ved Copenhagen Business School, Mitchell Dean, anvender udtrykket 

conduct of conduct til at beskrive denne indirekte måde at udøve styring på. Ordet conduct har også 

den etiske og moralske dimension, som kommer til udtryk i formen to conduct oneself, da dette siger 

noget om, hvilken adfærd der er passende (Dean, 2006, s. 43). Dean kalder styring et moralsk anlig-

gende, fordi styringen hævder at vide, hvad der er god, dydig og passende adfærd. Moral og etik er, 

ifølge Dean, funderet i en idé om selvstyring, hvor individet er i stand til at overvåge og regulere egen 

adfærd (Dean, 2006, s. 45). 

 

”Ved at definere styring som ’conduct of conduct’ åbnes der op for undersøgelser af selv-styring eller 

af tilfælde, hvor den styrende og det styrede udgør to sider af den samme aktør, hvad enten denne 

aktør er et menneske, et kollektiv eller en virksomhed.” 

Mitchell Dean, Governmentality, magt of styring i det moderne samfund (Dean, 2006, s. 46). 

 

Af ovenstående fremgår det, at guvernementaliteten også er moralsk ledelse, idet den styrende etab-

lerer det handlerum, hvori de styrede kan handle indenfor. Den styrende dikterer ikke den styredes 

adfærd med ordrer, men udstyrer den styrede med den nødvendige indsigt til, at kunne træffe valget 

selv inden for den ramme, som den styrende har etableret. Styringen er ikke en direkte styring, hvor 

suverænen - på første orden - styrer den styredes handlinger, men i stedet en mere indirekte styrings-

form, eftersom styringen i høj grad beror på tilliden til subjekternes evne til at styre sig selv. Man kan 

derfor også iagttage den guvernementale styring som en andenordensstyring, fordi essensen er at 

lægge en strategi for, hvordan subjekterne lægger den rette strategi for styringen af sig selv. Anden-

ordenselementet eksisterer i kraft af tilliden til subjekternes selvregulering, men også troen på, at 

denne selvregulering er påvirkelig. Dette betyder, at det handlerum, der etableres af suverænen, ef-

terlader rum og ikke bliver så snævert, at der ingen frihed er for individet til at træffe sine egne 

meningsfulde valg. 

 

Guvernementaliteten bliver af Michel Foucault beskrevet som en historisk udvikling, en ledelsesstil 

og en regeringsfornuft, men er først og fremmest et dispositiv om politisk styring og ledelse, der 

kommer i forlængelse af den historiske udvikling (Foucault, 2008, s. 117). Foucaults dispositivbegreb 

er en sproglig og praktisk orden, et styreprogram for tanker og handlinger. Dispositivbegrebet kan 

sammenlignes med Luhmanns funktionssystem – dog med væsentlige forskelle. Både dispositivet og 

funktionssystemet virker i det skjulte og skaber social sammenhæng, hvori der opstår en platform, 



 

	
	
	

26 

der dikterer hvad der er sandt, meningsfuldt og passende. Hvor Luhmanns funktionssystemer er pa-

rallelle og har samme struktur, er Foucaults dispositiver historiske i den forstand, at de har udviklet 

sig i en serie, hvor forskellige dispositiver gennem historien har domineret på skift. 

Et af de mest centrale dispositiver hos Foucault er lovens dispositiv, som historisk har udviklet sig i 

takt med, at vi som individer har lært at acceptere fælles regler. I starten af Overvågning og straf 

(1975) beskriver Foucault, hvordan en kongemorder tidligere blev tortureret ihjel (Foucault, 1977, s. 

9). Fortællingen tjener den funktion, at den er med til at beskrive, hvordan et nyt dispositiv opstår i 

takt med at pinestraffen udfases. Et nyt dispositiv, der baserer sig på disciplin, lov, overvågning og 

videnskab. Bestanddele fra gamle dispositiver kan indgå i et nyt regime, hvilket understøttes af Fou-

caults historiske fremgangsmåde. Historiciteten er dermed også en afgørende faktor for guvernemen-

taliteten, der lider under det faktum, at det gamle lov- og kontroldispositiv kan gå ind og tage over, 

når guvernementaliteten svigter som styreform. Historiciteten er dermed også afgørende for at kunne 

forstå og forklare dispositivet. Definitionen af dispositivbegrebet er ikke mere specifik, end at den er 

en bestemt orden, et mønster eller en struktur af forskellige elementer: 

 

”Dispositiver er i den forstand den mest basale form for struktur, vi finder i Foucaults tilgang.  I sig 

selv ”består” dispositiver ikke af andet end en bestemt organisering af en række ellers dybt forskel-

lige elementer såsom ideer, diskurser, strategier, institutioner, diagrammer osv. i forhold til hinan-

den.” 

Anders Esmark & Carsten Bagge Laustsen, Videnskabsteori i statskundskab, sociologi og forvalt-

ning (Esmark & Laustsen, 2015, s. 315). 

 

Dispositiver spiller altså en afgørende rolle i forståelsen af samfundsmæssige strukturer. Præmissen 

for styringen eller oprettelsen af styringsteknologier er en indsigt eller viden om det, der regeres over 

(Rose, 1999, s. 7). Regeringen bør – ifølge Foucault – altid sætte spørgsmålstegn ved, hvilke teknik-

ker, der er de bedste til at opnå de ønskede virkninger, og heraf også om det overhovedet er muligt 

eller legitimt at forsøge (Foucault, 2009, s. 359). Kommunikation, artikulation og sprog spiller derfor 

en afgørende rolle, hvis/når guvernementaliteten skal eksekveres, da det bl.a. er gennem sproget, man 

kan påvirke dispositivstrukturen og dermed også den praktiske orden. 
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2.4 Udmøntning af analysestrategien 
Udgangspunktet for afhandlingen er en kritisk stillingtagen til det problemfelt, og herunder den pro-

blemformulering, der er defineret. Som følge af den teoretiske tilgang, er det ikke nødvendigvis hen-

sigten, at præsentere en løsningsmodel, men nærmere at diagnosticere problemet gennem det teore-

tiske blik. Systemteorien skal i denne sammenhæng belyse og problematisere de kommunikative 

strukturer, hvormed meningen skabes omkring Klimarådet. Det er eksempelvis måden, hvorpå for-

skelligt ladede distinktioner/koder anvendes til at fiksere Klimarådet ind i bestemte systemer. Sy-

stemteorien bliver dermed et redskab, der hjælper med at kategorisere de kommunikative strukturer, 

således at vi bedre kan forstå de problematikker, der opstår omkring Klimarådet og dets rolle i forhold 

til den politiske styring og i den offentlige debat. 

Hvor Luhmanns systemteoretiske blik forholder sig til kommunikationen, har Foucault en mere ikke-

teoretisk tilgang, der beskæftiger sig med de mange steder, hvorfra den allestedsnærværende magt 

opstår i kraft af sociale interaktioner. Foucault skal derfor ikke iagttages som teoretiker, men nærmere 

en filosofisk iagttager af samfundet, dets strukturer og historiske udvikling. Både Luhmann og Fou-

cault bidrager i denne undersøgelse med et blik for, hvilken rolle Klimarådet spiller i forhold til sty-

ringen af dansk klimapolitik. Hvor Luhmann danner grundlaget for iagttagelsen og dermed også de-

konstruktionen af, hvordan henholdsvis Klimarådet og regeringen har ageret i forhold til udviklingen 

af dansk klimapolitik, er det Foucaults blik for styring og magt, der danner grundlaget for undersø-

gelsen af de skiftende regeringers udøvelse af den politiske styring og de magtrelationer, der går 

mellem Klimarådet og regeringen. 

En afgørende forskel mellem Luhmann og Foucault er deres iagttagelsespunkt. Luhmanns iagttagelse 

er rettet mod kommunikationen og de systemer, der opstår som følge heraf, hvor Foucault kan bidrage 

med et blik for aktøren. Her kan Jørgen Grønnegård Christensen, Poul Erik Mouritzen og Asbjørn 

Sonne Nørgaards teori om kommunikationsstrategien ligeledes bidrage med en forståelse af, hvilke 

motiver der kan lægge bag forskellige valg i forbindelse med reformpolitik og kommissionsstrate-

gien. 

En afgørende præmis for analysestrategiens møde med virkeligheden er en erkendelse af, at vi ikke 

intenderer at problematisere de konklusioner og påstande, som diverse klimasagkyndige, økonomer 

etc. adresserer, men nærmere at undersøge og problematisere præmisserne – samt hvordan disse ek-

spertudsagn anvendes i meningsskabelsen om klima. Det er derfor en afgørende præmis for opgaven, 

at vi ikke kan forholde os til, om diverse klimaberegninger etc. er sande eller falske jf. det viden-

skabsteoretiske ståsted. 
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2.5 Empiriske overvejelser 
Som nævnt er det en afgørende præmis for opgaven, at vi som udgangspunkt ikke kan forholde os til 

de konklusioner, som Klimarådet producerer i forbindelse med deres rådgivende arbejde. Vi kan ek-

sempelvis ikke afgøre eller efterprøve, om Klimarådets påstande eller domme over regeringens kli-

mapolitik repræsenterer en objektiv sandhed, da vores videnskabsteoretiske blik ikke opererer med 

objektive sandheder. Formålet er i stedet at undersøge, hvordan denne ekspertviden bliver anvendt, 

og hvordan kommunikative strukturer opstår som følge heraf. Derfor vil vi kun i begrænset omfang 

forholde os til de rapporter og redegørelser, som Klimarådet selv er afsender på. Vi vil i stedet be-

skæftige os med kommunikationen omkring Klimarådet og kommunikationen, hvormed Klimarådets 

rolle som eksternt ekspertorgan sættes i spil eller problematiseres. 

I undersøgelsen af meningsskabelsen omkring Klimarådet har vi derfor været nødsaget til at forholde 

os til de medier, hvor det er muligt at udlede denne form for empiri. Det gælder bl.a. nyhedsartikler, 

webkilder, TV-udsendelser og lovgivningsarbejdet i Folketinget, hvor udvalgsmøder, spørgetimer 

etc. er filmet og transskriberet. Vi er derfor begrænset i den forstand, at totaliteten af den mening, vi 

forsøger at beskrive, i ligeså høj grad kan opstå uden for de formater, som vi har beskrevet ovenfor. 

Vores nedslag i empirien tjener derfor den funktion, at de er med til at agere eksempler for en større 

sammenhæng, hvis totalitet vi vil forsøge at beskrive. 

I forhold til andenordensspørgsmålet er der det forbehold, at undersøgelsen bliver relativt teore-

tisk/hypotetisk, fordi empirien ikke tillader os at konkludere, hvorfor eksempelvis regeringen gør som 

de gør. Det er bl.a. også derfor, at Michel Foucault og Grønnegård Christensen, Mouritzen og Sonne 

Nørgaard er anvendt med henblik på bidrage med et teoretisk blik, der kan komme med årsagsforkla-

ringer i forhold til aktørernes adfærd. 

 

2.5.1 Interview 
I vores undersøgelse af det spørgsmål, der forholder sig til, om Klimarådet er med til at konstituere 

en sandhed på klimaområdet, har vi valgt at interviewe formanden for Foreningen Atomkraft Ja Tak, 

der er en af de organisationer, der opfatter sig selv som grøn og faktabaseret, men som alligevel falder 

uden for den dominerende sandhed om, hvordan vi reducerer CO2-udledningen (Link 1: atomkraft-

jatak.dk). Interviewet med Foreningen Atomkraft Ja Taks formand, Theis Palm, er udført som følge 

af en vurdering af, at der var utilstrækkelig empiri til at undersøge den konstitutive yderside, der – jf. 

andenordenstankegangen – er nødvendig at belyse ift. at kunne fremanalysere og beskrive den domi-

nerende sandhed på klimaområdet, der står frem på indersiden af forskellen. 
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I vores interview med Theis Palm har vi gjort brug af den strategi, der er defineret som det semistruk-

turerede interview. Denne tilgang er valgt med henblik på, at interviewpersonen selv kan få indfly-

delse på, hvilken retning interviewet bevæger sig i. Dette betyder helt konkret, at vi har forberedt en 

række spørgsmål, som vi stiller Theis Palm, men på samme tid accepterer, at der også er tale om en 

samtale, og at Theis Palm derfor kan få indflydelse på, hvilken retning samtalen bevæger sig (Kvale 

& Brinkmann, 2014, s. 185). Det er derfor også bevidst, at en række af vores spørgsmål er åbne 

spørgsmål: 

 

”I skriver på jeres hjemmeside, at I vil bidrage til en fordomsfri og evidensbaseret debat. Er det ikke 

netop derfor, at Klimarådet er blevet stiftet? Og i forlængelse heraf: Hvad er din generelle holdning 

til Klimarådets arbejde og funktion i forhold til udarbejdelsen af dansk klimapolitik?” 

Interviewspørgsmål til Thies Palm (Bilag 1). 

 

Vi har desuden oplyst interviewpersonen om grundlaget for vores henvendelse, og hvilken rolle vi 

havde forestillet os, at hans medvirken skulle medføre. Dette har vi gjort med henblik på at få den 

konkrete viden, som vores besvarelse af problemstillingen lægger op til. Samtidig tager vi – jf. vores 

videnskabsteoretiske præmis, som er nævnt flere gange – ikke stilling til, om Foreningen For Atom-

kraft Ja Taks arbejde i virkeligheden er evidensbaseret. 

Ifølge Steinar Kvale og Svend Brinkmann vil der altid være et uligevægtigt magtforhold mellem 

interviewer og interviewperson. Der vil aldrig kunne opstå en fuldkommen åben dialog i interview-

sammenhængen. Kvale og Brinkmann mener nemlig, at det altid vil være intervieweren, der har mag-

ten over interviewet, og hvilken retning interviewet vil bevæge sig i (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 

55). Dette er også afgørende at tage højde for, når interviewet danner empirisk grundlag for diskus-

sionen. I udformningen af vores interviewspørgsmål har vi på forhånd lavet en række antagelser om, 

at han for eksempel ikke mener, at Klimarådet er deres arbejde værdigt. Dette er også en af grundene 

til, at vi har valgt det semistrukturerede interview, da det har givet os mulighed for at åbne op for nye 

spørgsmål undervejs i interviewet, samt at vores interviewperson selv har kunnet sætte præg på sam-

talen.  
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2.6 Afhandlingens struktur 
I dette afsnit vil vi kort redegøre for afhandlingens opbygning. Afhandlingen begynder først og frem-

mest med Kapitel 3, der er en redegørelse af forløbet, hvormed Klimarådet er blevet til, og gennem-

gang af de aktører, der var medvirkende til rådets tilblivelse. Vi vil desuden redegøre for rådets struk-

tur og dets beføjelser.  

 

I undersøgelsen er der – som problemformuleringen lægger op til – tre spørgsmål, som vi agter at 

besvare. Det er hhv. 1) spørgsmålet om, hvorvidt S-RV-regeringens nedsættelse af Klimarådet kan 

iagttages som et forsøg på andenordensstyring af dansk klimapolitik 2) hvordan Klimarådet anvendes 

som reference i den offentlige debat og 3) til sidst en diskussion af, hvorvidt Klimarådets rolle i 

debatten er med til at konstituere en sandhed og hvilke konsekvenser det i så fald har. 

 

Undersøgelsen, dvs. Kapitel 4, indledes først og fremmest med et afsnit, der beskriver Grønnegård 

Christensen, Mouritzen og Sonne Nørgaards teori om reformpolitik og måder, hvorpå kommissions-

strategien kan bidrage positivt som politisk strategisk værktøj. 

I besvarelsen af spørgsmål 1) og 2) opererer vi en distinktion mellem den strategiske beslutning om 

at nedsætte Klimarådet og den rolle, som Klimarådet senere har vist sig at udspille. Der vil derfor 

først være en analyse af den strategiske beslutning, der tager udgangspunkt i guvernementalitetsblik-

ket, men også måden, hvorpå nedsættelsen af klimarådet kan iagttages som et forsøg på at belyse en 

blind plet, der er kommet til syne via regeringens andenordensiagttagelse af sig selv. Dernæst vil der 

være et afsnit, hvori vi analyserer den rolle, som Klimarådet har spillet under henholdsvis Lars Løkke 

Rasmussens V- og V-LA-K-regeringer (2015-2019) og Mette Frederiksens S-regering (2019-) og den 

måde, hvorpå Klimarådet anvendes som reference i den offentlige debat. 

I Kapitel 5 vil vi diskutere muligheden for, at Klimarådet er en del af en bestemt sandhedsdannelse i 

klimadebatten – herunder muligheden for, at et nyt klima- og bæredygtighedsdispositiv er under ud-

vikling. I anden del af diskussionen vil vi desuden diskutere hvilke systemer, der gør sig gældende, 

og hvordan brugen af forskellige systemkoder har betydning for den kommunikative struktur, der 

skaber mening omkring Klimarådet, og hvordan denne kommunikative struktur er med til at skabe 

en dominerende sandhed i den løsningsorienterede klimadebat, der har en konstitutiv inderside og 

yderside.  
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KAPITEL 3: Danmarks første klimalov 
I 2014 gennemførte den daværende S-RV-regering Danmarks første klimalov. Modsat tidligere, 

skulle den nationale klimapolitik fremover bestemmes ved lov. Helle Thorning-Schmidt-regeringen 

indgik aftalen med Det Konservative Folkeparti, SF og Enhedslisten med et løfte om, at drivhusgas-

udledningen skulle reduceres med 40 pct. inden 2020 i forhold til niveauet i 1990, samt oprettelsen 

af et klimaråd, der fremover skulle rådgive skiftende regeringer om klimapolitik. I pressemeddelelsen 

udtaler daværende klima-, energi- og bygningsminister, Rasmus Helveg Petersen (RV): 

 

”Det er en betydelig udfordring at omstille det danske samfund. Det er afgørende, at vi tilrettelægger 

indsatsen, så den bliver både miljø- og ressourcemæssigt effektiv, og så den understøtter vækst og 

udvikling. Det skal klimaloven og klimarådet hjælpe os med" 

Klima-, energi- og bygningsminister, Rasmus Helveg Petersen, Pressemeddelelse ifm. Klimaloven 

af. 25. juni 2014 (Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, 2014). 

 

Det er altså Klimarådets opgave at rådgive regeringen om, hvordan man bedst tilrettelægger den ind-

sats, der skal eksekvere de reduktions- og klimamål, som regeringen har forpligtet sig til at indfri. 

Samtidig lægges der op til, at der er en række hensyn – dvs. en tværfaglighed, som Klimarådet skal 

kunne rådgive på baggrund af. Klimaministeren nævner bl.a. miljø- og ressourcemæssig effektivitet, 

men også et hensyn til vækst og udvikling. Det er altså hensigten, at de klimafaglige hensyn og kon-

klusioner vejes op mod makroøkonomiske, samfundsmæssige hensyn i udarbejdelsen af anbefalin-

gerne til den siddende regering. 

Da det røde flertal og Det Konservative Folkeparti vedtog klimaloven i 2014, rejste det bl.a. kritik fra 

miljøorganisationer som Danmarks Naturfredningsforening, Greenpeace, NOAH, Vedvarende 

Energi, Verdensnaturfonden og Det Økologiske Råd, der efterlyste konkrete mål i loven i stedet for 

retorik, som at Danmark skal ”overgå til et lavemissionssamfund i 2050” (Kristensen, 2014). Modsat 

førnævnte miljøorganisationer, udtalte daværende oppositionsleder og formand for Venstre, Lars 

Løkke Rasmussen, at det var urealistisk at forpligte sig til de 40 pct. drivhusgasreduktion, hvilket var 

dobbelt så ambitiøst som EU-målene på daværende tidspunkt, og det var den primære årsag til, at 

Venstre var trådt ud af forhandlingslokalet (Albæk, 2014). De konservatives daværende klimaordfø-

rer, Mike Legarth, udtalte til Information, at Konservative kun har været med til at lave aftalen ud fra 

den præmis, at ”vi ikke på forhånd vil være med til at forpligte os til at nå nogle bestemte mål, uden 
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at vi bestemmer, hvordan man når derhen” (Kristensen, 2014). Den mest afgørende iagttagelse i 

forhold til Klimaloven fra 2014 – og i forhold til at beskrive udviklingen op til i dag – er det faktum, 

at det kun var det røde flertal og Det Konservative Folkeparti, der ville lægge stemmer til en 40 pct. 

reduktion af drivhusgasser i 2020 (dvs. en tidshorisont på 6 år). I december 2019 var det et bredt 

flertal med alle Folketingets partier – på nær Liberal Alliance og Nye Borgerlige – der stemte for den 

seneste klimalov, der forpligter Danmark til 70 pct. reduktion af drivhusgasemission inden 2030 (i 

forhold til 1990-niveau). Dette er et udtryk for, at der er sket en udvikling i klimapolitikken og en 

forskydning i partiernes holdning til klimadagsordenen, men i denne sammenhæng er det også med 

til at understøtte den overbevisning, at Klimarådet blev oprettet i en helt anden politisk virkelighed 

end den, som rådet i dag opererer i. 

 

3.1 Klimaloven af d. 25. juni 2014  
Klimaloven fra 2014 var den første af sin slags, og i det følgende afsnit vil vi belyse hvad selve loven 

indeholder. Under Formål fremgår følgende: 

 

§ 1. Loven har til formål at etablere en overordnet strategisk ramme for Danmarks klima-

politik med henblik på at overgå til et lavemissionssamfund i 2050, dvs. et ressourceef-

fektivt samfund med en energiforsyning baseret på vedvarende energi og markant la-

vere udledninger af drivhusgasser fra øvrige sektorer, som samtidig understøtter vækst 

og udvikling. Loven skal derudover fremme gennemsigtighed og offentlighed om status, 

retning og fremdrift for Danmarks klimapolitik. 

(Link 2: retsinformation.dk) 

 

Som allerede nævnt, kritiserede flere miljøorganisationer Klimaloven for manglen på konkrete mål-

sætninger. Selvom retningen fremgår tydeligt, dvs. markant lavere udledning af drivhusgasser i 2050, 

bliver det stadig op til fortolkning at definere, hvad betegnelsen lavemissionssamfund indebærer. Der 

bliver ikke sat kvantitative målestokke op for dette udtryk. Det tætteste man kommer et reduktionsmål 

er de 40 pct. inden 2020, som aftalepartierne forpligtede sig til jf. pressemeddelelsen. 

Størstedelen af Klimalovens (2014) paragraffer omhandler oprettelsen af Klimarådet. Det begynder 

med § 2, hvor følgende fremgår: ”For at fremme et fagligt sammenhængende beslutningsgrundlag 
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for Danmarks klimapolitik nedsætter klima-, energi- og bygningsministeren Klimarådet som et uaf-

hængigt rådgivende ekspertorgan” (Link 2: retsinformation.dk). 

 

Herunder fremgår en række hovedopgaver, som Klimarådet skal varetage: 

 

1) Vurdere status for Danmarks opfyldelse af nationale klimamålsætninger og internationale 

klimaforpligtelser. 

2) Analysere mulige omstillingsveje mod et lavemissionssamfund i 2050 og mulige virkemidler 

for at opnå drivhusgasreduktioner. 

3) Udarbejde anbefalinger om udformning af klimapolitikken, herunder valg af virkemidler og 

omstillingsveje. 

4) Bidrage til den offentlige debat. Klimarådet skal i fornødent omfang i udarbejdelsen af sine 

analyser og øvrige arbejde høre og inddrage relevante parter, herunder bl.a. erhvervsinte-

resser, arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet, jf. stk. 6.  

(Link 2: retsinformation.dk) 

 

Klimarådet skal altså – foruden at rådgive Folketinget om strategiske muligheder for indfrielse af 

klimamålsætningerne – bidrage til den offentlige debat og vurdere hvilke dele af erhvervsliv, arbejds-

markedsparter og civilsamfundet, der er relevante at inddrage i den samlede vurdering og rådgivning 

af den klimapolitiske strategi. Klimarådet skal desuden etablere en interessentgruppe med udvalgte 

interessenter, der skal bidrage med relevant viden fra interesseorganisationer, brancheforeninger, 

virksomheder, NGO’er, kommuner, regioner m.v. og har derudover muligheden for at etablere ek-

spertbaserede ad hoc-udvalg, hvis rådet vurderer, at de ikke selv besidder den nødvendige sagkund-

skab. 

Om selve sammensætningen af Klimarådet fremgår følgende af § 3: 

 

§ 3. Klimarådet består af 1 formand og 6 øvrige medlemmer. 

 

Stk. 2. Klimarådet sammensættes af eksperter med bred ekspertise og et højt klimarele-

vant fagligt niveau inden for energi, bygninger, transport, landbrug, miljø eller natur 
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og økonomi, herunder bred samfundsøkonomisk og erhvervsøkonomisk ekspertise. For-

manden udpeges af klima-, energi- og bygningsministeren, og de øvrige medlemmer 

udpeges af klima-, energi- og bygningsministeren efter høring af relevante ministerier. 

 

Stk. 3. Medlemmerne af Klimarådet udpeges for en periode af 4 år. Genudpegning kan 

ske én gang. Hvis formanden eller et af de øvrige medlemmer udtræder af rådet før 

periodens udløb, kan et nyt medlem udpeges for mindre end 4 år. 

(Link 2: retsinformation.dk) 

 

Klimarådets anbefalinger skal besidde en ”bred ekspertise”, der tilvejebringer faglighed inden for 

energi, bygninger, transport, landbrug, miljø eller natur og samfunds-/erhvervsøkonomi, som betrag-

tes som de mest centrale hensyn i udarbejdelsen af de anbefalinger, der skal lægge den strategiske 

ramme for, hvordan Danmark når sine klimamål (herunder de 40 pct. reduktion i drivhusgasudledning 

inden 2020) på en omkostningseffektiv måde. Denne konstellation kan iagttages som en måde at 

undgå en enøjet tilgang, hvor en bestemt faggruppe underminerer andre vigtige hensyn, fordi anbe-

falingerne kun tager hensyn til en bestemt dagsorden. Det er fx ikke hensigtsmæssigt, hvis anbefalin-

gerne har for store skadevirkninger på samfundsøkonomien, således at man i sidste ende ødelægger 

det økonomiske fundament for klimaindsatsen. 

 

3.2 Klimaloven af d. 26. juni 2020 
I december 2019 blev alle Folketingets partier – på nær Liberal Alliance og Nye Borgerlige – enige 

om en aftale, der ændrer klimalovens formål til at Danmark skal reducere udledningen af drivhusgas-

ser i 2030 med 70 pct. i forhold til niveauet i 1990, og at Danmark opnår at være et klimaneutralt 

samfund i senest 2050 med Parisaftalens målsætning om at begrænse den globale temperaturstigning 

til 1,5 grader celsius for øje (Link 3: retsinformation.dk). Loven trådte først i kraft i juni 2020, da 

lovgivningsarbejdet blev forsinket som følge af Covid-19. Der er desuden tilføjet en række princip-

per, som den nye klimalov skal følge. Danmark skal eksempelvis forsøge at være et foregangsland i 

den internationale klimaindsats, og det er et vilkår, at den reducerede udledning ikke blot rykkes ud 

for Danmarks grænser. Klimarådets formål er jf. lovteksten forblevet nogenlunde det samme fra 

2014-udgaven til 2020-udgaven. Klimarådet skal årligt komme med deres anbefalinger til indfrielsen 
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af klimamålsætningerne, og Klimarådet bistår samtidig klima-, energi- og forsyningsministeren i fast-

sættelsen af de nationale klimamålsætninger. Derudover skal Klimarådet årligt kommentere på den 

årlige ”klimastatus- og fremskrivning” og altså holde den siddende regeringen til regnskab i forhold 

til de målsætninger, der er vedtaget på både internationalt og nationalt plan. Man kan kalde dette en 

årlig statusrapport over den samlede danske klimaindsats. 

Klimaloven anno 2020 foreskriver, at rådets sammensætning besidder et højt klimarelevant fagligt 

niveau inden for energi, bygninger, transport, landbrug, miljø, natur, økonomi, klimavidenskabelig 

forskning og adfærdsforskning af relevans for klimaområdet (Link 3: retsinformation.dk).  

 

3.2.1 Klimarådet 

Siden konstitueringen har Klimarådet etableret sig som en fast den af den klimapolitiske debat på 

Christiansborg. Klimarådet er aktive med over 4000 følgere på Twitter, der som forum spiller en 

central rolle i hele det økosystem, der består af politikere, journalister, mediepersonligheder og inte-

resseorganisationer, der forsøger at påvirke den offentlige debat (Link 4: twitter.com). Twitter er en 

af flere måder, hvorpå Klimarådet deltager i den offentlige klimadebat og deler sine rådsmedlemmers 

konklusioner om fremtidige strategier, klimainitiativer og domme over regeringens førte klimapoli-

tik. 

Rådet består af otte menige medlemmer, samt en formand, der alle udpeges for en fireårig periode. 

Klimarådet indstiller selv kandidater til ledige poster i rådet, hvorefter de udpeges af den siddende 

minister på klima- og energiområdet (Link 5: klimaraadet.dk). Rådet består i øjeblikket af formand, 

Peter Møllgaard, der er uddannet økonom og siddende dekan ved Maastricht University School of 

Business and Economics. Jf. sin egen Twitter-beskrivelse, kalder Peter Møllgaard sig for energiøko-

nom (Link 6: twitter.com). Møllgaard har størstedelen af sin karriere beskæftiget sig med energiom-

rådet, hvor han bl.a. har siddet i Energinets bestyrelse, været en del af Energikommissionen og er 

siddende medlem i Grønt Erhvervsforum (Link 7: klimaraadet.dk). Ud over formand Peter Møllgaard, 

tæller rådet næstformændene Jette Bredahl Jacobsen og Jørgen Elmeskov. Jette Bredahl Jacobsen er 

professor i miljø- og ressourceøkonomi og viceinstitutleder for forskning ved Institut for Fødevare- 

og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet, mens Jørgen Elmeskov ligeledes har en baggrund 

i økonomi. Jørgen Elmeskov er tidligere medlem af Klimakommissionen og henholdsvis bestyrelses-

medlem af GrønREFORM-modellen og medlem af European Statistical Governance Board (EU) 

(Link 8 & Link 9: klimaraadet.dk). Klimarådets seks øvrige medlemmer har bl.a. baggrunde i ad-
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færdsforskning, bygningsområdet, bæredygtighed af landbrugs- og fødevaresystemer, biologisk oce-

anografi og transportsektoren. Dette skal holdes op imod, at sammensætningen af rådet jf. Klimalo-

ven skal findes med hensyntagen til erfaring/ekspertise inden for energi, bygninger, transport, land-

brug, miljø, natur, økonomi, klimavidenskabelig forskning og adfærdsforskning af relevans for kli-

maområdet. 

 

Klimarådet har siden sin første udgivelse i 2015 udgivet i alt seks hovedrapporter. Senest en status-

rapport fra 2021, hvor Klimarådet holder Danmarks nationale og globale klimaindsats op imod de 

målsætninger, der er nedfældet i Klimaloven – herunder det altoverskyggende mål om 70 pct. (Kli-

marådet, 2021). Året forinden, 2020, udgav Klimarådet en rapport med titlen ”Kendte veje og nye 

spor til 70 procents reduktion: Retning og tiltag for de næste ti års klimaindsats i Danmark.” I køl-

vandet på det forskerkonsensus, der hersker om, at det kommende årti frem mod 2030 er skæbne-

svangert ift. at gøre noget ved den irreversible trussel, som den globale opvarmning, jf. det førnævnte 

konsensus, udgør, fremlagde Klimarådet deres anbefalinger til, hvordan Danmark kan indfri de nati-

onale og internationale forpligtelser på mest hensigtsmæssig og omkostningseffektiv vis (Klimarådet, 

2020). Klimarådet laver desuden andre og mere specifikke analyser, når det bliver efterspurgt. Kli-

marådet har fx udgivet analyser om regulering af flysektoren, udvinding af olie i Nordsøen, reduktion 

af drivhusgasudledning i landbruget etc. Alle disse udgivelser og tilkendegivelser udgives med Kli-

marådet som afsender og har til formål at forbedre politikernes beslutningsgrundlag, men også at 

bidrage til den offentlige klimadebat. 
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KAPITEL 4: Analyse 

4.1: Det uafhængige ekspertorgan 
Vagthund, uafhængige eksperter etc. Klimarådet er blevet kaldt mange forskellige ting i den offent-

lige debat, siden rådet blev oprettet i 2015. Som nævnt tidligere, kaldte daværende klimaminister, 

Rasmus Helveg Petersen, Klimarådet for uafhængige eksperter, men hvad betyder det, når regeringen 

nedsætter et uafhængigt ekspertorgan (eller en kommission, som er en anden betegnelse)? I det føl-

gende afsnit vil vi – med afsæt i teori fra Jørgen Grønnegård Christensen, Poul Erik Mouritzen og 

Asbjørn Sonne Nørgaard – beskrive mekanismerne og mulige strategiske incitamenter i forbindelse 

med reformpolitik og kommissionsstrategien. 

 

4.1.2 Reformpolitik 
Jørgen Grønnegård Christensen, Poul Erik Mouritzen og Asbjørn Sonne Nørgaard beskriver i De 

Store Kommissioner: Vise mænd, smagsdommere eller nyttige idioter (2009) al politisk retorik som 

reformretorik. Når politikere bejler til vælgere, er det med forsikringen om en bedre og ikke så fjern 

fremtid. Samtidig forsikrer politikerne vælgerne om, at man ikke vil tage noget fra dem (Christensen, 

Mouritzen & Nørgaard, 2009, s. 9). Reformerne kan være vanskelige at gennemføre, fordi belønnin-

gen som regel ligger langt ude i fremtiden. Politikere kan risikere at miste magten som følge af de 

kortsigtede konsekvenser ved reformpolitikken, mens en anden regering kan ende med at høste frug-

ten af den reformvillighed, som forrige regeringer har udvist. Alligevel sker det en gang imellem, at 

reformer bliver vedtaget i Folketinget, fordi et flertal i Folketinget bliver enige om store, langsigtede 

forandringer. 

Kommissioner kan betragtes som et politisk værktøj og strategi, som historisk er blevet brugt i for-

bindelse med reformer. Kommissionsstrategien har i folkemunde ry for at være en politisk syltekrykke 

– altså et sted, hvor sager der ikke ønskes taget op, bliver gemt hen i så lang tid, at de glemmes. Derfor 

er det centralt at undersøge, hvad der karakteriserer kommissionsstrategien, og hvilken betydning 

kommissioner har for den måde, som reformerne bliver udrullet på. 

Der er flere eksempler på store reformer, der siden årtusindeskiftet er stemt igennem i Folketinget. 

Det er bl.a. kommunalreformen, der erstattede landets 13 amter med fem regioner og derved refor-

merede Danmarks administrative struktur. Der har også været arbejdsmarkedsreformer og domstols- 

og politireformer. Det sker naturligvis også, at det ikke lykkes for regeringen at gennemføre den 
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ønskede reformpolitik. Eksempelvis i 2019, hvor Lars Løkke Rasmussens udkast til en sundhedsre-

form blev stemt ned i Folketinget kort tid inden valget d. 5. juni. Reformer bliver altså – med jævne 

mellemrum – stemt igennem i Folketinget til trods for det evige paradoks, som hersker i alle repræ-

sentative demokratier, nemlig at magten har en kortsigtet frist, hvor beslutningstagerne sjældent er 

dem, der høster frugten af de langsigtede beslutninger, som blev truffet i deres regeringstid. Selv en 

regeringstid på to valgperioder kan være meget kort tid, hvis man tager højde for, hvor lang tid det 

kan tage at foretage strukturelle ændringer i et samfund eller hvor lang tid det kan tage, før de positive 

effekter af store strukturelle ændringer kommer til udtryk. I forbindelse med Klimaloven fra 2020 

forpligtede et næsten enigt folketing sig til en række omfattende, ambitiøse klimamål og en ramme 

for Klimarådet, som rækker langt ud over den siddende regering. Grønnegård Christensen, Mouritzen 

og Sonne Nørgaard beskriver, hvordan reformer – under de nuværende styringsvilkår i politik – risi-

kerer at være et såkaldt politisk selvmord, fordi reformpolitik fordrer, at den styrende sætter sin egen 

magtposition på spil for en mere langsigtet belønning. Grønnegård Christensen, Mouritzen og Sonne 

Nørgaard påpeger, at reformer altid går ud over nogen – og at der hersker en generel tendens til, at 

vælgerne straffer langt hårdere, når der bliver taget noget fra dem, end de belønner, når de får (Chri-

stensen, Mouritzen & Nørgaard, 2009, s. 16). Derfor kan det ofte være strategisk dumt for regeringen 

at reformere, hvis det primære mål er at beholde taburetten, og de langsigtede, samfundsmæssige 

hensyn prioriteres derfor ikke i ligeså høj grad som meningsmålingerne, der er en indikator for hvem 

der sidder med regeringsansvaret efter næste valg. 

 

En af årsagerne til, at det ifølge Grønnegård Christensen, Mouritzen og Sonne Nørgaard er blevet 

sværere at reformere, består i det faktum, at over halvdelen af den voksne befolkning er afhængige af 

den offentlige sektor. Her anslås det, at 30 pct. af beskæftigelsen er ansat i det offentlige (Christensen, 

Mouritzen & Nørgaard, 2009, s. 14). Hertil lægges overførselsindkomster, SU og folkepensionister 

oveni, hvilket betyder, at over halvdelen af det vælgermarked, som politikerne skal navigere i, er 

afhængige af den offentlige sektor i kraft af ovenstående tilhørsforhold. Pointen er altså, at man som 

politiker ikke har råd til at gøre sig upopulær hos den offentlige sektor, fordi størstedelen af vælgerne 

er afhængige af den – og i forlængelse af dette, er det et politisk selvmord at reformere, hvis det 

samtidig betyder, at man tager noget fra den offentlige sektor. Vælgernes hensyn er derfor afgørende 

i undersøgelsen af, hvordan reformer opnår flertal i Folketinget. Hvis man følger tesen om, at væl-

gerne straffer hårdere, når der bliver taget noget fra dem, end de belønner, når de får, er det afgørende 
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– såfremt politikeres førsteprioritet er at bevare eller forbedre egen magtposition – at man ikke gen-

nemfører reformer, der går ud over egne vælgere eller potentielle vælgere. Reformer går, som nævnt 

tidligere, altid ud over nogen og det samme kan man sige om Klimaloven, der fordrer en stor reduk-

tion i vores samlede udledning af drivhusgasser, hvilket i sidste ende betyder, at nogen er nødt til at 

ændre adfærd. 

 

4.1.3 Kommissionsstrategien 

Når regeringen skal samle et flertal bag store reformerende tiltag, kan de vælge at nedsætte en kom-

mission, et udvalg, en arbejdsgruppe eller et råd. Dette organ er en ministerielt nedsat gruppe, hvor 

hovedparten ikke er ministerielle embedsmænd. Kommissionen er sat i verden til at undersøge eller 

rådgive om et bestemt kommissorium fra regeringen, hvor konklusionerne udgives i kommissionens 

eget navn (Christensen, Mouritzen & Nørgaard, 2009, s. 25). Ifølge Grønnegård Christensen, Mou-

ritzen og Sonne Nørgaard er kommisionsstrategien gået fra at være en institutionel praksis til at være 

et strategisk valg, der anvendes når det er belejligt rent politisk. Præmisserne for lovgivningsarbejdet 

har rykket sig markant over de seneste 50 år, hvor tempoet er forøget og den politiske kommunikation 

har ændret karakter (Christensen, Mouritzen & Nørgaard, 2009, s. 21). 

Ingen regering kan dog komme uden om den politiske virkelighed, der hersker. Derfor vil der altid 

opstå et reformpres på dem, der sidder med ansvaret. Befinder regeringen sig i en situation, hvor den 

er nødsaget til at gennemføre en reform, der ikke er populær, kan regeringen spille det politiske spil 

for at afbøde de negative konsekvenser, som reformen har på populariteten hos vælgerne. 

Grønnegård Christensen, Mouritzen og Sonne Nørgaard introducerer tre måder, hvorpå en kommis-

sionsstrategi kan bidrage positivt (Christensen, Mouritzen & Nørgaard, 2009, s. 22-23): 

 

1) For det første er det lettere at gennemføre upopulære reformer, hvis vælgerne opfatter dem 

som nødvendige, rimelige og retfærdige. Her kan kommissionerne spille en afgørende rolle 

for, hvordan en bestemt reform opfattes i befolkningen. Kommissionen har karakter af noget, 

der er løsrevet og uafhængigt af regeringen, og derfor har den nemmere ved at fremstå saglig 

og troværdig. Dette er centralt for denne afhandling, hvor vi undersøger hvordan Klimarådet 

bliver artikuleret i den offentlige debat. Vælgernes villighed til at acceptere en reform er af-

gørende for, om den bliver gennemført, og kommissionerne kan derfor anvendes til at tale sig 

ind i et narrativ, der understøtter reformen eller tiltagets nødvendighed. Det er altså et sagligt 

input, der kan være med til at understrege nødvendigheden af et politisk indgreb, hvor den 
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videnskabelige tilgang giver en form for autoritet, der gør konklusionerne til sandheder og 

ikke holdninger, som de havde været, hvis en politiker havde fremturet med samme budskab. 

2) Regeringen kan forsøge at tilrettelægge en reform således at deres egne vælgere går fri eller 

sågar får noget ud af den, mens de fleste andre taber på den. Denne strategi handler i høj grad 

om at fremhæve en række enkeltelementer, der sikrer støtte hos de afgørende interessenter og 

skaber splid mellem reformens modstandere. I denne strategi er det kommissionens rolle at 

præsentere de initiativer, der indgår i den samlede pakke. Med kommissionen som afsender, 

fremhæves de tiltag, der holder hånden under regeringens egne støtter, og drager dermed fo-

kus væk fra de upopulære elementer. 

3) En tredje strategi er at prøve at skabe uklarhed omkring en reforms indhold og dens konse-

kvenser. Konsekvenserne vil – som nævnt tidligere – først vise sig på et senere tidspunkt, men 

til den tid vil reformen være gennemført og irreversibel. Samtidig er der også en sandsynlig-

hed for, at der er sket et regeringsskifte i mellemtiden. Det sker sjældent, at en regering sidder 

i mere end to valgperioder. Kommissionen kan i dette tilfælde sætte rammerne for den teknisk 

gennemførlige, men svært gennemskuelige løsning. Man kan med andre ord sige, at kommis-

sionen i dette tilfælde fungerer som et røgslør, der gør reformens indhold ikke-relaterbart for 

de vælgere, hvis gunst har enormt stor indflydelse på, hvorvidt det kan lade sig gøre at gen-

nemføre reformen. Man gør altså et givent problem, og dermed også en given løsning (reform) 

uinteressant for vælgerne ved både at komplicere spørgsmålet og svaret derpå. På denne måde 

kan man som regering håbe på, at vælgerne vil rette øjnene mod andre problemstillinger, som 

gennemsnitsborgeren kan relatere til. Det kan være svært for oppositionen at løfte problem-

stillingen i den offentlige debat, hvis regeringen først har haft succes med at gøre debatten så 

teknisk, at den er svær at gennemskue for den almene vælger. 

4) Det sidste og fjerde punkt indgår ikke i Grønnegård Christensen, Mouritzen og Sonne Nør-

gaards analyse og er ikke nødvendigvis en strategi for udelukkende upopulære reformer, men 

en tilføjelse til hvordan regeringer kan anvende kommissioner strategisk. Kommissionsstra-

tegien kan iagttages som en måde for regeringen at vise politisk handlekraft. Nedsættelsen af 

kommissionen er dog – i dette tilfælde – en pseudohandling, fordi regeringen er indforstået 

med, at kommissionen får syltekrukke-status og dermed ikke får nogen realpolitisk effekt, men 

som udelukkende er nedsat med formålet om at bidrage til narrativet om, at regeringen kerer 

sig om en bestemt politisk sag. Kommissionsstrategien kan således betragtes som en politisk 

valuta, fordi regeringen ved nedsættelsen kan tilføje endnu et checkpoint til listen over ting, 
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de har gjort for en bestemt dagsorden. Samtidig kan kommissionsløsningen være belejlig for 

regeringen, fordi der ikke er nogle tabere ved en kommissionsstiftelse – som fx vil være til-

fældet, hvis man skulle finde en pulje penge eller ændre lovgivningen drastisk. På denne måde 

kan kommissionsstrategien være en løsning, hvor regeringen har mulighed for – relativt om-

kostningsfrit – at udvise politisk handlekraft med visheden om, at worst case scenario er, at 

kommissionen bliver henledt til blot at være en politisk syltekrukke: En måde at begrave en 

politisk dagsorden. 

 

Med ovenstående fire punkter bliver anvendelsen af kommissioner gjort til et spørgsmål om strategi. 

Dermed antages også, at regeringen har en relativt klar forestilling om målet med kommissionen og 

måden, den skal indgå i den politiske proces, men dette er ikke ensbetydende med, at dette ikke kan 

ændre sig løbende (Christensen, Mouritzen & Nørgaard, 2009, s. 255). Dette kom fx til udtryk med 

Klimaloven og Klimarådets præmisser, der blev opdateret, hvor målet blev justeret til 70 pct. reduk-

tion i 2030. Der kan derfor være forskel på, hvordan kommissionerne anvendes af de regeringer, der 

nedsætter dem og de regeringer, der overtager dem fra andre. Den siddende regering har en række 

instrumenter, som den råder over – foruden muligheden for at afskaffe kommissionen, men det kan 

også vise sig at være et politisk selvmål, fordi det virker som om, man forsøger at lukke munden på 

eksperterne. Den siddende regering har – som det er tilfældet med Klimarådet – indflydelse på rådets 

sammensætning og på hvor åbent kommissionsarbejdet skal være for offentligheden (Christensen, 

Mouritzen & Nørgaard, 2009, s. 264). Dog er det ifølge Grønnegård Christensen, Mouritzen og Sonne 

Nørgaard et evigt paradoks ved kommissionsstrategien, at en minister ønsker ”populært sagt både at 

blæse og have mel i munden” (Christensen, Mouritzen & Nørgaard, 2009, s. 263-264). Paradokset 

består i, at ministeren til hver en tid ønsker at bevare kontrol, samtidig med at ministeren har brug for 

kommissionen til at legitimere en bestemt reform. Med andre ord er kommissioner ikke noget pro-

blem, så længe de siger det samme som regeringen, men i øjeblikket hvor kommissionerne går mod 

den siddende regerings linje, sætter den også sit eget liv på spil, fordi det i sidste ende er regeringens 

flertal, der bestemmer kommissionens skæbne. 
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4.2 Kommissionsstrategien som andenordensstrategi 
I følgende afsnit vil vi, med udgangspunkt i guvernementalitetsblikket og systemteorien, undersøge, 

hvordan S-RV-regeringens nedsættelse af Klimarådet kan iagttages som et forsøg på andenordens-

styring af dansk klimapolitik, og dernæst Klimarådets udvikling i forhold til dets autoritet og rolle i 

den offentlige klimadebat. Som nævnt tidligere, opererer vi med en distinktion mellem selve beslut-

ningen om at nedsætte Klimarådet i 2014, og dernæst hvilken rolle Klimarådet har udspillet under 

hhv. V og V-LA-K-regeringernes regeringstid (2015-2019) og Mette Frederiksens S-regering, der 

har regeret siden valget i 2019. 

 

4.2.1 Nedsættelsen af Klimarådet som styring af styring 

Som tidligere beskrevet, blev Klimarådet nedsat i forbindelse med Danmarks første klimalov, som S-

RV-regeringen stemte igennem sammen med støttepartierne og Det Konservative Folkeparti. For-

uden målsætningen om at blive det, som forekommer relativt uklart, nemlig lavemissionssamfund, er 

den umiddelbart eneste kvantitative målsætning, som aftalepartierne, jf. lovteksten, forpligter sig til 

i den første klimalov, de 40 pct. reduktion inden 2020 (i forhold til 1990-niveau). Men hvis de 40 pct. 

reduktion inden 2020 er det altoverskydende mål, som et flertal af Folketingets partier står inde for, 

hvorfor så oprette et eksternt ekspertorgan, der skal rådgive om vejen dertil – frem for blot at igang-

sætte det embedsværk, der i forvejen er til rådighed for landets klimaminister? Det er jo enhver rege-

ringens privilegium, at have et embedsværk til rådighed, som kan udregne og bane vejen for udmønt-

ning af den politik, som et flertal i Folketinget kan blive enig om. Dermed kan man iagttage nedsæt-

telsen af Klimarådet som et strategisk valg fra S-RV-regeringen i deres styring af det klimapolitiske 

lovarbejde. Klimarådet bliver fremlagt som et middel til eksekvering af regeringens klimamålsætnin-

ger, men som siddende regering var daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt og daværende 

klimaminister Rasmus Helveg Petersen, sammen med aftalepartierne, allerede i besiddelse af den 

nødvendige autoritet til at gennemføre den lovgivning, der kan sikre indfrielsen af de aftalte kli-

mamål. Nedsættelsen af Klimarådet kan derfor iagttages som regeringens forsøg på andenordenssty-

ring af den førte (og derfor også deres egen) klimapolitik, fordi Klimarådet – i kraft af rollen som 

ekspertorgan - skal producere det faglige grundlag for de beslutninger og det lovgivningsarbejde, som 

regeringens skal gennemføre. 
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4.2.1.1 Legitimering af intervention 

Ser man isoleret på selve nedsættelsen af Klimarådet som strategisk og ledelsesmæssig beslutning, er 

der tale om en forvaltning af magten, der udviser et behov og/eller et ønske om en legitimering af 

regeringens indgriben inden for et bestemt område. Med Klimarådets eksistens lægges der op til, at 

sagkundskaben i fremtiden vil kunne holdes op imod den til enhver tid førte klimapolitik. Som det 

fremgår af § 2, er Klimarådet uafhængigt af regeringen, og må derfor forventes at repræsentere en 

sagkundskab, der er blottet for regeringens eller hvilken som helst andens interesser, og desuden at 

rådet kommer med sine input uden regeringens kniv for struben: 

 

”For at fremme et fagligt sammenhængende beslutningsgrundlag for Danmarks klimapolitik nedsæt-

ter klima-, energi- og bygningsministeren Klimarådet som et uafhængigt rådgivende ekspertorgan.” 

Klimaloven af d. 25. juni 2014 (Link 2: retsinformation.dk) 

 

Man kan altså iagttage en målsætning om at skabe en tilgængelighed for den nødvendige viden til at 

løse et konkret problem, der i denne sammenhæng fremstilles som noget, der er i almenvellets inte-

resse. Interesserne er essentielle, idet de, ifølge Foucault, konstituerer den mulige interventionssfære, 

som regeringen kan intervenere indenfor (Foucault, 2009, s. 64). Samtidig er selve grundlaget for 

intervention i den guvernementale ledelse, at regeringen tilegner sig den tilstrækkelige viden om 

netop disse interesser, således at det er muligt at intervenere på den mest effektive og hensigtsmæssige 

måde ift. subjekterne. Klimarådets rolle er derfor ikke alene at producere viden, men også at produ-

cere den rigtige viden, der tager højde for den masse, det interessespil, som der i dette tilfælde regeres 

over, og hvis samlede drivhusgasudledning man forsøger at mindske, så den reduceres med 40 pct. 

ift. 1990-niveau. 

I lovteksten fremgår der en implicit erkendelse af, at man med rådets fagkombination forsøger at tage 

højde for de nødvendige hensyn i forbindelse med transitionen til lavemissionssamfund. Således 

fremgår det, at Klimarådet jf. loven er forpligtet til at være en sammensætning af ”bred ekspertise og 

et højt klimarelevant fagligt niveau inden for energi, bygninger, transport, landbrug, miljø eller natur 

og økonomi, herunder bred samfundsøkonomisk og erhvervsøkonomisk ekspertise” (Link 2: retsin-

formation.dk). Klimarådet skal desuden inddrage relevante parter, så som erhvervsinteresser, arbejds-

markedets parter og civilsamfundet, i et fornødent omfang i udarbejdelsen af deres analyser. Derud-

over har rådet muligheden for at oprette ad hoc-udvalg, når de ikke selv mener, at deres faglighed 

dækker et fagområde. Det vidner altså om et magtens selvforhold, der – så vidt muligt – søger en 
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videnskabelig legitimering inden intervention, da man i dette eksempel lægger op til etableringen af 

en fleksibel struktur, hvor fagligheden får lov til at bestemme, hvem der har mandat til at sige noget 

om hvad – og ikke hvem der har fået flest stemmer af befolkningen. Magtens selvforhold kan sam-

menlignes med guvernementalitetsblikket, fordi regeringen selv opsøger og faciliterer et råd, hvorfra 

de modtager den uafhængige ekspertviden, som de kan spejle deres politik i. I modsætning til en 

magtopfattelse, hvor magten er en ting og noget man er i besiddelse af, vidner den kommissionsba-

serede styringsstrategi om, at magten ikke nødvendigvis er denne håndgribelige størrelse, man er i 

besiddelse af i kraft af en juridisk struktur, men hvor magten nærmere er den allestedsnærværende 

magt, som guvernementalitetsblikket indikerer. Regenten, eller regeringen, kan, på grund af guver-

nementalitetsdispositivet, ikke længere regere eller uddele ordrer, blot fordi de sidder i kongestolen 

eller Statsministeriet, men er i stedet nødt til at spille inden for rammerne af den nye regeringsfornuft, 

hvor interventionen og magtudøvelsen legitimeres gennem den vidensproduktion, som samfundet 

leverer. Det er samtidig en hårfin balance mellem frihed og disciplinering, hvor interventionen kun 

skal ske, når den er legitimeret og kun i det omfang, det er yderst nødvendigt. Der er naturligvis ingen 

garanti for, at netop dette er regeringens motiv for nedsættelsen af Klimarådet. Det kan ligeså godt 

være et udtryk for politisk strategi som et reelt ønske om at redde klimaet, men det faktum at man 

nedsætter rådet og kommunikerer det på den måde, som de har gjort, signalerer om ikke andet en 

erkendelse af legitimeringen af magt som en nødvendighed for de indgreb, man foretager sig som 

magthaver. 

Dette betyder også, at regeringens interventionssfære har en begrænsning. Interventionssfæren går 

kun dertil, hvor interventionen kan legitimeres og retfærdiggøres. Ifølge Foucault har regeringskun-

sten en iboende begrænsning, som skal respekteres og som ved overtrædelse er en decideret misbrug 

af magten (Foucault, 2009, s. 26). Begrænsningen skal ikke findes hos undersåtterne, men hos rege-

ringen selv: 

 

”Med andre ord spalter denne regeringsfornuft ikke undersåtterne i en absolut beskyttet frihed og en 

tvunget eller accepteret underkastelse. Reelt vil skellet ikke drages mellem individerne, menneskene, 

undersåtterne; det vil drages i regeringspraksissens eget domæne, nemlig de operationer, der kan 

udføres, og dem, der ikke kan, med andre ord: mellem på den ene side de ting, der skal gøres, og de 

midler, der i den forbindelse skal tages i anvendelse, og på den anden side de ting, der ikke skal 

gøres.” 

Michel Foucault, Biopolitikkens Fødsel. (Foucault, 2009, s. 27) 
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Grænsen for hvad der skal gøres og ikke skal gøres af regeringen, drages altså ikke blandt undersåt-

terne, men findes i regeringens egen begrænsning. Drages der paralleller til nedsættelsen af Klimarå-

det, er det altså et spørgsmål om for regeringen, at producere den nødvendige viden om klimaproble-

merne, og dermed etablere en interventionssfære, hvori regeringen uden misbrug af eget domæne kan 

tage de nødvendige midler i brug for at opnå de ønskede virkninger, i dette tilfælde hhv. 40 pct. 

reduktion inden 2020 og dernæst 70 pct. reduktion inden 2030, uden at overskride den hårfine ba-

lance, hvor interventionen skal være legitimeret, og hvor individernes frihed og egenbestemmelse 

indsnævres i så begrænset et omfang som muligt. 

I guvernementaliteten skal magtens, og i dette konkrete tilfælde S-RV-regeringens, domæne altså 

defineres ud fra sin egen begrænsning og ikke ud fra det domæne, de har rent juridisk. Magten har 

derfor et selvforhold, hvor interventionssfæren ikke skal defineres ved den regerendes egen overbe-

visning om, hvor denne grænse går. Med andre ord kan man hævde, at den disciplinerende magt, som 

tager udgangspunkt i regentens skøn, er en direkte, repressiv magtform, hvor der implicit ligger en 

selvfølgelighed i forhold til den underkastelse, som den regerende finder passende. I stedet kan man 

iagttage nedsættelsen af Klimarådet som en mere indirekte magtform, der tager udgangspunkt i det, 

der ledes over, og hvor regeringen dermed ikke blot gennemfører det, som de kan samle 90 mandater 

om og som deres jurisdiktion giver dem mandat til, men i stedet leder egen klimapolitik gennem en 

to-trins-proces for intervention, hvor regeringen måles og vejes på klimaindsatsen af et uafhængigt 

råd. Klimarådet kan – i kraft af sine anbefalinger - etablere en form for kontingensreguleret handle-

rum, som regeringen kan handle inden for. Man kan derfor også iagttage kommissionsstrategien, som 

Klimarådet er et udtryk for, som en andenordensstrategi, fordi grundlaget for valget af en sådan stra-

tegi kan iagttages som et udtryk for en erkendelse af egen begrænsning. Heraf kommer begrebet 

conduct of conduct, som Mitchell Dean kalder det, der beror på, at den styrende udviser en tillid til 

de styredes selvstyring, hvilket i dette tilfælde er specielt, fordi det er regeringens egen klimapolitik, 

som regeringen forsøger at styre. Conduct of conduct er derfor, i dette tilfælde, nærmere ensbetydende 

med en regeringens erkendelse af, at for at kunne formidle magten retfærdigt og retmæssigt, er de 

nødt til at skabe et kontingensreguleret handlerum inden for klimaområdet – i kraft af Klimarådets 

vidensproduktion, som de kan træffe deres selvstændige beslutninger inden for. Andenordenselemen-

tet består derfor i at se sig selv og sin begrænsning og derefter skabe forudsætningerne for, at man 

kan lede sig selv. Klimarådet kan derfor iagttages som en teknologi til regeringens egen selvstyring, 
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idet Klimarådet både skal udarbejde en strategisk ramme for klimaindsatsen i fremtiden, som Folke-

tinget kan forhandle klimapolitik ud fra, men også kommentere på klimaindsatsen løbende, som det 

skete i februar 2021, hvor Klimarådet udgav deres årlige statusrapport på deres hjemmeside. 

 

4.2.1.2 Den blinde yderside 

Ved nedsættelsen af Klimarådet som eksternt ekspertorgan lægges der op til at, Klimarådet skal 

”fremme et fagligt sammenhængende beslutningsgrundlag for Danmarks klimapolitik” (Link 2: rets-

information.dk). Vi har i forrige afsnit beskrevet, hvordan magtens selvforhold i guvernementaliteten 

i høj grad tager udgangspunkt i, at regenten er indforstået med sin egen begrænsning. Nedsættelsen 

af Klimarådet kan derfor iagttages som en teknologi til at belyse et fagområde, som hidtil har været 

utilgængeligt for befolkning og magthavere. Ved at forsøge at se sig selv udefra, dvs. på anden orden, 

bliver det muligt for regeringen at se egen begrænsning. Som beskrevet tidligere, beskriver Luhmann 

andenordensiagttagelsen som forudsætningen for at kunne se både selv- og fremmedreference. 

 

Andenordensiagttagelsen er essentiel, fordi den kan afsløre samfundets blinde pletter. I Klimarådets 

tilfælde er andenordensiagttagelsen central, idet man kan argumentere for, at nedsættelsen af rådet er 

et forsøg fra regeringen på at belyse egen fremmedreference – rent klimafagligt. Når lovteksten frem-

hæver hensigten om, at der fremover skal være et mere fagligt grundlag for klimapolitikken, kan vi 

samtidig udlede, at den nuværende klimapolitik er for politisk og ikke faglig/videnskabelig nok. Der-

for bliver der en konstitutiv yderside, som vi kalder klimafaglighed, fordi denne sættes i modsætning 

til klimapolitiske beslutninger, der i høj grad er bestemt af en holdning snarere end et spørgsmål om 

sandt eller falsk: 

 

 
 

Nedsættelsen af Klimarådet kan altså betragtes som et forsøg på at skabe en indsigt, som S-RV-

regeringen ellers havde været foruden. Man kan argumentere for, at dette kun er muligt i kraft af 

regeringens villighed til at lede sig selv gennem en andenordensiagttagelse, hvor regeringens egne 
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blinde pletter kommer til syne. Kun i kraft af andenordensiagttagelsen kan regeringen iagttage den 

blinde plet, som vi i dette tilfælde kalder klimafaglighed. Klimarådets formål er, jf. Klimalovens lov-

tekst, at bringe klimafagligheden til politikernes forhandlingsbord. 

Som beskrevet ovenfor, kunne én systemteoretisk tese ift. nedsættelsen af Klimarådet være et spørgs-

mål om blotlæggelse af klimafaglige blinde pletter. Dette er også den tese, der passer bedst sammen 

med regeringen og aftalepartiernes egen begrundelse for nedsættelsen af Klimarådet, nemlig at pro-

ducere et fagligt sammenhængende beslutningsgrundlag for Folketinget. En anden tese kunne være, 

at aftalepartierne (herunder S-RV-regeringen) brugte nedsættelsen af Klimarådet som et værktøj til 

at videnskabeliggøre sin egen klimapolitik? Fordelen ved denne strategi er, at hvis man på denne 

måde formår, overbevisende, at kommunikere sin egen klimapolitik i en kode, der ikke er regering 

eller opposition, men et spørgsmål om sandt eller falskt, kan regeringen skabe et narrativ om, at de 

selv står på videnskabens side og oppositionen, i kraft af deres uenighed, bliver videnskabsfornæg-

tere. 

 

 
 

Der ligger derfor et klart politisk strategisk incitament i at overbevise vælgerne om, at tilvalget af ens 

egen politik blot er et spørgsmål om, hvorvidt man anerkender videnskaben eller ej. Her er det vigtigt 

at understrege, at Det Konservative Folkeparti dengang var det eneste borgerlige parti, der var med i 

aftalen om den første klimalov i 2014 og dermed forpligtelsen til de 40 pct. reduktion inden 2020. 

Man kan derfor også sige, at der i 2014 lå en større opgave for regeringens fødder i forhold til at 

overbevise et parlamentarisk flertal om nødvendigheden for at gennemføre mere vidtgående klima-

politik, hvilket er en anden politisk virkelighed, end hvad der er tilfældet i dag, hvor et bredt flertal 

kunne tilslutte sig de 70 pct. reduktion i drivhusgasser inden 2030. Videnskabeliggørelsen af de kli-

maproblemer, som S-RV-regeringen ville sætte fokus på, kan derfor iagttages som en strategi til at 
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styrke regeringens egen position. Som Grønnegård Christensen, Mouritzen og Sonne Nørgaard hæv-

dede i 1) måde, hvorpå kommissionsstrategien kan bidrage positivt, er det lettere at gennemføre upo-

pulære reformer, hvis vælgerne opfatter dem som nødvendige, rimelige og retfærdige. Grønnegård 

Christensen, Mouritzen og Sonne Nørgaard tillægger derfor kommissionsstrategien en styrke i kraft 

af, at kommissionen har karakter af noget, der er løsrevet og uafhængigt af regeringen, og derfor har 

den nemmere ved at fremstå saglig og troværdig. Klimarådet kan derfor iagttages som et værktøj til 

at påvirke måden, hvorpå befolkningen opfatter Klimaloven. Klimarådet har desuden også en for-

pligtelse til at engagere sig i den offentlige debat. Derfor kan nedsættelsen af kommissionen iagttages 

som en måde at legitimere egen politik ved at videnskabeliggøre den, så politikken ikke længere er 

politik, men det rationelle, videnskabelige valg. 

 

4.2.2 Klimarådet 2015-2021 

Som nævnt flere gange, skelner vi mellem selve nedsættelsen af Klimarådet som strategisk beslutning 

af S-RV-regeringen og den rolle, som Klimarådet har udspillet siden sin nedsættelse. Som Grønne-

gård Christensen, Mouritzen og Sonne Nørgaard indikerer, kan der være stor forskel på selve motivet 

eller grundlaget, hvormed en kommission er blevet oprettet og den rolle, som den rent faktisk ender 

med at udspille under skiftende regeringer. Eftersom S-RV-regeringen gik af som følge af folketings-

valget i 2015, hvor Lars Løkke Rasmussens V-regering overtog regeringsansvaret, nåede beslutnings-

tagerne ikke at regere i en politisk virkelighed, hvor Klimarådet udspillede sin rolle som eksternt 

ekspertorgan. 

 

I det forrige afsnit har vi undersøgt, hvordan nedsættelsen af Klimarådet kan iagttages som andenor-

densstyring af dansk klimapolitik. I det følgende afsnit vil vi undersøge, hvilken rolle Klimarådet har 

haft siden nedsættelsen. Her er det vores grundlæggende interesse at undersøge, hvordan de siddende 

regeringer har reageret, når Klimarådet har udtalt sig mod regeringens politiske interesse – dvs. un-

dersøge Klimarådets uafhængighed i forhold til, om regeringen forsøger at styre Klimarådet, i stedet 

for at styre sig selv ud fra den viden, som rådet producerer. 

 

4.2.2.1 Kommissionsstrategiens paradoks 

Klimarådet definerer sig selv som et uafhængigt ekspertorgan. Det er også sådan det fremgår af både 

Klimaloven anno 2014 og 2020. Dette ændrer dog ikke ved, at Klimarådets eksistens er afhængig af 

den siddende regerings gunst, da regeringen til enhver tid – med politisk flertal – kan nedlægge rådet. 
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Foruden muligheden for at nedlægge rådet, har den siddende regering en række indgreb, som de kan 

foretage ift. at kontrollere rådet. Rådets medlemmer er fx godkendt af den pågældende minister. Der 

er desuden mulighed for at justere på, hvor åbent rådets arbejde skal være for offentligheden og der-

med kan selve præmissen for rådet justeres. Klimaloven, og dermed også den del af loven, der vedrør 

Klimarådet, blev som tidligere gennemgået opdateret af Mette Frederiksens S-regering og et bredt 

flertal (Link 3: retsinformation.dk). 

Som nævnt tidligere, er der ifølge Grønnegård Christensen, Mouritzen og Sonne Nørgaard et evigt 

paradoks i forbindelse med kommissionsstrategien, fordi ministeren ønsker ”populært sagt både at 

blæse og have mel i munden” (Christensen, Mouritzen & Nørgaard, 2009, s. 263-264). Paradokset 

består i, at ministeren til hver en tid ønsker at bevare kontrol, samtidig med at ministeren har et behov 

for kommissionen til at legitimere en bestemt reform. Ved valget af definitionen uafhængigt ekspert-

organ, lægges der op til at der skal udarbejdes uafhængig, sagkyndig viden, men det er på én og 

samme tid en viden, der er bestilt af regeringen. Kommissioner er ikke noget problem for en regering, 

så længe de siger det samme som regeringen, det kan – tværtimod – være et strategisk værktøj til 

legitimering af intervention, men i det øjeblik, hvor kommissionen når frem til noget, der gør rege-

ringens politik illegitim, sætter kommissionen sit eget liv på spil, fordi kommissionen i sidste ende 

ikke er mere uafhængig end at regeringen kan skrue på de førnævnte parametre eller afskaffe kom-

missionen helt. I forhold til spørgsmålet om andenordensstyring, og spørgsmålet om, hvilken rolle 

Klimarådet har spillet i forhold til siddende regeringer hidtil, er det derfor interessant at se på, hvordan 

siddende regeringer har reageret, når Klimarådet er kommet med udmeldinger, der ligger uden for 

regeringens politiske interesse. 

 

4.2.2.2 Klimarådet under Lars Løkke Rasmussens V- og V-LA-K-regering 

Kort efter den første klimalov blev stemt igennem i 2014, skete der et regeringsskifte fra Helle Thor-

ning-Schmidts S-RV-regering til Lars Løkke Rasmussens V-regering (senere V-LA-K) ved folke-

tingsvalget d. 18. juni 2015. Det betød samtidig, at den radikale klima-, energi- og bygningsminister, 

Rasmus Helveg Petersen, blev udskiftet med Lars Christian Lilleholt, der var energi-, forsynings- og 

klimaminister fra 2015 til folketingsvalget d. 5. juni 2019, hvor den nuværende klima-, energi- og 

forsyningsminister, Dan Jørgensen, fik ansvaret i Mette Frederiksens S-regering. Til trods for Klima-

rådets selverklærede status som uafhængigt, blev forhenværende formand, Peter Birch Sørensen, af-

skediget i 2018 efter massiv kritik af klimaminister, Lars Christian Lilleholt, og resten af V-LA-K-

regeringens klimaindsats. Økonomiprofessor Peter Birch Sørensen havde siddet fire år som formand 
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for Klimarådet og skulle derfor, jf. Klimalovens § 3 stk. 3, enten forlænges med yderligere 4 år i 

stillingen eller afskediges (Link 2: retsinformation.dk). 

Peter Birch Sørensen og Klimarådet havde i løbet af 2018 engageret sig i debatten om den energiaf-

tale, som V-LA-K-regeringen først præsenterede som et energiudspil, og som senere blev stemt igen-

nem af alle Folketingets partier (regeringen.dk, 2018). Om aftalen skrev regeringens kommunikati-

onskanal, regeringen.dk: 

 

”Med aftalen er Danmark sikkert på vej til at opfylde regeringens målsætninger om et Danmark som 

lavemissionssamfund uafhængigt af fossile brændsler. Aftalen vil muliggøre, at vedvarende energi i 

2030 helt kan dække danskernes elforbrug, ligesom regeringens mål om samlet 50 pct. vedvarende 

energi i 2030 også nås.” 

Regeringen.dk (regeringen.dk, 2018) 

 

Retorikken minder i høj grad om passagen om Klimarådets formål i Klimaloven, men op til aftalen, 

der endegyldigt blev stemt igennem d. 29. juni 2018, rettede Klimarådet kritik mod aftalen. Foruden 

målsætningen om 50 pct. vedvarende energi, var regeringens langsigtede mål på daværende tidspunkt 

CO2-neutralitet i 2050 (regeringen.dk, 2018). Klimarådet gik i forbindelse med forhandlingerne om 

energiaftalen ud og udtalte sig om indholdet, som det også fremgår af Klimaloven, at de er lovmæssigt 

forpligtet til. I et interview med Børsen fra april 2018 udtaler Peter Birch Sørensen: 

 

”I dag forhindrer vores afgifter en omkostningseffektiv omstilling fra fossile brændsler til vedvarende 

energi. Derfor er vores hovedforslag, at den eksisterende energiafgift og CO2-afgiften bliver erstattet 

af en ensartet CO2-afgift.” 

Peter Birch Sørensen, Børsen d. 18. april 2018 (Munkholm, 2018) 

 

I samme Børsen-artikel fastslår daværende skatteminister, Karsten Lauritzen, at V-LA-K-regeringen 

ikke bakker op om at droppe energiafgiften og indføre en CO2-afgift. Han udtaler følgende: 

 

”Man kan godt fagøkonomisk argumentere for at gøre, som Klimarådet foreslår. Men af politiske 

årsager bliver det ikke regeringens udspil. Det vil stride imod vores skattestop," 

Karsten Lauritzen, Børsen d. 18. april 2018 (Munkholm, 2018) 
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Ovenstående kan iagttages som en politisk linje fra V-LA-K-regeringen, der – som minimum i denne 

sammenhæng – vægter andre hensyn højere end den klimafaglighed, som Klimarådets konstellation 

indebærer. Derfor kan man diskutere, hvorvidt det er skadeligt for regeringen, når dens eget ekspert-

organ anbefaler noget andet end hvad regeringen har tiltænkt at gøre. Det er umiddelbart et spørgsmål 

om, hvorvidt videnskab som udgangspunkt er mere legitimt som rettesnor for politisk handling end 

eksempelvis det sæt af principper, man er gået til valg på (herunder et økonomisk/skattemæssigt hen-

syn, som det er tilfældet i citatet), om end man ikke kan skille videnskab og politik ad, da det politiske 

system, jf. Luhmann, fodres af de andre systemer – herunder ret, økonomi, videnskab, uddannelse 

etc. Set i et guvernementalitetsperspektiv, kan ovenstående iagttages som et udtryk for en situation, 

hvor V-LA-K-regeringen enten intervenerer uden for den legitimerede interventionssfære eller – som 

minimum – at de ikke udøver den intervention, som ellers er blevet legitimeret. Præmissen for denne 

iagttagelse er selvfølgelig, at selve konstellationen af Klimarådet og dens anbefalinger lever op til de 

forudsætninger, der indenfor guvernementaliteten kan legitimere intervention. Det er fx ikke guver-

nementalt at gennemføre Klimarådets anbefalinger, hvis selve anbefalingerne går på kompromis med 

guvernemenalitetens ledelsesprincipper. 

 

Forløbet op til energiaftalen i 2018 er ikke den eneste gang, hvor Peter Birch Sørensen offentligt 

kommenterede og kritiserede V-LA-K-regeringens klimaindsats. I forbindelse med regeringens kli-

maudspil, der landede i oktober 2018, offentliggjorde formand Peter Birch Sørensen en kommentar 

på Klimarådets hjemmeside, hvor han skriver følgende: 

 

”Det er positivt, at regeringen har fokus på transportsektoren i nyt klimaudspil. Men det er uklogt at 

udskyde en stor del af den grønne omstilling via kvoteannullering. Frem for at bruge milliarder på 

kvoter burde regeringen påbegynde omstillingen af landbruget” 

Peter Birch Sørensen, Klimarådets hjemmeside d. 11. oktober 2018. (Sørensen, 2018) 

 

Peter Birch Sørensen roser først og fremmest V-LA-K-regeringen for sit fokus på transportsektoren 

i klimaudspillet. I samme artikel kritiserer han dog, at V-LA-K-regeringen ikke har redegjort for, 

hvordan de rent praktisk vil nå i mål med deres målsætning om 1 million elbiler på gaden i 2030. 

Formanden refererer desuden til annulleringen af udstedelsen af CO2-kvoter i EU’s kvotesystem, der 

ifølge Birch Sørensen er en udskydelse af den grønne omstilling. Peter Birch Sørensen anbefaler 
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desuden et større fokus på landbruget, som står for over 20 procent af Danmarks samlede drivhus-

gasudledning (Sørensen, 2018). Kritikken kan iagttages som en indikation fra Peter Birch Sørensen 

om, at Klimarådet qua deres anbefalinger havde etableret et handlerum, hvori regeringen havde mu-

ligheden for at foretage en række indgreb/intervenere på landbrugsområdet, men hvor V-LA-K-rege-

ringen valgte at se bort fra denne mulighed. Dette kan iagttages som en indikation af, at Peter Birch 

Sørensen ikke mener, at V-LA-K-regeringen bruger Klimarådets anbefalinger tilstrækkeligt i den 

selvregulering, hvormed deres politiske udspil bliver udformet. 

 

Kritikken af klimaudspillet blev offentliggjort blot to måneder inden V-LA-K-regeringen skulle tage 

stilling til, om Peter Birch Sørensens formandskab skulle forlænges eller ej. Regeringen besluttede, 

at Peter Birch Sørensens formandskab for Klimarådet ikke skulle forlænges. Der var derfor flere, der 

stillede spørgsmålstegn ved, hvorvidt der var sammenhæng mellem Peter Birch Sørensens kritik af 

regeringen og beslutningen om, at formandskabet ikke skulle forlænges. Såfremt der var en sammen-

hæng, kunne dette iagttages som et angreb på Klimarådets faglige uafhængighed, hvor man til en vis 

grænse skal føje regeringen, hvis man ønsker at beholde sin plads i rådet.  

Kort efter Peter Birch Sørensen afgik sin post som formand for Klimarådet, fortalte han til Politiken, 

at energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt havde bedt Klimarådet droppe at 

kalde regerings klimaindsats uambitiøs. Det fremgår således af Politiken-artiklen fra d. 7. december 

2018, at regeringens forsøg på at styre Klimarådet har været en generel tendens jf. Peter Birch Søren-

sens svar: 

 

Uddrag af ”Vagthund udsat for politisk pres” – Politiken d. 7. december 2018: 

 

”Allerede i den første rapport, vi afgav i slutningen af 2015, var vi kritiske, og der ytrede ministeren 

sin utilfredshed med vores konklusioner”, siger han (Peter Birch Sørensen, red.). 

 

Problemet var, at et flertal bestående af venstrefløjen, Radikale og Konservative i 2014 havde ved-

taget en aftale om, at Danmarks CO2-udslip skulle falde 40 procent inden 2020. Klimarådet be-

sluttede at bruge den som udgangspunkt for sin første rapport. Men i mellemtiden havde Venstre 

overtaget regeringsmagten. 

 

”Der opstod en diskussion mellem ministeren og mig”, siger Birch Sørensen. 
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”Ministeren mente, at da vi var rådgiver for regeringen, skulle vi rådgive om de målsætninger, 

regeringen havde stillet op, og derfor var det ikke relevant at kritisere den for ikke at leve op til 40 

procentmålet. 

 

Det havde vi en kontrovers om”. (Hannestad, 2018) 

 

Peter Birch Sørensens udlægning af sagen giver udtryk for, at V-LA-K-regeringen har forsøgt at styre 

Klimarådet, snarere end de har forsøgt at anvende Klimarådet som et redskab til at styre sig selv. 

Såfremt vi accepterer Peter Birch Sørensens udlægning, kan dette – ud fra en guvernementalitetslogik 

– iagttages som et brud på den styring af styring, der beror på, at anbefalingerne skal danne grundlag 

for den selvregulering, som regeringen foretager i forbindelse med udformningen af klimapolitikken, 

fordi regeringen forsøger at styre de anbefalinger, som den skal lede sig selv ud fra. 

Lars Christian Lilleholt kunne ikke genkende Peter Birch Sørensens udlægning, og var ikke enig 

påstanden om, at motivet for Peter Birch Sørensens afgang var politisk. Han forklarede i Berlingske, 

at ”der var behov for at se på mulighederne for at udpege en ny formand” og til TV 2 udtalte mini-

steren, at det var et spørgsmål om, at der skulle ”nye øjne til” (Borre, 2018 & Vestergren & Westersø, 

2018). Lilleholt mente desuden ikke, at der var tale om en fyring, men et spørgsmål om at ansættel-

sesperioden er ophørt (Vestergren & Westersø, 2018). Såfremt der rent faktisk er tale om en politisk 

beslutning, rejser det et større spørgsmål om Klimarådets legitimitet generelt. Er det eksempelvis 

naivt at tro, at man kan adskille politik og klimafaglighed, som der er lagt op til i lovgrundlaget for 

Klimarådet? 

Weekendavisen-journalist Frede Vestergaard skrev i en kommentar i Berlingske Tidende d. 10. de-

cember 2018, at hvis Lars Christian Lilleholts manglende genudnævnelse af Peter Birch Sørensen 

efter udløbet af hans funktionsperiode er en politisk fyring, måtte Peter Birch Sørensens udnævnelse 

til Klimarådets formand af den daværende radikale klimaminister ligeledes være en politisk udnæv-

nelse: 

 

”Det egentlige problem ligger i loven om Klimarådet og den måde, som formand og råd udpeges på. 

I forvejen havde man Det Miljøøkonomiske Råd. Det er min påstand, at Klimarådet i 2014 blev op-

rettet, fordi den daværende radikale klima-og energiminister, Rasmus Helveg Petersen, NGOerne og 
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også dele af embedsapparatet i Klimaministeriet var vrede over nogle af de konklusioner, som mil-

jøvismændene nogle gange drog af deres analyser, fordi de satte spørgsmål ved fornuften af nogle af 

de klima-og energipolitiske mål og instrumenter inden for klimaområdet. De stillede ikke spørgsmål 

ved, om CO2-udledningen skal reduceres, men måden at gøre det på.”  

Frede Vestergaard, Berlingske Tidende d. 10. december 2018. (Vestergaard, 2018) 

 

Det centrale i denne sammenhæng er Frede Vestergaards påstand om, at nedsættelsen af Klimarådet 

skulle være et strategisk værktøj fra den daværende S-RV-regering, der anvendte nedsættelsen af 

Klimarådet som en anledning til at producere et politisk beslutningsgrundlag, der i højere grad flugter 

med venstrefløjens klimapolitiske overbevisning. Påstanden er samtidig en indikation af, at politik 

og klimafaglighed ikke kan skilles ad. Hvis man anerkender denne præmis, kan man også argumen-

tere for, at iagttagelsen af Klimarådets arbejde skal ses i lyset af det forbehold, at rådgivningen uanset 

hvad vil være partisk i større eller mindre grad. 

Såfremt Klimarådets faglighed er/var partisk på en måde, der læner mod oppositionen frem for V-

LA-K-regeringen, fordi den fra start af har været en strategisk beslutning fra S-RV-regeringen, kan 

det være en forklaring på, hvorfor V-LA-K-regeringen fyrede Peter Birch Sørensen. En anden for-

klaring kunne være den, som oppositionen fremførte, nemlig at Peter Birch Sørensen blev fyret, fordi 

hans kritiske udmeldinger skadede regeringen politisk. I begge tilfælde er det centrale ikke styringen 

af klimapolitikken, men nærmere en politisk magtkamp, hvor handlingerne og beslutningerne fra hhv. 

V-LA-K-regeringen og oppositionen som udgangspunkt ikke handler om styring af klima, men om 

at navigere i forhold til at redde eller forbedre egen magtposition. 

 

4.2.2.3 Klimarådet under Mette Frederiksens S-regering 

Efter folketingsvalget d. 5. juni 2019 skete der et regeringsskifte, hvor Mette Frederiksens S-regering 

blev præsenteret d. 27. juni 2019. En af de første ting, som den nye klimaminister Dan Jørgensen 

foretog sig som minister, var at ændre ministeriets navn fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 

til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, således at klima kommer først i ministeriets navn (Mor-

tensen, 2019). Denne symbolske handling kommer i forlængelse af et folketingsvalg, hvor klima- og 

miljøpolitik betød mere, end det nogensinde har gjort før. Nordstat foretog både i 2015 og 2019 en 

undersøgelse for mediet Altinget, hvor de udspurgte kunne sætte kryds ved de tre emner, som de fandt 

mest afgørende for, hvor de ville sætte deres stemme. I 2015 var de tre mest populære emner sund-
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hedspolitik med 40 pct., udlændingepolitik med 33 pct. og socialpolitik med 28 pct. Energi- og kli-

mapolitik var i 2015 placeret på en ottendeplads med 13 pct., mens miljøpolitik kom lige efter med 

12 pct. Selv hvis man lægger de to sammen, kommer de kun op på 25 pct. og en delt sjetteplads med 

skattepolitik (Holstein & Skjoldan, 2015). Mellem folketingsvalget i 2015 og 2019, altså V- og V-

LA-K-regeringernes regeringsperiode, er der imidlertid sket et stort skred i forhold til, hvad vælgerne 

finder mest vigtigt. I en tilsvarende undersøgelse, som Nordstat foretog op til valget i 2019, var miljø- 

og klimapolitik en suveræn vinder i undersøgelsen med 46 pct. med sundhedspolitik (39 pct.) og 

udlændingepolitik (29 pct.) som nummer to og tre (Holstein, 2019). 

Undersøgelserne fra Nordstat indikerer, at der er sket et fokusskifte hos vælgerne, hvor klimapolitik-

ken generelt bliver prioriteret højere (og i denne konkrete undersøgelse højest). Det betyder altså 

også, at klimapolitikken får en afgørende betydning, hvis man vil vinde et folketingsvalg. Man kan 

derfor antage, at der samtidig er sket en udvikling i, hvor højt de politiske partier prioriterer klima-

politik i forhold til andre politiske hensyn. 

Da Klimaloven blev opdateret i december 2019, var det med et bredt flertal i ryggen. Alle partier i 

Folketinget – på nær Liberal Alliance og Nye Borgerlige – lagde stemmer til en ny klimalov, der 

forpligter Danmark til at reducere drivhusgasudledningen med 70 pct. inden 2030 i forhold til ni-

veauet i 1990, og desuden skal Danmark opnå total klimaneutralitet i 2050 (Link 3: retsinforma-

tion.dk). Aftalen kan iagttages som et forsøg fra Venstre og Dansk Folkeparti, som ikke var med i 

den første klimalov, på at skrive sig ind på indersiden af forskellen klimafaglighed⎤fornægtelse af 

klimafaglighed, der blev illustreret tidligere. Man kan argumentere for, at stillingtagen til folkestem-

ningen og bevægelserne i vælgermarkedet er en naturlig præmis for enhver politikers adfærd, da po-

litikere er afhængige af vælgernes gunst. Derfor består der også et dilemma i valget mellem egne 

principper og den beslutning, som evt. skulle være populær blandt befolkningen eller den beslutning, 

der gavner ens egen magtposition. Det er eksempelvis umuligt at lede ud fra guvernementale princip-

per, hvis ikke man har magten. Som nævnt tidligere, hævder Grønnegård Christensen, Mouritzen og 

Sonne Nørgaard for eksempel, at man som regering ikke har råd til at gøre sig for meget uvenner med 

den offentlige sektor, da to tredjedele af vælgerne på den ene eller anden måde er afhængig af den. 

Hvis man samtidig godtager en præmis om, at Klimaloven er en slags reform, kan man ligeledes 

anvende Grønnegård Christensen, Mouritzen og Sonne Nørgaards princip op, at alle reformer ”går 

ud over nogen.” 

 

 



 

	
	
	

56 

Her kan man opstille en række hypoteser, der kan forklare positioneringen i forhold til Klimaloven: 

1) De borgerlige partier er mindre tilbøjelige til at støtte op om klimapolitikken, fordi regulerin-

gen primært rammer den sidste tredjedel af vælgerne, der er beskæftiget i den private sektor. 

2) Der er sket så voldsom en udvikling i forhold til vælgernes prioritering af klimapolitikken, at 

den private sektor har købt ind på omstillingen til mere CO2-neutralitet. Dette vil forklare 

hvorfor traditionelle civilsamfundspartier bakker op om klimaregulering, fordi erhvervslivet 

accepterer præmissen om grøn omstilling. 

3) Som nævnt tidligere, hævder Grønnegård Christensen, Mouritzen og Sonne Nørgaard, at det 

er lettere at gennemføre upopulære reformer, hvis vælgerne opfatter dem som nødvendige, 

rimelige og retfærdige. Udviklingen kan derfor også iagttages som et bevis på, at man er lyk-

kes med at overbevise vælgerne om, at det er nødvendigt med drastisk handling på klimaom-

rådet. 

 

I forlængelse heraf kan man til spørgsmålet om, hvorvidt nedsættelsen af Klimarådet er et udtryk for 

en andenordensstyring, ud fra tesen om vælgernes indflydelse, iagttage dette som et spørgsmål om, 

hvorvidt den politiske ledelse handler ud fra et sæt af ledelsesprincipper (eller en ledelsesfornuft), 

hvor de anvender Klimarådets arbejde i processen, hvormed de regulerer sig selv eller en populistisk 

tilgang, der tilgodeser den adfærd, der er den mest egennyttige i forhold til et marked af vælgere, hvor 

det handler om at samle 90 mandater. 

 

4.2.2.3.1 Klimarådets statusrapport 2021 

D. 24. februar 2021 offentliggjorde Klimarådet deres årlige statusrapport, som de jf. Klimaloven af 

2020 er forpligtet til at udgive. I rapporten fremgår det, at trods diverse nye tiltag på klimaområdet, 

er Danmark langt fra at kunne indfri de målsætninger, som Folketinget har forpligtet sig til gennem 

Klimaloven. Klimarådet henviser i rapporten til Klimalovens vedtagelse om, at rapporten skal inde-

holde ”en samlet vurdering af effekterne af initiativer på kort og lang sigt, hvor det for kortsigtede 

initiativer vil være muligt at estimere en konkret reduktionseffekt, mens der for langsigtede initiativer 

foretages en vurdering af forventningerne til reduktionseffekten baseret på faglige antagelser. ” (Kli-

marådet, 2021, s. 19-20). Der er en række punkter, hvor Klimarådet konkluderer, at Danmark ikke er 

på vej til at indfri de målsætninger, som man har forpligtet sig til. Eksempelvis konkluderer Klima-

rådet bl.a., at Danmark står for en forholdsvis stor andel af udledningen inden for sø- og luftfart (s. 
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110), Klimarådet savner information, der kan skabe grundlaget for en vurdering af den globale kli-

maindsats (s. 109) og Klimarådet vurderer, at der udestår en betydelig klimaindsats inden for land-

brug og arealanvendelse (s. 55). Ovenstående er blot eksempler på områder, hvor Klimarådet vurde-

rer, at regeringen ikke har gjort tilstrækkeligt i forhold til at indfri eller være på vej til at indfri 2030-

målene. I DR-programmet Spørg Borgen udtaler Klimarådets formand, Peter Møllgaard: 

 

”Vi finder ikke at regeringen har fremlagt politik, der er tilstrækkeligt konkret til at vi kan se, hvordan 

man når 2030-målet. Det ambitiøse danske klimamål om 70 pct. reduktion i 2030” 

Peter Møllgaard, Spørg Borgen d. 3. marts 2021 (Danmarks Radio, 2021c). 

 

Statusrapporten medfødte kritik af regeringen, som i medierne skulle stå til regnskab for Klimarådets 

konklusioner. Også regeringens støttepartier brugte anledningen til at konfrontere regeringen. Som 

følge af statusrapportens konklusioner, spurgte Enhedslistens politiske leder, Mai Villadsen, ved 

statsministerens spørgetime i folketingssalen d. 2. marts 2021, om det ikke er et problem for Danmark 

og regeringen, at Danmark ikke er på rette vej i forhold til indfrielse af de klimamål, der er nedfældet 

i Klimaloven. Statsministeren svarede følgende: 

 

”Jeg ville jo kun kunne svare ja til spørgsmålet, hvis jeg var enig i, at Danmark ikke er på rette vej. 

Vi har nået – i mine øjne – store klimapolitiske sejre på ganske kort tid. Blandt andet takket være 

spørgerens eget parti. Det gælder to finanslovsforhandlinger, det gælder to store klimaaftaler, som 

jo for mange aftalers vedkommende har det til fælles, at vi jo både har fået reduceret CO2-udlednin-

gen på den korte bane, men også at få lagt en sti i forhold til mere langsigtede investeringer, hvad er 

nødvendigt. Og jeg tror, vi kommer til at gøre det samme på landbrugsområdet: Altså både få redu-

ceret en CO2-reduktion på den korte bane, men også få foretaget nogle af de investeringer, der skal 

til på den lange bane hen mod 2030. Helt grundlæggende er jeg ikke enig i, at vi ikke er på rette vej. 

Klimarådet skal jo alene fokusere på klima. Vi andre skal også fokusere på nogle andre ting, nemlig 

hensynet til beskæftigelsen, at danskerne har et arbejde at stå op til om dagen, at landet ikke splittes, 

at vores økonomi kan følge med, at dansk erhvervsliv har konkurrenceevne. Og jeg synes egentlig 

Folketinget er ret god til at have alle de elementer med ind på bordet, når vi skaber nogle – synes jeg 

– ret fine resultater. Men vi er jo ikke færdige endnu. Det siger sig selv.” 

Mette Frederiksen, Statsministerens spørgetime d. 2. marts 2021 (TV fra Folketinget, 2021). 
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Mette Frederiksen hævder, at Klimarådet udelukkende skal forholde sig til klima, mens politikere 

også har andre hensyn. Som nævnt flere gange, skal rådgivningen jf. Klimaloven tage udgangspunkt 

i en så omkostningseffektiv tilgang som muligt og have en tværfaglig sammensætning med kyndighed 

inden for energi, bygninger, transport, landbrug, miljø, natur, økonomi, klimavidenskabelig forskning 

og adfærdsforskning af relevans for klimaområdet (Link 3: retsinformation.dk). Mette Frederiksens 

udtalelse kan – ligesom Karsten Lauritzens skattetryk-kommentar fra 2018 – iagttages som en erken-

delse af, at det politiske system altid fodres af øvrige systemer, men at beslutningerne i sidste ende 

altid vil være politiske. Det er et paradoks i det politiske system, at det fodres af øvrige systemer (i 

dette tilfælde klimavidenskab), men at det i virkeligheden kun kan styre sig selv. 

 

I forlængelse af svaret, gik ordet tilbage til Mai Villadsen, der anerkendte statsministerens præmis 

om, at Folketinget har lavet gode resultater i fællesskab, men Villadsen påpegede endnu en gang, at 

Klimarådet klokkeklart siger, at der skal gøres mere, hvis Danmark skal nå i mål med klimamålsæt-

ningerne. Villadsen fremhævede desuden, at Klimarådet i statusrapporten konkluderer, at regeringen 

satser for meget på usikre teknologiske løsninger, og en anbefaling om, at regeringen sætter et delmål 

i 2025 på 50 pct. reduktion (endemålet er 70 pct. i 2030), som Villadsen spurgte statsministeren om, 

hvorvidt hun er villig til at forpligte sig til sammen med et flertal i Folketinget. Hertil svarede stats-

ministeren blandt andet følgende: 

 

”Jamen vi skal jo fastsætte et tal for 2025, og det pågår der politiske forhandlinger om. Også der 

håber jeg selvfølgelig på et godt resultat. Klimarådet er jo ikke en censor eller en overdommer. Det 

er jo en der skal vejlede regeringen og Folketinget om, hvordan vi når målet i 2030. Og det skal vi.” 

Mette Frederiksen, Statsministerens spørgetime d. 2. marts 2021 (TV fra Folketinget, 2021). 

 

På denne måde anerkender statsministeren, at videnskaben ikke nødvendigvis kan diktere, hvilke 

beslutninger der bør træffes rent politisk. Det betyder, at det i sidste ende altid er regeringens opgave 

at træffe valget, og at Klimarådet på den måde ikke blot kan diktere, hvad der skal gennemføres på 

klimaområdet. I forhold til andenordensstyring er det pointen, at den styrede selv træffer de menings-

fulde valg, men strategien er samtidig underlagt en præmis om, at den styrende skal forsøge at på-

virke, dvs. indskrive sig i subjektiveringen hos den styrede således, at sandsynligheden for et givent 

udfald øges. I dette tilfælde er det ønskede udfald en omkostningseffektiv indfrielse af klimamålene, 

der ikke går på kompromis med vores velfærdssamfund. Særligt er det dog, at regeringen i denne 
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sammenhæng både er den styrende og den styrede, der i dette tilfælde underkender eller nedprioriterer 

den teknologi, der understøtter den andenordensstyring af de beslutninger, som regeringen styrer be-

folkningen, dvs. klimapolitikken, ud fra. Samtidig indikerer statsministerens udtalelse, at man ikke 

nødvendigvis er på ydersiden af forskellen klimafaglighed⎤fornægtelse af klimafaglighed, fordi man 

er i opposition til Klimarådets konklusioner. Dette kan blot være et udtryk for, at man som aktør i det 

politiske system opvejer forskellige hensyn oppe mod hinanden. Samtidig kan man i en Foucault-

terminologi sige, at klimafornuften ikke kan overstige regeringsfornuften (dvs. guvernementaliteten), 

fordi guvernementaliteten er den moralske ledelse, der tager højde for os som hele, levende menne-

sker. Med andre ord kan interventionen kun legitimeres, hvis den ikke går på kompromis med Gu-

vernementalitetens principper. Spørgsmålet er dog, om det er dét hensyn, der determinerer regerin-

gens beslutning om ikke at følge Klimarådets anvisninger slavisk eller det er det populistiske, politisk 

strategiske hensyn til vælgermarkedet. 

I den førnævnte Spørg Borgen-udsendelse fra d. 3. marts 2021 bliver klimaminister Dan Jørgensen 

spurgt af journalisten Ask Rostrup, hvorfor han ikke lytter til Klimarådets anbefalinger. Dertil svarer 

klima-, energi og forsyningsministeren: 

 

”Vi har jo netop lavet den her procedure. Nogen kunne jo sige: ’Dan Jørgensen, er det egentlig 

specielt sjovt for dig, at der kommer nogle mennesker hvert år, der er meget klogere end dig og siger 

det ikke går særligt god?’ Nej. Det er det måske ikke, men det er jo mig selv der har været med til at 

lave den her lov, hvor vi har et Klimaråd til at gøre det.” 

Dan Jørgensen, Spørg Borgen d. 3. marts 2021 (Danmarks Radio, 2021c). 

 

Dan Jørgensen udtaler desuden, at regeringen har gjort Klimarådet uafhængige. Klimarådet er dog 

ikke mere uafhængige, end at et politisk flertal kan afskaffe rådet. Dan Jørgensens citat kan dog iagt-

tages som et forsøg på at argumentere for, at han og regeringen selv anvender Klimarådets videns-

produktion i deres politiske proces. At Dan Jørgensen bevidst har oprettet et organ, som kan rette 

kritik mod først og fremmest ham selv, således at det faglige input medtages i den selvregulering, 

hvormed den førte politik bliver til. Om det er tilfældet eller om det er et udtryk for, at Dan Jørgensen 

forsøger at lægge en politisk linje, hvor han og regeringen holder på regeringsmagten og nyttemaksi-

merer egen magtposition, kan vi ikke afgøre. Det er dog sikkert, at uanset hvor mange politikere, der 
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kalder Klimarådet uafhængigt, vil kommissionsstrategiens paradoks stadig våge over enhver kom-

mission, for uanset hvor uafhængig kommissionen forekommer, har regeringen det sidste ord, hvis 

kommissionen bliver for meget vagthund. 

 

4.3 Klimarådet som reference i klimadebatten 
I det følgende afsnit vil vi undersøge, hvordan der fikseres mening om Klimarådet. Det kommunika-

tive mønster, der artikuleres omkring Klimarådet, skal i denne sammenhæng forklare, hvordan Kli-

marådet bliver anvendt som reference i den offentlige debat, og dermed også forklare den rolle, som 

Klimarådet kan iagttages at have i forhold til regeringen jf. den mening, der forsøges fikseret om 

Klimarådets funktion i debatten om reduktion af drivhusgasser og den politiske håndtering heraf. I 

undersøgelsen af meningsskabelsen omkring Klimarådet vil vi – med udgangspunkt i Luhmanns sy-

stemteori – derfor undersøge, hvordan kommunikationen fra og om Klimarådet er kodet, og dermed 

også hvilke systemer, der er på spil i måden, hvorpå forskellige aktører artikulerer Klimarådet. 

 

4.3.1 Klimafaglighed ⎤ Klimapolitik 

Vi har tidligere beskrevet, hvordan Klimarådet kan iagttages som et forsøg på at belyse den konstitu-

tive yderside af den forskel, der hedder klimapolitik⎤klimafaglighed. Samtidig har vi beskrevet, hvor-

dan nedsættelsen kan iagttages som et forsøg fra S-RV-regeringen på at videnskabeliggøre egen po-

litik, således at der skabes et narrativ, hvor S-RV-regeringen er på indersiden af distinktionen klima-

faglighed⎤fornægtelse af klimafaglighed. Klimarådet og Klimalovens egen beskrivelse af Klimarådet 

som uafhængigt ekspertorgan, der skal fremme et mere fagligt beslutningsgrundlag for dansk klima-

politik, konstituerer samtidig en distinktion, der kan iagttages som følgende: 

 
Som Klimaloven af d. 26. juni 2020 indikerer, når den i § 3 skriver, at ”For at fremme uvildig råd-

givning om klimaindsatsen bistås klima-, energi- og forsyningsministeren af Klimarådet” eller når 

Klimarådet på deres hjemmeside skriver ”Klimarådet er et uafhængigt ekspertorgan, der rådgiver 
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om, hvordan omstillingen til et klimaneutralt samfund kan ske på en omkostningseffektiv måde, så vi 

i fremtiden kan leve i et Danmark med meget lave udledninger af drivhusgasser og samtidig fastholde 

velfærd og udvikling” bliver Klimarådet fikseret på en måde, hvor der anvendes ord som uvildig, 

uafhængig og ekspert, hvilket kan iagttages som et forsøg på at etablere en distinktion mellem Kli-

marådet og politik (Link 3: retsinformation.dk & Link 5: klimaraadet.dk). 

 

Klimarådet er dog ikke blot et organ, der skal rådgive regeringen. Som nævnt flere gange, er Klima-

rådet også forpligtet, jf. Klimaloven, til at engagere sig i den offentlige debat. Det fremgår således af 

Klimaloven af d. 26. juni 2020 § 5 Stk. 3., at ”Klimarådet skal bidrage til den offentlige debat” (Link 

3: retsinformation.dk). Man kan derfor sige, at Klimarådet ikke blot iagttages at have en rolle, hvor 

den skal etablere distinktionen klimafaglighed⎤klimapolitik overfor regeringen, så regeringen kan 

træffe beslutningerne på et oplyst grundlag, men også etablere samme distinktion i den offentlige 

debat om klima. Næstformand Jette Bredahl Jacobsen var eksempelvis med i DR2-programmet De-

batten d. 6. maj 2021, hvor hun – sammen med bl.a. Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, den 

socialdemokratiske minister for landbrug, fødevarer og fiskeri, Rasmus Prehn, og en række menings-

dannere på klimaområdet – debatterede landbrugets rolle i forhold til klimaet i forlængelse af rege-

ringens landbrugsudspil (Danmarks Radio, 2021b). 

Man kan derfor også stille spørgsmålstegn ved, om Klimarådet er med til at legitimere forskellige 

interessenters argumenter omkring den grønne omstilling, når de aktivt deltager i debatten ved at 

fiksere nogle bestemte klimapolitiske holdninger på indersiden af distinktionen klimafaglighed⎤kli-

mapolitik. I en anden udgave af Debatten fra den 11. juni 2020 med overskriften Farvel til flyveturen? 

blev der bl.a. debatteret, hvordan fremtidens flytrafik bør se ud. Det centrale i denne sammenhæng er 

ikke Klimarådet som aktør, men hvordan andre aktører anvender Klimarådets virke til at legitimere 

egne argumenter. Man kan derfor sige, at Klimarådet indirekte er med til at legitimere bestemte syns-

punkter i kraft af den mening, der er skabt omkring dem som ekspertviden. Dette kommer bl.a. til 

udtryk i følgende citat fra Helene Hagel, der er miljø- og klimapolitisk leder hos Greenpeace: 

 

“Klimarådet er lige kommet med en rapport her i sidste uge, hvor de entydigt konkluderer, at vores 

produktion vil ikke 1:1 blive overtaget af et andet land, hvis vi reducerer den” 

Helene Hagel, Debatten d. 11. juni 2020 (Danmarks Radio, 2020). 

 



 

	
	
	

62 

Klimarådet bliver i denne sammenhæng anvendt som det primære argument. Helene Hagel fremfører 

ikke Klimarådets argument, men henviser derimod blot til Klimarådets konklusion som om det er et 

argument i sig selv. Dette kan iagttages som et eksempel på, at Klimarådet fikseres ind i den viden-

skabelige kode, der hedder sandt⎤falsk, fordi Klimarådet i Helene Hagels argumentation fikseres på 

en måde, der indikerer, at hvis man er i opposition til synspunktet, nægter man den faglighed, som 

Klimarådet iagttages at have. Over for Helene Hagel er den administrerende direktør fra Olie Gas 

Danmark, Martin Peter Næsby. Han svarer således: 

 

“Altså det som klimarapporten faktisk siger det er, at der ingen nævneværdige klimamæssig gevinst 

ved at lukke de der udbudsrunder ned. Det er den ene ting de siger. Den anden ting de siger, det er, 

at hvis man vælger ikke at gøre det, så skal det ikke være på det her lækagesynspunkt. Det skal være 

på signalværdien” 

Martin Peter Næsby, Debatten d. 11. juni 2020 (Danmarks Radio, 2020). 

 

Martin Peter Næsbys citat kan iagttages som et udtryk for, at han ligeledes anerkender Klimarådets 

ekspertrolle – og dermed også sandt⎤falsk distinktionen. Han argumenterer således selv ud fra den 

rapport, som Helene Hagel refererer til. Man kan derfor argumentere for, at begge parter forsøger at 

fiksere eget ståsted på indersiden af distinktionen sandt⎤falsk eller klimafaglighed⎤klimapolitik, hvor 

Klimarådet bliver brugt som redskab. Klimarådet er altså med til at skabe mening i kraft af måden, 

hvorpå de forskellige interessenter i debatten anvender Klimarådet til at skabe mening om deres eget 

politiske ståsted.  

 

4.3.1.1 Klimarådet som aktør 

Det er ikke kun politikere og meningsdannere, der er med til at fiksere Klimarådet på indersiden af 

forskellen klimafaglighed⎤klimapolitik. Klimarådet er også selv – i kraft af fikseringen af sig selv som 

ekspertorgan – med til at gøre sig til repræsentant for fagligheden, som det fx kommer til udtryk ved 

Jette Bredahl Jacobsens deltagelse i Debatten på DR2, Klimarådets aktivitet på Twitter etc. Jf. Kli-

marådets fokus på den omkostningseffektive akkumulering af ressourcer i forbindelse med rådgiv-

ningen om klimatiltag, kan man i virkeligheden argumentere for, at der i rådets rapporter er tale om 

videnskab på økonomiens præmisser. Som vores analysedesign lægger op til, kan vi ikke kommentere 

på de konklusioner, som Klimarådet når frem til. Dog mener vi, at det er afgørende for helheden af 
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det kommunikative mønster, som vi forsøger at beskrive, at vi kort eksemplificerer, hvordan Klima-

rådet fremlægger deres anbefalinger. I rapporten “Afgifter der forandrer”:  

 

“Afgifter på energi og biler indbringer i dag statskassen ca. 68 mia. kr. om året, men i takt med at 

Danmark overgår til vedvarende energi, kan der være en frygt for, at indtægten vil falde. Klimarådets 

analyser viser dog, at dette fald ikke nødvendigvis bliver stort. Det årlige provenu fra energi- og 

miljøafgifter, hvor bilafgifter ikke medregnes, skønnes kun at falde med ca. 2,5 mia. kr. i 2050 sam-

menlignet med i dag, hvis de nuværende afgiftssatser bibeholdes. Det skyldes, at den grønne omstil-

ling medfører øget brug af elektricitet, som er pålagt energiafgift.” 

Klimarådet, Afgifter der forandrer (Klimarådet, 2016, s. 16). 

 

Ovenstående kan umiddelbart iagttages som et udtryk for betale⎤ikke betale, men det centrale her er 

måden, hvorpå de økonomiske beregninger forsøges fikseret på en måde, hvor de bliver fremlagt som 

videnskab – dvs. inden for koden sandt⎤falsk. Ved at kommunikere inden for en ramme, der gør deres 

konklusioner til et spørgsmål om sandt⎤falsk, skaber Klimarådet en naturlig legitimitet i deres kom-

munikation. Klimarådets rapporter bliver, som ovenstående citat illustrerer, formuleret på en måde, 

hvor konklusionerne (som fx estimatet af det årlige afgiftsprovenu) fremlægges som fakta. Det vil 

altså sige, at konklusionerne bliver fikseret på en måde, hvor ydersiden af forskellen bliver en for-

nægtelse af fakta. 

 

Som tidligere beskrevet om Luhmanns teori om økologisk kommunikation, er semantikken med til 

at definere, hvordan vi handler på vores problemer, herunder også klimaproblematikker (Luhmann, 

1989, s. 32-33). I Klimarådets rapporter kan vi iagttage et forsøg på at skabe en metode, hvormed det 

videnskabelige og det økonomiske system kan tale sammen. Eftersom systemerne lukker om sig selv, 

bliver måden hvorpå dette finder sted, at forsøge at oversætte konklusionerne fra det videnskabelige 

system til et sprog, som det økonomiske system kan forstå. Som det kommer til udtryk i det fornævnte 

citat, forsøger Klimarådet at lave en afvejning i forhold til, hvor meget drivhusgasreduktion man får 

for pengene, således at den videnskabelige konklusion kan forstås i det økonomiske systems kode, 

betale⎤ikke betale. Det handler med andre ord om, hvor meget CO2-reduktion man kan få pr. investe-

ret krone. Kommunikationen skaber altså sin mening ud præmissen om, at det økonomiske og det 
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videnskabelige system er i stand til at snakke sammen, og at det giver mening at oversætte de viden-

skabelige konklusioner til en økonomisk logik, således at klimaproblemernes løsninger kommunike-

res ud fra en videnskabelig-økonomisk kobling. Det er videnskaben, der slår fast, hvor meget vi skal 

reducere vores CO2-udledning, hvis ikke det skal have bestemte konsekvenser. Samtidig er det det 

økonomiske system, der kan forholde sig til, hvor meget CO2-reduktion Danmark kan få for de res-

sourcer, der er til rådighed. 

 

Man kan sige, at det økonomiske system har iagttaget dets omverden, samt de systemer, som omver-

denen er formet af, og ud fra sin egen logik har systemet iagttaget, det der er muligt at iagttage. Det 

har altså iagttaget en måde, hvorpå det videnskabelige sprog kan oversættes til det økonomiske, og 

dermed ændret sin kommunikation, så politikerne derefter kan kodificere denne. Dermed har det vi-

denskabelige system forsøgt at kode sine iagttagelser på en måde, så iagttagelserne bliver til infor-

mation, der kan optages i det økonomiske system, som derefter kan optages i det politiske system 

(Luhmann, 1989, s. 18).  

 

4.3.2 Klimarådet som bidragsyder til det politiske system 

I det forrige afsnit har vi bl.a. beskrevet, hvordan Klimarådet i sine rapporter forsøger at oversætte 

viden fra det videnskabelige system til et sprog, hvor det økonomiske system kan forstå det inden for 

koden betale⎤ikke betale. I det følgende afsnit vil vi beskrive, hvordan denne vidensproduktion bliver 

anvendt til at fodre og skabe legitimitet i det politiske system. 

 

4.3.2.1 Det politiske system 

Man kan argumentere for, at Klimarådet har to koblinger til det politiske system. 1) En direkte kobling 

på beslutningstagerne, da de skal sætte en række præmisser for de kollektivt bindende beslutninger, 

der træffes i det politiske system 2) En mere oplysende kobling, der skal skabe mening om klimaet i 

en mere generel, samfundsmæssig forstand. Den oplysende kobling til det politiske system, sker 

blandt andet i kraft af de rapporter, som Klimarådet skal producere. Man kan altså iagttage dette som 

et forsøg på at påvirke det kommunikative landskab, hvorfra borgerne danner deres holdning. I en 

foucauldiansk terminologi kan man argumentere for, at dette kunne iagttages som et forsøg på at 

indskrive sig i subjektiveringen, i borgernes egen selvregulering, således at sandsynligheden for, at 

de danner nogle bestemt holdninger inden for klimaområdet, øges. 
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Hos Luhmann fungerer det politiske system som et system, der lukker sig om funktionen at træffe 

kollektivt bindende beslutninger på vegne af samfundet (Andersen & Pors, 2018, s. 63). Man kan 

eksempelvis hævde, at Folketinget i forbindelse med både første og anden Klimalov traf en række 

kollektivt bindende beslutninger – herunder stiftelsen af Klimarådet. I forbindelse med Klimarådets 

relation til den enhver tid siddende regering kan man tale om en relation, hvor det giver mening at 

drage en parallel til magtens kode, magtoverlegen⎤magtunderlegen (Andersen & Pors, 2018, s. 63). 

Dette giver mening i kraft af magtforholdet, hvor Klimarådets arbejde – trods den omtalte uafhængig-

hedsstatus – er politisk bestillingsarbejde. Klimarådet har ingen juridisk magt over Folketinget, men 

Folketinget er Klimarådet magtoverlegent i den forstand, at Folketinget kan lukke Klimarådet ned 

med et politisk flertal. Magten skal hos Luhmann ikke forstås som en hierarkisk magt, da magten er 

ikke konstant (Andersen & Pors, 2018, s. 53). Magten er derimod i en form for stigningsforhold. Det 

vil sige, at når de magtunderlegne tildeles mere magt, får de magtoverlegne samtidig mere magt. 

Dette kaldes magtens paradoks. Gorm Harste skriver således om magten: 

 

“Jo mere suverænitet en magthaver kan uddelegere, jo mere magt har hun. Jo mere suverænitet man 

kan uddelegere til folkeretslige organisationer, jo mere suverænitet har man” 

Gorm Harste, Niklas Luhmann (Harste, 1995, s. 95, i Andersen & Pors, 2018, s. 53). 

 

Uafhængigheden bliver dermed en forudsætning for afhængigheden, og det er netop heraf paradokset 

forekommer. Som ét funktionssystem blandt mange, er det politiske funktionssystem ikke højere ran-

geret end andre, selvom der kan være en tendens til at opfatte det politiske organ som et organ, der er 

højere placeret, da Folketinget vedtager lovgivningen. Kilden til legitimitet i det politiske system 

finder man, ifølge Luhmann, i evnen til at kunne repræsentere samfundet i samfundet (Andersen & 

Pors, 2018, s. 66). Det politiske system har en intern differentiering, da det kan deles op i tre delsy-

stemer: politik, forvaltning og publikum. Som delsystemer deler de den samme omverden, samtidig 

med, at de drager hver deres grænse til omverdenen, hvilket betyder at de tre delsystemer har hver 

deres omverden, samtidig med, at de deler det politiske systems omverden (Andersen & Pors, 2018, 

s. 67-68). Dette kan illustreres således: 
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Som ovenstående figur illustrerer, så spejler de tre delsystemer sig i hinanden. Forvaltningen orien-

terer sig efter politiske udmeldinger, publikum orienterer sig imod udviklinger i det politiske, og po-

litikere spejler sig konstant i offentligheden og publikum (Andersen & Pors, 2018, s. 68). De tre 

delsystemer står altså ikke i et hierarkisk forhold, relationen har nærmere – jf. Niels Åkerstrøm An-

dersen og Justine Grønbæk Pors – en karakter af en dobbelt magtcirkel (Andersen & Pors, 2018, s. 

68). Vi vil i denne afhandling udelukkende fokusere på den ene cirkel, nemlig den parlamentariske 

cirkel, da denne er relevant i forhold til vores fokus på Klimarådets rolle i forhold til regeringen. 

Publikum står for skabelsen af accept, hvilket har skabt en specifik form med demokratiets kode, 

regering⎤opposition. Det politiske system står for den politiske magt, samt afprøvning af konsensus 

og kompromisser. Desuden sætter det politiske delsystem, gennem lovgivning, betingelser for for-

valtningens beslutninger. Herunder vil regeringen og forvaltningen stå for de kollektivt bindende be-

slutninger, og gennem disse beslutninger vil de – foruden at binde sig selv – også binde publikum. 

Publikum og offentligheden vil så igen kunne reagere på disse beslutninger, ved at udtrykke deres 

holdninger, og har altså ved folketingsvalget indflydelse på det politiske system i kraft af deres kryds 

på stemmesedlen (Andersen & Pors, 2018, s. 68-69). Dette gensidige forhold, som den parlamentari-

ske cirkel beskriver, er også med til at forklare nogle af dynamikkerne bag strategien vælgermaksi-

mering som overordnet hensyn, som Grønnegård Christensen, Mouritzen og Sonne Nørgaard beskri-

ver. Befolkningen spiller en central rolle i legitimeringen, og man kan netop derfor argumentere for, 
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at Klimarådets rolle som aktør i den offentlige debat er et middel til legitimitet, fordi det politiske 

system bl.a. får sin legitimitet i kraft af sit publikum, og i dette tilfælde forsøger aftalepartierne bag 

Klimaloven altså at påvirke befolkningen ved at kommunikere distinktionen klimafaglighed⎤klima-

politik. 

 

Som nævnt tidligere, skal Klimarådet jf. Klimaloven fra 2020 udgive en årlig statusrapport over den 

samlede danske klimaindsats. Her kommer det til udtryk, hvordan publikum står for skabelsen af 

accepten, når regeringens repræsentanter, som tidligere beskrevet, skal stå til regnskab og møde stor 

kritik i forbindelse med den kritiske dom fra Klimarådet, der faldt over regeringens indsats i forhold 

til at nå 2030-målsætningen. Det politiske system, som regeringen repræsenterer, modtager altså støj 

fra blandt andet det videnskabelige og økonomiske system i en sådan grad, at regeringen må forholde 

sig til Klimarådets anbefalinger. TV 2 Nyhederne lavede blandt andet en liste med 7 forskellige tiltag 

fra Klimarådet, som Klimarådet hævder, at regeringen ikke har fulgt. Klimarådet anbefaler bl.a. en 

million elbiler på gaderne i 2030, hvor regeringens politik kun lægger op til det halve i 2030 og en 

million fem år senere i 2035. Klimarådet anbefaler desuden en afgift på 50 kroner for rejser til andre 

EU-lande, mens rejser til for eksempel Asien skal pålægges en afgift på op til 300 kr. Regeringen 

afviser ikke afgifter på flyrejser, men er dog endnu ikke kommet med et konkret forslag på området. 

Klimarådet anbefaler en hurtig udfasning af kul, hvor Danmark senest er kulfri i 2025. Her har rege-

ringen i stedet indgået en aftale om en kulfri energisektor fem år senere i 2030. Derudover er Klima-

rådet kommet med en række anbefalinger til, hvordan CO2-afgifter kan implementeres, forslag til 

delmål for CO2-reduktion i 2025, udvikling af teknologi, samt en udfasningsproces for udvinding af 

olie i Nordsøen. TV 2 Nyhedernes liste er alle tiltag, som regeringen jf. TV 2 Nyhederne enten afviser 

at forholde sig til eller kommer med deres egne kriterier til (Viborg, 2020). Hvis vi antager, at pressen 

repræsenterer publikum/vælgernes interesse, kan vi samtidig iagttage, at der opstår et problem hos 

publikum, når det politiske system afviser at følge Klimarådets anbefalinger – specielt i en situation, 

hvor regeringen selv har nedsat et organ, som de i kraft af egen kommunikation har videnskabelig-

gjort. Klimaminister Dan Jørgensen afviste at komme med en mundtlig udtalelse til TV 2 Nyhederne, 

men udtalte følgende i en skriftlig kommentar: 
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“Regeringens rolle er bredere. Vi skal gennemføre den grønne omstilling på en måde, så vi bevarer 

en sund økonomi, så vi samtidig også kan udvikle vores velfærdssamfund og sikre den sociale ba-

lance” 

Dan Jørgensen, TV 2 Nyhederne d. 11. oktober 2020 (Viborg, 2020). 

 

Ovenstående citat kan iagttages som en indikation af, at det politiske system forstyrres af dets om-

verden. Dette sker på trods af, at det politiske system selv har konstitueret denne omverden. Man kan 

derfor sige, at Klimarådet har fået en magtposition, en autoritet over for publikum i kraft af den status 

som ekspertorgan, der er fikseret ind i begrebet Klimarådet. 

 

4.3.3 Klimarådet som skaber af offentligheden 

Vi har allerede beskrevet en række eksempler, hvor Klimarådet bliver anvendt som referencepunkt i 

den offentlige debat. I det følgende afsnit vil vi undersøge den tendens, hvor interessenter i klimade-

batten anvender Klimarådet som belæg/styrkemarkør i deres argumentation og dermed som redskab 

til at legitimere deres standpunkter. Som det var tilfældet i diskussionen mellem Helene Hagel fra 

Greenpeace og Martin Peter Næsby fra Olie Gas Danmark, kan vi iagttage en tendens, hvor forskel-

lige interessenter, trods forskellige standpunkter, anvender Klimarådets anbefalinger og rapporter til 

at udlægge hver deres sag. På den måde bliver Klimarådets arbejde et samlingspunkt for debatten om, 

hvordan Danmark når 2030-målet. Vi vil – med afsæt i Luhmanns offentlighedsbegreb – undersøge, 

hvilke konsekvenser det har for regeringen, at Klimarådet er med til at skabe offentligheden. 

 

Hos Luhmann eksisterer den offentlige mening ikke blot. Den offentlige mening er, som alt andet, 

konstrueret i kraft af vores iagttagelser. Begrebet offentlig mening bruges i høj grad til at fremlægge 

forholdet mellem de politiske dagsordener, der er på spil i samfundet og borgernes interesser, samt 

til at beskrive hvilke mekanismer, der opstår i forholdet mellem de styrende og de styrede (Vallentin, 

2002, s. 144). I denne afhandling fremlægges både den politiske dagsorden, i form af forskellige 

politikeres iagttagelser af Klimarådets rolle, samt borgere og andre interessenters holdninger, dvs. 

både de styrende og de styrede, som også er koden for det politiske system. Offentlig mening bruges 

i dette speciale desuden som et begreb, der kan belyse, hvordan der bliver truffet kollektivt bindende 

beslutninger i det politiske system. Vi kan blandt andet iagttage, at Klimarådet fikseres uden for det 

politiske system i kraft af kommunikationen af forskellen klimafaglighed⎤klimapolitik. Klimarådet er 

desuden med til at danne en offentlig mening i form af deres iagttagelser af regeringens samlede 
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klimaindsats og anbefalinger til, hvordan den bør se ud i fremtiden. På denne måde kan man argu-

mentere for, at Klimarådet er med til at danne grundlaget for, hvordan der bliver truffet kollektivt 

bindende beslutninger i det politiske system. Steen Vallentin plæderer i sin Ph.d.-afhandling for, at 

den offentlige mening byder sig til som en form for holdepunkt for politikere. Et holdepunkt, som 

politikerne kan knytte an til og legitimere deres holdninger i forhold til (Vallentin, 2002, s. 144). 

Luhmann mener, at den almene iagttager må iagttage eller betragte offentlig mening som udeluk-

kende værende et kommunikativt fænomen; et fænomen, der er opstået på baggrund af offentlig kom-

munikation, og samtidig tjener som præmis for den videre kommunikation i offentligheden (Vallen-

tin, 2002, s. 161). 

Man kan derfor sige, at offentlig mening er et begreb, som det politiske system trækker på, når der 

skal træffes kollektivt bindende beslutninger i det politiske system. Luhmann beskriver det således i 

Massemediernes realitet (1995): 

 

 ”[…] ’offentlig mening’ vil være det politiske system som intern omverden for politiske organisatio-

ner og interaktioner” 

Niklas Luhmann, Massemediernes realitet (Luhmann, 2002, s. 131). 

 

Men hvis offentlig mening henviser til det politiske systems interne omverden, hvad er offentligheden 

så i sig selv? Luhmann indleder med at beskrive det, han selv kalder en snæver definition af offent-

ligheden, som stammer fra en klassisk juridisk diskurs. Her defineres offentlig som ”tilgængelighed 

for enhver” (Luhmann, 2002, s. 130). Dette henviser til, at man ikke nødvendigvis behøver at have 

kontrol med, hvad der er tingængeligt for enhver, og på den baggrund bliver eksempelvis trykte pro-

dukter som aviser, nyheder, TV-udsendelser etc. offentlige, fordi der ikke er nogen kontrol med, 

hvem der får kendskab til eller ser disse nyheder. Dette mener Luhmann dog er en snæver definition 

af begrebet og stiller spørgsmålet: ”Hvad så med offentlige toiletter?” Svaret er, at de hverken er 

meninger eller er et produkt af massemediernes enorme produktion. Derfor foreslår Luhmann, at man 

korrigerer begrebet fra udelukkende at handle om handlen til at handle om iagttageren i stedet. Derfor 

bliver definitionen af offentlig således: 
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”[…] refleksion over enhver samfundsintern systemgrænse, eller anderledes udtrykt: som samfunds-

intern omverden for de samfundsmæssige delsystemer, altså for alle interaktioner og organisationer, 

og også samfundsmæssige funktionssystemer og de sociale bevægelser” 

Niklas Luhmann, Massemediernes realitet (Luhmann, 2002, s. 131). 

 

Det er altså på baggrund af denne definition af offentlig, at vi kan iagttage, hvordan Klimarådet pro-

ducerer viden til offentligheden, samt til det politiske system, som det politiske system derpå kan 

træffe kollektivt bindende beslutninger ud fra. Når repræsentationen af offentligheden sker gennem 

massemedierne, som vi har beskrevet i en række eksempler, garanteres en transparens samt en in-

transparens. Transparensen opstår, idet iagttageren kan iagttage, hvorfra repræsentationen af offent-

ligheden distribueres, mens intransparensen opstår, idet der vil være en vis usikkerhed eller uvished 

på spørgsmålet om, hvem og hvordan der reageres på denne repræsentation (Luhmann, 2002, s. 133). 

Vi iagttager Klimarådet som en spiller i den offentlige debat, der er med til at skabe offentligheden, 

og via massemediernes kommunikation og egen kommunikation producerer de viden til offentlighe-

den. I det kommende vil vi analysere og iagttage hvilke problematikker der opstår, når regeringen 

skal forholde sig til den producerede viden fra Klimarådet. 

 

En af omdrejningspunkterne i denne afhandling er måden, hvorpå regeringen håndterer Klimarådets 

anbefalinger. Vi har beskrevet, hvordan Klimarådet kommunikerer på en måde, hvor videnskaben 

forsøges oversat til et sprog, så den kan forstås i koden betale⎤ikke betale, hvor politikerne så kan 

akkumulere den ressource, der er mediet i det økonomiske system, nemlig penge, på den måde, der 

bedst stemmer overens med de politiske hensyn, som de finder passende. Man kan derfor også argu-

mentere for, at så længe Klimarådet kommunikerer på det økonomiske systems præmisser – i stedet 

for eksempelvis at have en isoleret videnskabelig vurdering og først derefter tage diskussionen om 

ressourcerne (dvs. penge) – vil den offentlighed, der skabes, også være derefter. Dette åbner selvsagt 

for en diskussion af, hvorvidt det giver mening at have en diskussion om klimapolitiske løsninger, 

hvis ikke man har et begreb om ressourcernes knaphed. Derfor kan vi iagttage en tendens, hvor kom-

munikationen bliver på økonomiens præmisser, som det er illustreret i følgende konstatering fra det 

venstreorienterede dagblad Arbejderen: 
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“Dan Jørgensen og finansminister Nicolai Wammen, der har proklameret, at de – af økonomiske 

grunde – vil vente med flere konkrete tiltag, der skal skære 70 procent af Danmarks CO2-udslip inden 

2030” 

Arbejderen d. 3. november 2020 (arbejderen.dk, 2020). 

 

Ovenstående kan iagttages som et eksempel, hvor Klimarådets forsøg på at oversætte klimatiltagene 

til et økonomisk sprog medfører, at regeringen finder anbefalingen for omkostningsfuld, således at 

den bliver nedprioriteret. 

 

Den 27. november 2020 bragte Politiken en længere artikel, der tager udgangspunkt i danskernes 

holdning til klimaafgifter for den enkelte forbruger. Det drejer sig bl.a. om en CO2-afgift på 1500 

kroner pr. ton CO2 frem mod 2030, hvilket vil have den konsekvens, at et halvt kilo oksekød vil blive 

13 kroner dyrere, og en liter mælk vil have en prisstigning på 2 kroner (Hannestad & Thomsen, 2020).  

Hele 77 pct. af danskerne mener, at det vil være en dårlig idé at hæve literprisen på en mælk med 2 

kroner. Dette kan iagttages som et eksempel på, at borgerne ikke er ligeså positivt stemte overfor 

grønne tiltag, når det kommunikeres i den økonomiske kode, hvor de skal forholde sig til deres egne 

ressourcer, som følge af at mediet i den økonomiske kommunikation er penge. For den enkelte for-

bruger kommer kommunikationen til at handle om, at det bliver dyrere for dem at opretholde den 

livsstil, som de har praktiseret indtil nu – frem for, rent hypotetisk, at forholde sig til en videnskabelig 

påstand om, at det er nødvendigt, at vores samlede kød- og mejeriforbrug skal sænkes i henhold til at 

sikre vores levestandard på jorden. Som beskrevet tidligere, er det økonomiske system ikke i stand 

til at tage højde for den midlertidighed, der er i den økologiske kommunikation. Vi kan derfor iagttage 

dette som en indikation af, at så længe diverse klimatiltag kommunikeres i den økonomiske kode, vil 

det skabe en blind plet for det videnskabelige systems kommunikation, men også for den tidslighed, 

der er i en økologisk trussel. 

 

4.3.4 Semantik 
Vi har hidtil beskrevet, hvordan der fikseres mening om Klimarådet inden for det økonomiske, vi-

denskabelige og politiske system. I det følgende afsnit vil vi beskrive, hvilke konsekvenser det har, 

når forskellige systemkoder anvendes til at fiksere mening om Klimarådets funktionalitet. 
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Det første eksempel stammer fra DR2-programmet Deadline, der blev sendt d. 3. marts 2021. Ek-

semplet kan i agttages som et udtryk for, at Klimarådets funktionalitet fikseres ind i en pædagogisk 

kode. I nedenstående citat fra Deadline, der handlede om Klimarådets årlige statusrapport fra 2021, 

anvender Dan Jørgensen begreber, som forbindes med uddannelsesvæsenet, som billedet på den re-

lation, som der er mellem regeringen og Klimarådet: 

  

”Skal vi nu ikke lige starte med at slå fast, at Klimarådet jo selv tager afstand fra den der terminologi 

med, at det skulle være en dom. Klimarådets formand Peter Møllgaard har sagt, det er ikke en dom: 

Vi er ikke censor, vi er nærmere vejleder” 

Dan Jørgensen, Deadline d. 3. marts 2021 (Danmarks Radio, 2021a). 

  

Dan Jørgensen påpeger, at Klimarådets formand, Peter Møllgaard, har sagt, at Klimarådet nærmere 

er en vejleder end en censor. Hos Luhmann handler den pædagogiske kommunikation om at klæde 

individer på til at bestå en eksamen eller tage en specifik position i organisationen (Andersen, 2007, 

s. 345). Vi kan iagttage, at Dan Jørgensen italesætter Klimarådet som nogen, der skal vejlede rege-

ringen til at bestå. At bestå skal i denne sammenhæng forstås som indfrielsen af de klimamål, man 

har forpligtet sig til i Klimaloven ved at træffe de nødvendige kollektivt bindende beslutninger. 

Dan Jørgensens udtalelse kan derfor iagttages som et forsøg på at nedtone styrken af de konklusioner, 

som Klimarådet er nået frem til, ved at understrege, at det slet ikke Klimarådets rolle, at skulle fælde 

en dom. Dan Jørgensens udtalelse kan derfor iagttages som et forsøg på at fiksere mening om Klima-

rådets funktionalitet, således at det i stedet er Klimarådets rolle at lære regeringen, hvordan de når de 

kvantitative mål, som de har forpligtet sig til. Klimarådet bliver dermed fikseret ind i en funktionalitet, 

hvor de ikke er censor, som Dan Jørgensen selv formulerer det. Dermed forsøger Dan Jørgensen 

samtidig at fiksere mening om den årlige statusrapport, som i stedet skal ses som en del af den læ-

ringsproces, der foregår mellem Klimarådet og regeringen. Man kan argumentere for, at udtalelsen 

opererer i den pædagogiske kode, som Luhmann beskriver som bedre læring⎤dårligere læring (An-

dersen, 2007, s. 344). Dette kommer til udtryk ved, at Dan Jørgensen forsøger at konstituere en dis-

tinktion, hvor der på den ene side er det vejledende, frugtbare læringsforhold mellem Klimarådet og 

regering, og på ydersiden er den rolle, hvormed Klimarådet bliver en censor, der nedfælder en dom 

over regeringens Klimaindsats. Man kan med andre ord sige, at på indersiden af forskellen er der tale 

om en relation, hvor der er en tovejskommunikation mellem Klimarådet og regeringen, mens der på 

ydersiden er tale om en relation, hvor det blot er Klimarådet, der nedfælder en dom over regeringen.  
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Hvor den pædagogiske kommunikations kode er bedre læring⎤dårligere læring, er mediet et barn. 

Barnet skal i denne sammenhæng ikke forstås bogstaveligt, men bliver i stedet udtrykket for et sub-

jekt, der kan formes (Andersen, 2007, s. 344). Den pædagogiske logik har dog det paradoks, at den 

aldrig kan det, den gerne vil, fordi man aldrig med sikkerhed kan vide, om barnet faktisk formår at 

forbedre sig igennem kommunikation. I det ovenstående eksempel fra Deadline kan Dan Jørgensens 

udtalelse iagttages som et udtryk for, at Dan Jørgensen selv og den øvrige S-regering er det barn, der 

kan formes. Man kan derfor også sige, at fikseringen af Klimarådet adskiller sig fra den kommunika-

tion, der blev anvendt hos bl.a. Helene Hagel fra Greenpeace og andre, hvis holdninger i højere grad 

læner sig op ad Klimarådets anbefalinger. I den ene sammenhæng bliver Klimarådets funktionalitet 

fikseret som en form for sandhedsorgan, der befinder sig på indersiden af forskellen sandt⎤falsk, hvor 

den pædagogisk kodede fiksering af Klimarådets funktionalitet giver Klimarådet en rolle, der handler 

mere om at være med til at forme regeringen, således at regeringen bliver i stand til at træffe beslut-

ningen selv. Her kan vi drage en parallel til conduct of conduct-tankegangen, der ligeledes beror på 

en tillid til selvstyring. I dette tilfælde handler det om, at Dan Jørgensen underkender præmissen om 

Klimarådets funktionalitet i forhold til regeringen.  

 

Meningen er hos Luhmann, som tidligere beskrevet, bundet til aktualiseringens øjeblik. Når Dan Jør-

gensen aktualiserer Klimarådets funktionalitet som vejleder, så er det i aktualiseringens øjeblik, at 

meningen bliver skabt. Denne meningsskabelse skaber desuden en række potentialiteter. Disse po-

tentialiteter består blandt andet i, hvordan offentligheden potentielt set iagttager Klimarådet, hvordan 

Klimarådet iagttager dem selv og deres rolle i forhold til regeringen, samt hvordan oppositionen iagt-

tager Klimarådets rolle i forhold til regeringen. Man kan derfor også sætte spørgsmålstegn ved, om 

potentialiteten er afgørende for, hvordan Dan Jørgensen fikserer mening om Klimarådet. I en artikel 

fra Information d. 3. juni 2019 blev det beskrevet, hvordan Lars Løkke Rasmussens V-regerings af-

skaffelse af 40 pct. reduktionsmålet inden 2020 var med til at stagnere Danmarks omstilling mod 

CO2-neutralitet. Opgørelsen over CO2-reduktionstallene stammer fra en rapport, som Klimarådet ud-

gav i efteråret 2018. Daværende energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Christian Lilleholt, hæv-

der i artiklen, at det var de økonomiske konsekvenser, der fik V-regeringen til at droppe kravet. Det 

fremgår således: 
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”Men kort efter regeringsskiftet i 2015 valgte V-regeringen at droppe målet, fordi det ifølge klima-

minister Lars Christian Lilleholt (V) ville »være rigtig dyrt for det danske samfund at nå«. »Det med 

40 procents CO 2 -reduktion (i 2020, red.) er ikke vores politik,« lød det fra den nyudklækkede kli-

maminister i netavisen Altinget i 2015.” 

Information d. 3. juni 2019 (Bahn, 2019) 

 

I ovenstående citat fremgår det, hvordan Lars Christian Lilleholt giver udtryk for, at det var et øko-

nomisk hensyn, der stod bag regeringens beslutning om at droppe kravet om 40 pct. reduktion inden 

2020. Man kan derfor sige, at argumentet føres på det økonomiske systems præmisser og inden for 

forskellen betale⎤ikke betale. Dan Jørgensen udtaler sig i den forbindelse således om CO2-redukti-

onstallene: 

 

”Dan Jørgensen, gruppenæstformand i Socialdemokratiet, kalder grafen for »skræmmende læsning«, 

men også en »befrielse«. »Nu skal vi ikke længere diskutere for eller imod, om regeringen er grøn. 

Tallene lyver ikke. Det var katastrofalt, at regeringen droppede den målsætning. Vi var på rette vej, 

men det ændrede de. Den tendens skal selvfølgelig vendes,« siger Dan Jørgensen.” 

Information d. 3. juni 2019 (Bahn, 2019) 

 

Ovenstående citat fra Dan Jørgensen kan iagttages som et eksempel på en kommunikation, der fikse-

rer Klimarådets funktionalitet på indersiden af den videnskabelige kode sandt⎤falsk. Dermed adskiller 

Dan Jørgensens artikulation om Klimarådet sig fra den vejleder⎤censor-distinktion, som han som 

siddende minister kommunikerede i Deadline under to år senere. Man kan derfor opstille en hypotese 

om, hvorvidt der er sammenhæng i forhold til den måde, hvormed den videnskabelige kode anvendes 

til at beskrive Klimarådets funktionalitet, når afsenderen agter at legitimere eller styrke sin argumen-

tation ved hjælp af Klimarådets arbejde. Samtidig kan Dan Jørgensens brug af den pædagogiske kode 

i Deadline iagttages som et forsøg på at afmontere netop denne hensigt, således at diskussionen ikke 

bliver ført ud fra præmissen om sandt⎤falsk, men i stedet et spørgsmål om bedre læring⎤dårligere 

læring.  
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Indtil videre har vi beskrevet, hvordan koderne sandt⎤falsk, betale⎤ikke betale og bedre læring⎤dår-

ligere læring bliver anvendt til at fiksere mening om Klimarådets funktionalitet. Man kan derfor dis-

kutere, hvorvidt disse binære koder egner sig til at forklare den økologiske trussel, som den globale 

opvarmning antages at være jf. målet om klimaneutralitet. Som beskrevet tidligere, kan kommunika-

tionen, ifølge Luhmann, kun bringes i fare gennem kommunikationen selv (Luhmann, 1989, s. 32). 

Derfor kan man stille spørgsmålstegn ved, om de førnævnte koder er de rette til at beskrive den glo-

bale opvarmning som trussel. Ifølge Luhmann handler det derfor om, at vi som samfund bliver nødt 

til at tematisere sammenhængene mellem vores egne operationer og klimaændringer, som problemer 

af fortsatte operationer. Man kan derfor stille spørgsmålstegn ved, om kommunikationen, der er kodet 

efter sandt⎤falsk, betale⎤ikke betale og bedre læring⎤dårligere læring, formår at etablere en forskel, 

der belyser sammenhængen mellem samfundets fortsatte operationer og klimaforandringer. Eksem-

pelvis tager det økonomiske systems kode, betale⎤ikke betale, ikke højde for den akuthed, midlerti-

dighed, som bliver forbundet med den globale opvarmning. Det økonomiske system kan derfor ikke 

forholde sig til, hvor vigtigt det er, at en bestemt operation udføres, da den kommunikerer i koden 

betale⎤ikke betale. Det videnskabelige systems kode beskæftiger sig med, hvad der er sandt⎤falsk og 

dermed ikke, hvad der er vigtigt eller nødvendigt at gøre mod den potentielle økologiske trussel – 

eller som udgangspunkt kun, hvis man stiller de rette spørgsmål. Det samme gælder det pædagogiske 

system, der forholder sig til bedre læring⎤dårligere læring. 

Hvis det, som Luhmann indikerer, er semantikken, der dikterer, hvordan vi handler i forhold til kli-

maspørgsmålet, kan man samtidig hævde, at truslen kun eksisterer, såfremt den bliver kommunikeret 

rigtigt. Man kan derfor også sige, at kommunikationen fejler, når de forskellige sociale systemer slø-

rer selve essensen af den økologiske trussel. Vi kan derfor iagttage, hvordan flere – herunder bevæ-

gelser som Gretha Thunbergs Fridays For Future – forsøger at kommunikere klimaspørgsmålet ud 

fra en kode, der aktualiserer truslen ud fra præmissen om tid (Luhmann, 1989, s. 32-33). Man kan 

argumentere for, at denne måde at kommunikere klimaspørgsmålet underlagt distinktionen frem-

tid⎤ingen fremtid.  

Theresa Scavenius, der er tidligere folketingsmedlem for Alternativet og stifter af partiet Momentum, 

udtalte følgende i Debatten d. 6. maj 2021: 

  

"[…] når vi sidder og lytter her, så er det jo som om vi lever i forskellige virkeligheder. Der er en 

politisk virkelighed, som tager udgangspunkt i regeringens politik, og så er der den virkelighed, som 

vi andre er i – borgerne. Og det er altså én, hvor klimakrisen er fremadskridende, og hvor det ikke 



 

	
	
	

76 

handler om, at man kan kigge ud i fremtiden. Vi har et begrænset CO2-budget. Regeringen har skrevet 

Danmark ud af Parisaftalen, fordi vi ikke efterlever vores egne målsætninger.” 

Theresa Scavenius, Debatten d. 6. Maj 2021 (Danmarks Radio, 2021b) 

 

Citatet kan iagttages som et eksempel på, hvordan forskellen fremtid⎤ingen fremtid etableres i klima-

debatten, og hvor Scavenius placerer regeringen på ydersiden af forskellen. Ovenstående citat illu-

strerer i denne sammenhæng eksempel for en tendens, men hvordan er dette relevant i forhold til 

Klimarådets funktionalitet? 

 

I nedenstående citat kommenterer Alternativets klimaordfører, Torsten Gejl, på, at Klimarådet har 

anbefalet indførelsen af en CO2-afgift. Torsten Gejl agiterer for, at der er behov for, at der hurtigst 

muligt bliver meldt et mindsteniveau ud i forhold til en CO2-afgift: 

 

”Ifølge Alternativets Klimaordfører, Torsten Gejl, er der behov for hurtigt at få meldt et mindsteni-

veau ud, så den flade CO2-afgift kan blive motoren i den grønne omstilling. Men det går for langsomt 

med vedtagelsen af afgiften: 

 

– Altså man kunne jo faktisk godt sætte en deadline. Det er jo det, som bliver kritiseret allermest af 

Klimarådet, og det er det, som er fuldstændig umuligt at få et svar ud af regeringen på, nogen hand-

lingsplan for, nogen deadline for, nogen tidsplan for.” 

danskenergi.dk d. 11. marts 2021 (Vermeulen, 2021). 

 

Ovenstående citat kan iagttages som et eksempel på kommunikation, hvor Klimarådet bliver fikseret 

som en del af en løsning, der aktualiserer klimakrisens akuthed. På den måde kan man, hvis man 

forsøger at tegne et større billede, argumentere for, at Klimarådet befinder sig på indersiden af for-

skellen fremtid⎤ingen fremtid. Ovenstående citat fra Torsten Gejl forholder sig først og fremmest til, 

at CO2-afgifter er legitimeret af Klimarådet, men også til et spørgsmål om tid, fordi han agiterer for, 

at der er behov for at handle hurtigt. 

I samme artikel fra danskenergi.dk udtaler Rasmus Helveg Petersen, der nu er klimaordfører for Ra-

dikale Venstre, følgende:  
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”Klimarådets rapport viser, at vi skal gøre mere. Vi skal gøre det hurtigere. Ministeren har ifølge 

klimaloven frem til september, men vi opfordrer med den vedtagelse, der er stort flertal bag, regerin-

gen til at handle før,” 

Rasmus Helveg Petersen, danskenergi.dk d. 11. marts 2021 (Vermeulen, 2021). 

  

For det første kan ovenstående citat iagttages som et udtryk for, at Rasmus Helveg Petersen ikke er 

på linje med den vejleder⎤censor-distinktion, som Dan Jørgensen anvendte til at beskrive Klimarådets 

funktionalitet. I ovenstående citat bliver Klimarådet derimod fikseret ind i en forskel, hvor rådet bli-

ver censor, dvs. et spørgsmål om sandt⎤falsk. Samtidig bliver Klimarådet brugt som redskab til at 

adressere den tidslighed, der er i klimaspørgsmålet. Når Rasmus Helveg Petersen siger, at vi skal gøre 

mere og gøre det hurtigere, vil et oplagt spørgsmål være: ”Ellers hvad?” Det simple svar vil forment-

ligt være, at ellers når Danmark ikke sine 2030-målsætninger? Her kan man igen spørge, hvad det i 

så fald betyder. Det er sjældent påtalt direkte, men i den måde det bliver kommunikeret på, fx i oven-

stående, ligger det implicit, at konsekvenserne er fatale, hvorfor vi taler om forskellen fremtid⎤ingen 

fremtid. I ovenstående bliver Klimarådet anvendt om reference til at understøtte en forskel, hvor man 

på ydersiden ikke indfrier klimamålene og dermed skal leve med fatale konsekvenser. Man kan sam-

tidig argumentere for, at fremtid⎤ingen fremtid i stedet kunne være mindre skarpt trukket op ved fx 

bedre fremtid⎤dårligere fremtid. Pointen er, at denne forskel beror på en semantik, som den viden-

skabelige, den økonomiske og den pædagogiske kode ikke kan forstå, da systemerne er lukkede om 

sig selv. Man kan derfor også sige, at udfordringen for den økologiske kommunikation er at aktuali-

sere en konkret trussel således, at det politiske system godtager præmissen. Det er en risiko for, at 

selve essensen af truslen går tabt, hvis man forsøger at oversætte problemet med henblik på, at andre 

systemer skal kunne forstå problemet. 
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KAPITEL 5: Diskussion 
Vi har i ovenstående kapitel beskrevet, hvordan nedsættelsen af Klimarådet kan iagttages som et 

forsøg på conduct of conduct ud fra en præmis om, at regeringen anvender Klimarådets rådgivning i 

måden, hvorpå de styrer sig selv i forhold til klimapolitikken. Klimarådet har imidlertid opnået en 

status – eller en magt – i kraft af den mening, der fikseres ind i begrebet og/eller i kraft af en udvikling, 

hvor klimaspørgsmålet fylder mere og mere i vælgernes afgørelse af, hvem de stemmer på, når der er 

folketingsvalg. Klimarådet bliver i vid udstrækning anvendt som reference til at legitimere argumen-

ter i klimadebatten således, at de står på indersiden af forskellen klimafaglighed⎤klimapolitik eller 

som det er udtrykt ved den videnskabelige kode – sandt⎤falsk. I dette kapitel vil vi diskutere, hvorvidt 

Klimarådet er med til at konstituere en bestemt sandhed i klimadebatten – og i så fald diskutere, hvad 

der karakteriserer denne sandhed og hvilke konsekvenser det har. 

 

5.1 Kampen om sandheden i klimadebatten 
Nogenlunde samtidig med at Klimarådet offentliggjorde deres årlige statusrapport i starten af 2021, 

der, som nævnt flere gange, var yderst kritisk overfor, om regeringen levede op til de mål, som de har 

forpligtet sig til i Klimaloven, delte flere af regeringens repræsentanter, herunder klimaminister Dan 

Jørgensen, politisk ordfører Jesper Petersen, Bjørn Brandenborg og Ida Auken, en rapport fra det 

amerikanske universitet, Yale University, på sociale medier, der placerer Danmark på førstepladsen 

i deres The 2020 Environmental Performance Index (EPI), som er en opgørelse over landenes sam-

lede miljøindsats (Holm & Rohde, 2021). Nyheden om Danmarks førsteplads i EPI-opgørelsen var 

næsten ni måneder gammel, og faktisk havde ministeriet allerede, helt nøjagtigt d. 4. juni 2020, ud-

sendt en pressemeddelelse om den danske hæder. Derfor blev der straks sat spørgsmålstegn ved, 

hvorfor denne nyhed skulle genudsendes, netop som der var kommet en statusrapport fra Klimarådet, 

der ikke efterlod samme positive indtryk af den danske klimaindsats, som EPI gjorde. Der er to cen-

trale pointer, som kan udledes fra ovenstående. Først og fremmest den måde, hvorpå regeringen for-

søger at skabe et narrativ om Danmark som klima-foregangsland ved at overdøve Klimarådets rapport 

på sociale medier med en ni måneder gammel rapport fra Yale University. For det andet kan oven-

stående iagttages som et eksempel på, hvordan der kan opstå en kamp om sandheden, selvom der er 

tale om to forskellige opgørelser, der påberåber sig det videnskabelige argument. 
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Vi har i undersøgelsen beskrevet, hvordan en strategi kan være at legitimere egne synspunkter ved at 

videnskabeliggøre dem. Herunder, hvordan det er en strategisk fordel, hvis man lykkes med at kom-

munikere egen politik ind i den videnskabelige kode, sandt⎤falsk, frem for regering⎤opposition, der 

er den politiske kode. På denne måde legitimeres politikken ved, at synspunktet ikke længere fremstår 

politisk, men videnskabeligt. Synspunktet bliver fikseret på en måde, hvor det ikke længere er et 

spørgsmål om holdninger, men et spørgsmål om sandt eller falskt i videnskabens navn. 

I forlængelse af regeringens deling af den ni måneder gamle Environmental Performance Index, ud-

talte professor og klimaforsker fra Syddansk Universitet, Sebastian Mernild: 

 

”Inden for universitetssektoren er der hundredvis af ranglister. Du kan sammensætte en rangliste 

lige præcis på den måde, du gerne vil, og man kan altid tage den, der passer bedst til det, du gerne 

vil formidle og fremstå som. Derfor skal man passe på med at hænge sig for meget i dem, for tager 

du en anden liste, kan det være, at Danmark er nummer 25, fordi vi ikke scorer godt på x, y eller z 

grønne parametre. Man skal tage den slags ranglister med et gran salt.” 

Sebastian Mernild, Berlingske Tidende d. 9. marts 2021 (Holm & Rohde, 2021). 

 

Sebastian Mernilds udtalelse kan iagttages som en konflikt med en opfattelse, hvormed et hvert stand-

punkt, der fikseres ind i en videnskabelig forskel, skal iagttages som sandheden. Samtidig er det kun 

i videnskabens eget sprog og epistemologi, vi kan indgå i en diskussionen om, hvorvidt en pågæl-

dende videnskabelig analyse er sand eller falsk. Det socialkonstruktivistiske, poststrukturalistiske 

blik åbner i stedet for en diskussion af, hvordan der indenfor klimafaglighed også hersker en kontin-

gens, som kan fikseres (eller manipuleres, hvis man ser det fra et naturvidenskabeligt, positivistisk 

perspektiv) således, at resultatet passer ind i en bestemt politisk fortælling. Udtalelsen kan iagttages 

som et udtryk for, at blot fordi et resultat, en rapport eller en udtalelse fikseres på indersiden af en 

forskel, der hedder videnskab over for politik, er det ikke ensbetydende med, at man ikke kan stille 

spørgsmålstegn ved resultaterne inden for systemet. Det socialkonstruktivistiske blik er samtidig et 

blik, hvormed ekspertudsagn kun er en sandhed i kraft af det punkt, hvorfra der i iagttages. Imidlertid 

anvendes ekspertviden som et stempel, som det er blevet illustreret flere gange i denne afhandling, til 

at legitimere og facitgøre de konklusioner, som klimafagpersoner producerer. Sebastian Mernild gi-

ver i udtalelsen udtryk for, at EPI-indekset skal ses i lyset af de præmisser, det er lavet ud fra: ”Du 

kan sammensætte en rangliste lige præcis på den måde, du gerne vil, og man kan altid tage den, der 
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passer bedst til det, du gerne vil formidle og fremstå som.” Man kan derfor argumentere for, at kli-

mafaglighed, hvis man altså overhovedet kan tale om en sådan faglighed som samlet definition, er en 

størrelse, der kan være politisk i kraft af de parametre, der måles, vejes og prioriteres i en given 

undersøgelse.  

 

I Klimaloven er præmissen for Klimarådets eksistens produktionen af et mere fagligt beslutnings-

grundlag. I forlængelse af ovenstående, kan man derfor stille spørgsmålstegn ved netop denne fag-

lighed. Ser man eksempelvis på rådets sammensætning, består det af én sociolog, én biologisk ocea-

nograf, én agronom, én bygningsingeniør og derudover fem medlemmer, der har baggrund i økonomi 

(herunder formand Peter Møllgaard). De økonomisk uddannede medlemmer har dog alle en specia-

lisering inden for økonomiens domæne, der er relevant ift. Klimarådet – fx energiøkonomi, transport-

økonomi etc. (Link 10: klimaraadet.dk). Derudover kan Klimarådet – som nævnt flere gange – ind-

hente viden eksternt, såfremt de finder det nødvendigt. Ser man udelukkende på det parameter, der er 

uddannelsesmæssig baggrund, er der en klar overvægt af økonomisk uddannede medlemmer. Selvom 

man selvfølgelig ikke, uden videre, kan stille spørgsmålstegn til rådsmedlemmernes kompetencer 

inden for det felt, de er uddannet inden for, ligger der alligevel en pointe i, at sammensætningen af 

sagkyndige i et ekspertorgan har indflydelse på, hvilken ekspertise dette organ bringer til det politiske 

forhandlingsbord. Rådet er jo netop stiftet ud fra præmissen om en bestemt faglighed, der skal frem-

mes. Man kan derfor stille spørgsmålstegn ved, om det overhovedet giver mening at forestille sig, at 

Klimarådets ekspertudsagn kan løsrive sig fra at være politisk. Det socialkonstruktivistiske bliks epi-

stemologi indikerer, at sandheden er en social konstruktion, og man kan derfor argumentere for, at 

sandheden er betinget af fremgangsmetoden. Samtidig er det værd at tilføje, at trods en vis uafhængig-

hed, er det altid regeringen, der konstituerer kommissioner. Det betyder helt konkret, at regeringen 

til hver en tid har muligheden for at påvirke sammensætningen af en kommission, så udfaldet falder 

i regeringens egen politiske interesse. Da S-RV-regeringen nedsatte Klimarådet, havde de en stor 

magt i forhold til at konstituere hele rådet, hvor medlemmerne sidder i perioder af fire år med mulig-

hed for forlængelse. Spørgsmålet er, om S-RV-regeringen overhovedet havde turde håbe på, at Kli-

marådet ville få så stor en stemme eller så stor autoritet i den offentlige debat, at det kunne blive en 

politisk fadæse for den efterfølgende regering, da de valgte ikke at forlænge Peter Birch Sørensens 

formandskab. Klimarådet har altså formået at opbygge en særlig status i offentligheden, som det også 

fremgik af undersøgelsen af, hvordan Klimarådet bliver brugt som reference i den offentlige debat. 



 

	
	
	

81 

Ser man på Grønnegård Christensen, Mouritzen og Sonne Nørgaards tre måder, hvorpå en kommis-

sionsstrategi kan bidrage positivt, siger punkt 1) at reformer er lettere at få gennemført, hvis vælgerne 

opfatter dem som nødvendige. Her kan en kommissionsstrategi spille en afgørende rolle i forhold til 

at påvirke vælgernes opfattelse af, hvorvidt en reform er nødvendig. Det handler om at anvende den 

eksterne viden til at gøre reformen mere populær hos befolkningen, så reformen ikke skader regerin-

gen i forhold til vælgeropbakning. Hvor Foucault i høj grad taler om moral, frihed etc. i forhold til 

legitimering af intervention og politisk styring, er dette et mere populistisk udgangspunkt, hvor re-

formen legitimeres gennem vælgeropbakningen. I Klimarådets tilfælde står der endda, som nævnt 

flere gange, i lovgrundlaget, at Klimarådet er forpligtet til at deltage i den offentlige debat. I forlæn-

gelse af punkt 1) kan man derfor hævde, at S-RV-regeringen – såfremt dette har været strategien – 

har haft succes med at skabe et organ, der har en stemme i den offentlige debat og måske sågar har 

været med til at skabe en offentlighed, som det fremgik i analysen. Vi har desuden beskrevet i forrige 

kapitel, hvordan regeringen skal stå til regnskab for Klimarådets udmeldinger. Man kan derfor argu-

mentere for, at Klimarådet har fået en særlig status, en autoritet eller sågar en magt i den danske 

klimadebat. En magt, som kan komme i kraft af flere ting – herunder de kommunikative strukturer, 

hvormed en bestemt mening fikseres ind i begrebet Klimarådet. Man kan samtidig stille spørgsmåls-

tegn ved, om Klimarådet har fået sin magt i kraft af en større udvikling i samfundet, der har aktuali-

seret Klimarådets centrale rolle i klimadebatten? Er det i kraft af en større strukturel, sproglig forma-

tion og orden, at netop Klimarådet har fået netop den position i klimadebatten, som rådet har? Med 

ordet magt refereres der ikke til den juridiske magt, som Klimarådet ikke besidder, men nærmere den 

allestedsnærværende magt, som Klimarådet har fået i kraft af de kommunikative strukturer (herunder 

den offentlige debat), som rådet befinder sig i. 

 

5.1.1 Bæredygtighed som sandhedsdannelsens sted? 

Vi har i forrige kapitel berørt, hvordan klima- og miljøspørgsmålet over den seneste årrække har fyldt 

mere og mere, når danskerne har skulle sætte deres kryds til folketingsvalg. Klimarådet blev oprettet 

i en tid, hvor klimaspørgsmålet har været i vækst på den politiske dagsorden. Vi beskrev i undersø-

gelsen, hvordan flere partier har rykket sig i forbindelse med de to klimalove, hvor den seneste blev 

stemt igennem af et bredt flertal i Folketinget. En årsagsforklaring kunne naturligvis være, at dan-

skerne forholder sig til den fysiske virkelighed og vurderer, at en grøn omstilling er nødvendig. Som 

nævnt flere gange, kan denne fare, ifølge Luhmann, kun eksponeres i kraft af kommunikationen. 

Sandheden – og dermed også danskernes opfattelse heraf – er som udgangspunkt et produkt af de 
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sociale, sproglige strukturer, der danner samfundet. Vi vil vove den påstand, at det eksempelvis er de 

færreste danskere, der kan gå ud af døren om morgenen og iagttage, hvordan klimaproblemerne rent 

fysisk påvirker dem. Det er derfor kommunikationen og iagttagelserne, der bliver udslagsgivende for, 

hvilken position Klimarådet får i klimadebatten. I forlængelse af dette kan man – ud fra den både 

konstruktivistiske og strukturalistiske antagelse om, at der ikke er noget privilegeret punkt, som vir-

keligheden kan beskrives ud fra, og at filosofi og videnskab desuden kun kan have relativ gyldighed 

– i stedet se på de strukturer, der er med til at skabe den sandhed, som aktører kan forsøge at påvirke. 

For Michel Foucault er sproget en konstruktion af virkeligheden (Foucault, 2001). Sproget er en ar-

tikulation af, hvem vi er, og sproget kan samtidig vise os, hvordan vi er blevet sådan. Sprogligt kan 

vi iagttage, hvordan Klimarådet er blevet artikuleret og anvendt som reference, men i denne forbin-

delse er en central pointe, at Klimarådet indgår i en større helhed – en sproglig og praktisk orden. 

Blot fordi Klimarådet har en dagsorden, som er aktuel og som er en populær dagsorden hos gennem-

snitsdanskeren (jf. Nordstat-undersøgelsen for Altinget), er det ikke ensbetydende med, at der nød-

vendigvis er en direkte kausalitet mellem Klimarådets arbejde og den rolle, som Klimarådet har fået 

i det politiske landskab. En hypotese kunne i stedet være, at Klimarådets status i den offentlige debat 

først og fremmest skyldes den helhed og struktur, som rådet er en del af, og dernæst, altså mere 

sekundært, Klimarådets egen evne til at påvirke den sandhed, der hersker i den offentlige debat. 

 

Michel Foucault beskriver i 2. forelæsning af Biopolitikkens Fødsel d. 17. januar 1979, hvordan den 

liberale regeringskunst konstituerer markedet som sandhedsdannelsens sted. Foucault beskriver, 

hvordan markedet, som det fungerer i sin oprindelige betydning fra 15-1600-tallet, var rettens sted 

og dermed determinerede den retfærdige fordeling (Foucault, 2009, s. 46). Markedet bliver i 1700-

tallet, ifølge Foucault, veridiktionens sted – dvs. det fremover var markedet, der skulle fortælle sand-

heden om regeringspraksissen. Markedets sandhedssigende rolle gik fra at have været juridiktionens 

sted, altså den fordelingsretlige sandhed, til at være det, der ligefrem styrer sandheden (Foucault, 

2009, s. 49). På samme måde som Foucault beskriver, at markedet i 1700-tallet blev veridiktionssted 

for regeringspraksissen, kan man på samme måde stille spørgsmålstegn ved, om klimaspørgsmålet 

ligeledes er blevet eller er ved at udvikle sig til at blive sandhedens veridiktionssted? 

Vi har i undersøgelsen beskrevet, hvordan stort set alle Folketingets partier var med i aftalen om den 

anden klimalov fra 2020. Ser man på det private erhvervsliv, er der bl.a. opstået fænomener som 

greenwashing (eller grønvaskning på dansk). På Forbrugerombudsmandens hjemmeside beskrives 

greenwashing således:  
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”Grønvaskning er en form for vildledende markedsføring af aktiviteter eller produkter, der bliver 

præsenteret mere miljøvenlige og bæredygtige, end de er.” 

Forbrugerombudsmanden.dk (Link 11: forbrugerombudsmanden.dk). 

 

Dette kan iagttages som en indikation af, at bæredygtighedstankegangen er så dominerende en faktor 

hos private virksomheder, at nogle virksomheder er villige til at udgive sig for at være grønne, fordi 

de vurderer, at det gavner dem på markedet. Man kan derfor stille spørgsmålet om, hvorvidt Klima-

rådet er en del af en større grøn bølge, der allerede er eller er ved at udvikle sig til et bæredygtigheds- 

og klimadispositiv. En ny sproglig og praktisk orden, der er funderet i bæredygtighedstanken, og som 

kan beskrives som et ekstra lag, der skrives oveni lovens dispositiv og den politiske økonomi. Man 

kan med andre ord sige, at bæredygtighedens princip bliver en form for kalkule, som beslutningsta-

gere, virksomheder og borgere iagttager verden og tilpasser deres adfærd ud fra. Dispositiverne er 

historiske, og der er dermed ikke tale om, at et klimadispositiv erstatter de eksisterende strukturer, 

men i højere grad er der tale om et ekstra lag, der er med til at understøtte en udvikling, hvor man 

ikke kan agere på markedet uden at tage højde for eller appellere til det grønne. Man kan derfor 

argumentere for, at Klimarådet har fået sin autoritet i kraft af at være det rigtige sted på det rigtige 

tidspunkt i denne større, sproglige og praktiske orden, der eksisterer i kraft af den historiske udvikling. 

 

Michel Foucault beskriver i Biopolitikkens Fødsel den liberalistiske antagelse af Homo Sapiens’ na-

tur, homo economicus, der hovedsageligt er grundlagt af Adam Smith og andre klassiske, liberale 

økonomer. Homo economicus er det rationelle, økonomisk tænkende individ, der træffer sine beslut-

ninger gennem en nyttemaksimerende kalkule med henblik på egen vinding. Gary Becker, der var en 

del af Chicago-skolens neoliberale økonomer, redefinerede homo economicus fra Adam Smiths ud-

vekslingsudgangspunkt til, at mennesket i stedet er sin egen tilfredsstillelse iværksætter: 

 

”I neoliberalismen – og det er ikke noget, den lægger skjul på, den sætter en ære i det – finder man 

også en teori om homo economicus, men her er homo economicus slet ikke en udvekslingspartner. 

Homo economicus er en iværksætter og sin egen iværksætter.” 

Michel Foucault, Biopolitikkens Fødsel (Foucault, 2009, s. 259). 
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I denne opfattelse af menneskets natur er mennesket både en forbruger og en producent, og produktet 

eller varen er menneskets egen tilfredsstillelse. Homo economicus-tesen er derfor også en tese om, at 

økonomiens principper også gælder som adfærdskalkule for mennesket og den menneskelige natur. 

Ud fra homo economicus-tesen vil det derfor være hypotetisk umuligt, at bæredygtighed kunne skri-

ves ind som en ny adfærdskalkule, fordi det ville kræve en ændring i selve den menneskelige natur. 

Den vil være sekundær i forhold til egen tilfredsstillelse. Tror man i stedet på, at subjektet kan formes 

gennem subjektivering; dvs. at indskrive sig i subjektiveringen af individer, åbnes muligheden for, at 

et bæredygtigheds- og klimadispositiv enten er eller kan blive kalkulerende for subjekternes adfærd. 

En forklaring kunne eksempelvis være frygten for konsekvenserne, hvis ikke menneskeheden formår 

at omstille sig til en mere CO2-neutral adfærd. Denne frygt, som blandt andet er eksemplificeret i 

forskellen fremtid⎤ingen fremtid, kan eksempelvis fungere som en praksis, der indskriver sig i sub-

jekterne således, at de ændrer adfærd efter det. I så fald kunne bæredygtighed blive en dominerende 

kalkule for borgernes adfærd. Påstanden om bæredygtighed som adfærdskalkule kan dog udfordres 

af homo economicus-tesen, idet man kan argumentere for, at det rationelle, egennyttige væsen også 

har en interesse i at modarbejde en klimatrussel, fordi truslen i sidste ende går ud over os alle sammen. 

 

Vi kan dermed hverken be- eller afkræfte, at Klimarådet har fået sin autoritet i klimadebatten i kraft 

af et bæredygtigheds- og klimadispositiv. Ser man i stedet på Klimarådet som afsender af klimakom-

munikation, har vi tidligere beskrevet, hvordan kommunikationen jf. et systemteoretisk blik i høj grad 

kan iagttages at foregå på det økonomiske systems præmisser. Vi har ligeledes beskrevet, hvordan 

størstedelen af Klimarådets nuværende medlemmer har en uddannelsesmæssig baggrund i økonomi. 

Et centralt spørgsmål kunne derfor være, hvorvidt den sandhed, som Klimarådet er med til at konsti-

tuere, i stedet er en sandhed, der gør markedet (og dermed økonomien) til sandhedsdannelsens sted? 

I Klimaloven af d. 26. juni 2020 fremgår følgende under Formål: 

 

2) Indfrielsen af Danmarks klimamål skal ske så omkostningseffektivt som muligt under hensyn-

tagen til både den langsigtede grønne omstilling, bæredygtig erhvervsudvikling og dansk kon-

kurrencekraft, sunde offentlige finanser og beskæftigelse, samt at dansk erhvervsliv skal ud-

vikles og ikke afvikles. 

3) Danmark skal vise, at der kan laves en grøn omstilling og samtidig bibeholdes et stærkt vel-

færdssamfund, hvor sammenhængskraften og den sociale balance sikres. 

(Link 3: retsinformation.dk) 
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I ovenstående fremgår det, hvordan indfrielsen af klimamålene ikke må ske på bekostning af en række 

andre hensyn, der kan iagttages at have højere prioritet end et isoleret fokus på at reducere CO2-

udledning. Klimamålene må ikke indfris på bekostning af erhvervsudviklingen og dansk konkurren-

cekraft, sunde offentlige finanser og beskæftigelse, og derudover må tiltagene ikke være med til at 

afvikle dansk erhvervsliv. Endeligt må klimaindsatsen heller ikke betyde, at vi skal gå på kompromis 

med vores velfærdssamfund. Ovenstående kan iagttages som et eksempel på, hvordan det er mar-

kedstankegangen, der beskæftiger sig med en nyttemaksimerende akkumulering af ressourcer, der 

dikterer sandheden i den tilgang, som Klimarådet og Klimaloven er grundlagt med – frem for et fokus, 

der udelukkende beskæftiger sig med at mindske CO2-udledningen. Det er den politiske økonomis 

principper, der danner grundlaget, når det eksempelvis fremgår, at Danmarks klimamål skal indfris 

på en så omkostningseffektiv måde (rent økonomisk, antager vi). Det er en sandhed, hvis blik er rettet 

mod ressourcerne, deres knaphed og hvordan disse akkumuleres mest effektivt. Dette flugter med et 

princip om nyttemaksimering, som vi kender fra den liberale regeringskunst og homo economicus. 

Derfor kan man argumentere for, at det i høj grad er en markeds- og økonomisk orienteret præmis, 

Klimarådet rådgiver regeringen ud fra. 

 

5.1.2 Det økonomiske systems begrænsede resonans 
Vi har i forrige afsnit beskrevet, hvordan et muligt bæredygtigheds- og klimadispositiv kan være 

grunden til, at Klimarådet har fået en særlig autoritet i den danske klimadebat. Vi har ligeledes be-

skrevet, hvordan Klimarådet selv kan iagttages som et eksempel på politisk styring, der i virkelighe-

den tager udgangspunkt i den liberale regeringskunsts præmisser, fordi grundlaget for Klimarådet er 

en tanke om omkostningseffektivitet. Tanken om omkostningseffektivitet, den effektive akkumule-

ring af ressourcer, kan ligeledes iagttages som et blik, hvormed det bliver markedets dynamikker og 

økonomiens love og regler, der danner grundlaget for den rådgivning, som Klimarådet udformer for 

regeringen. 

 

Systemteoretisk kan man argumentere for, der er en forskel på Klimarådet selv og den måde andre 

aktører fikserer mening om Klimarådet. Som det er blevet beskrevet i forrige kapitel, er der en tendens 

til, at diverse grønne interessenter anvender den videnskabelige kode sandt⎤falsk, når de bruger Kli-

marådet som reference i kommunikationen. Det kommer eksempelvis til udtryk i følgende eksempel 

fra Greenpeaces Helene Hagel, som vi også beskrev i analysen: 
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“Klimarådet er lige kommet med en rapport her i sidste uge, hvor de entydigt konkluderer, at vores 

produktion vil ikke 1:1 blive overtaget af et andet land, hvis vi reducerer den” 

Helene Hagel, Debatten d. 11. juni 2020 (Danmarks Radio, 2020). 

 

Som det fremgår, bliver Klimarådets konklusioner fremlagt som en form for sandhed. Der kan dog 

være eksempler på, hvordan forskellige aktører fikserer Klimarådet alt efter, hvor de står i debatten. 

Som det kom til udtryk, valgte Dan Jørgensen eksempelvis at etablere en vejleder⎤censor-distinktion, 

hvilket kan iagttages som et forsøg på at afmontere eller fiksere den tendens, hvormed Klimarådet 

bliver fikseret som en form for sandhedsvidne. Selvom forskellige aktører kommunikerer fra forskel-

lige positioner i klimadebatten, kan der alligevel iagttages en tendens, hvormed Klimarådet bliver en 

instans, der kan legitimere eller undergave et givent argument i klimadebatten. Selvom man kan sige, 

at Dan Jørgensen forsøger at yde en form for damage control, når han forsøger at tale Klimarådet ind 

i en anden forståelse end den, der gør rådet til en form for sandhedsvidne på klimaområdet, anvender 

han og andre til stadighed Klimarådet til at legitimere sin egen politik. Det samme kom til udtryk ved 

direktøren fra Olie Gas Danmark, der ligeledes henviste til Klimarådets rapport i stedet for at forsøge 

at undergrave den. Man kan derfor iagttage en tendens, hvormed Klimarådets arbejde kan blive an-

vendt til at legitimere hvad der minder om divergerende synspunkter, idet rådet fikseres ind i en 

videnskabelig forskel. Videnskabeliggørelsen af Klimarådet er med til at sætte Klimarådet i kontrast 

til klimapolitik, fordi man gennem den videnskabelige kode gør opposition eller ydersiden til det 

modsatte af faglighed. Med dette kan vi altså også iagttage en tendens i klimadebatten, hvor argu-

menterne samtidig bliver en kamp om det videnskabelige argument. Vores anvendelse af hhv. Fou-

cault og Luhmann repræsenterer imidlertid et blik, hvor man ikke på denne måde kan tale om en 

sandhed. Sandheden bliver mere flydende i den forstand, at den i høj grad er afhængig af iagttagel-

sespunkt. Man kan derfor også sige, at det teoretiske bliks funktion er at problematisere denne opfat-

telse af sandheden, og man kan derfor tale om forskellige sandheder. Der gælder først og fremmest 

en sandhed i kraft af den kommunikation, hvormed Klimarådet bliver anvendt som sandhedsreference 

i den offentlige debat. Det er en sandhed, hvor Klimarådet fikseres ind i en videnskabelig forskel. 

Videnskaben er i denne sammenhæng defineret ud fra forskellen sandt⎤falsk, og spørgsmålet er der-

for, om det overhovedet giver mening at tale om Klimarådets faglighed som en absolut klimafaglig-

hed, der er i stand til at dømme ud fra forskellen sandt⎤falsk på klimarelevante spørgsmål? 
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Vi har i forrige afsnit beskrevet, hvordan selve præmissen for Klimarådet er funderet i en tanke om 

en omkostningseffektiv, løsningsorienteret tilgang til håndteringen af klimaproblemerne, og hvordan 

denne måde at iagttage klimaspørgsmålet har store ligheder med økonomiens principper. Man kan 

derfor stille spørgsmålet om, hvorvidt der er to forskellige sandheder: 1) Den sandhed, som forskel-

lige aktører i debatten fikserer ind i begrebet Klimarådet 2) Den sandhed, som Klimarådet selv kon-

stituerer i kraft af dets rådgivning. 

Som beskrevet tidligere, kan den økologiske trussel, ifølge Luhmann, kun gøre sig selv bemærket 

gennem kommunikationens irritation af de allerede eksisterende systemer. Kommunikationen af for-

skellen fremtid⎤ingen fremtid kan eksempelvis iagttages som et ivrigt forsøg fra klimaprogressive 

partier, organisationer som Greenpeace, Fridays For Future og andre interessenter på at skabe støj 

omkring de sociale systemer. Systemer er lukkede om sig selv, men på denne måde kan man også 

sige, at de ikke nødvendigvis er selvforsynende (Højlund & la Cour, 2005, s. 3). Vi har i analysen 

beskrevet, hvordan Klimarådets kommunikation af de klimpolitiske løsninger i høj grad kan iagttages 

som et udtryk for, at videnskaben er blevet oversat til en frekvens, hvor det økonomiske system kan 

forstå det inden for forskellen betale⎤ikke betale. Det er en metode, hvormed klimahandlingen kvan-

tificeres således, at det økonomiske system kan forholde sig til den. Det er eksemplificeret ved, at de 

forskellige tiltag kan opgøres efter, hvor mange tons CO2-udledning regeringen kan få for et givent 

beløb. Det er blandt andet en metode, som den danske politolog Bjørn Lomborg anvender. Lomborg 

beskæftiger sig med blandt andet klimaspørgsmålet, hvilket bl.a. kommer til udtryk i bogen How to 

Spend $75 Billion to Make the World a Better Place (2014), der handler om, hvordan man på mest 

omkostningseffektiv vis kan akkumulere 75 milliarder USD, således at man får mest mulig løsning 

for pengene. Det er altså en kvantificering af løsninger på diverse problemstillinger, der oversætter 

løsningerne til en frekvens, så det økonomiske system kan forstå dem. På denne måde kan den øko-

nomiske logik forholde sig til, om det givne tiltag er værd at købe eller ej – ligesom regeringen jf. 

Klimarådets anbefalinger kan forholde sig til, om det er værd at akkumulere et givent antal kroner på 

en bestemt måde holdt op mod den mængde løsning, de får for pengene. Man kan derfor sige, at 

Klimarådets kommunikation i høj grad konstituerer en sandhed på det økonomiske systems præmis-

ser, og man kan derfor problematisere, at Klimarådet kommunikerer den økologiske trussel i et sy-

stem, der har et begrænset forhold til resonans. Resonans i det økonomiske system gør sig udeluk-

kende gældende, hvis klimafarerne sættes i forbindelse med enten et økonomisk tab eller en økono-

misk gevinst (Luhmann, 1989, s. 57). Det økonomiske system kan ikke forholde sig til, hvorvidt de 
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fortsatte operationer medfører fremtid eller ingen fremtid. Relationen mellem klimaproblemerne og 

det økonomiske system beskriver Luhmann således: 

 

“If such a need for regulation is taken as a point of departure – and this might very well be 

accepted today – then it suggests that the political system fixes amounts (above all, the amount or 

level of acceptable environmental pollution or the amount of the final consumption of irreplaceable 

resources or even negative amounts in the form of costs) and that the economic system concerns itself 

with an optimal distribution and use of these amounts” 

Niklas Luhmann, Ecological Communication (Luhmann, 1989, s. 59-60). 

 

Som eksternt ekspertorgan er det Klimarådets rolle at fodre det politiske system, således at det kan 

træffe kollektivt bindende beslutninger. Den økologiske trussel kan kun eksponere sig selv i kraft af 

kommunikationen. Som vi også har beskrevet i afhandlingen, er der talrige eksempler på, hvordan 

truslen forsøges aktualiseret i kommunikationen hos politiske klimabevægelser etc. Det kommer 

blandt andet til udtryk i fiksering af fremtid⎤ingen fremtid eller lignende forskelle. Selve kommuni-

kationen af klimatruslen bliver derfor et forsøg på at påvirke de sociale systemer – herunder særligt 

det politiske. Den løsningsorienterede kommunikation bliver derimod en kommunikation af den stra-

tegiske akkumulering af ressourcer, kapaciteter og information. Man kan først og fremmest sige, at 

så længe kommunikationen af løsningerne foregår på økonomiens præmisser, vil den logik, hvormed 

løsningerne udarbejdes, ikke kunne aflæse, hvor alvorlig truslen potentielt kan være. Man kan sam-

tidig stille spørgsmålstegn ved, om der er et bedre alternativ, da den politiske styring er begrænset af 

det faktum, at der ikke er uendelige ressourcer til rådighed, men det ændrer ikke ved diagnosticerin-

gen af det problem, hvormed det økonomiske systems begrænsede evne til resonans ligeledes be-

grænser Klimarådets evne til at forstå den potentielle trussel, som den globale opvarmning er eller 

kan være. 

 

5.2 Kampen om den videnskabelige sandhed i klimadebatten 
Vi har i afhandlingen beskrevet, hvordan forskellige systemkoder kan være virkemidler til at opnå en 

bestemt fiksering af en bestemt holdning i klimadebatten. Samtidig har vi beskrevet, hvordan Klima-

rådet er blevet et omdrejningspunkt i debatten om, hvordan klimaproblemerne skal løses. Klimarådet 

er blevet et redskab i kampen om det videnskabelige argument i klimadebatten, hvor oppositionen til 
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Klimarådet fikseres ind i en form for fornægtelse af videnskab. Vi har tidligere diskuteret muligheden 

for, at et decideret klimadispositiv er under udvikling. I forlængelse af dette kan man ligeledes dis-

kutere, hvorvidt Klimarådet befinder sig på indersiden af en dominerende sandhed i klimadebatten. 

Det vil altså sige, at Klimarådet lykkes – evt. blandt flere – med at tage patent på det videnskabelige 

standpunkt i klimadebatten. Vi kan derfor – ud fra det socialkonstruktivistiske/poststrukturalistiske 

udgangspunkt i afhandlingen – problematisere den opfattelse, hvormed der bliver én sandhed. Vi kan 

derimod, qua andenordensiagttagelsen, iagttage en dominerende videnskabelig sandhed og en yder-

side af den videnskabelige sandhed. Imidlertid har vi i opgaven primært iagttaget iagttagere, der for-

søger at fiksere sig selv på indersiden af den dominerende sandhed i klimadebatten. Her har vi be-

skrevet, hvordan Klimarådet spiller en central rolle i netop denne distinktion, hvor man nærmest kan 

argumentere for, at hele det etablerede politiske landskab forsøger at fiksere sig på indersiden af en 

forskel, der er pro Klimarådet⎤anti Klimarådet. Hvis man kan tale om, at der er et decideret bære-

dygtigheds- og klimadispositiv, kan man samtidig hævde, at Klimarådet er blevet en form for gali-

onsfigur for netop denne strukturelle og sociale orden, der er med til at trække en skillelinje mellem 

det grønne synspunkt og det ikke-grønne synspunkt. 

En organisation, som kan iagttages at befinde sig på ydersiden af den dominerende sandhed i klima-

debatten, er Foreningen Atomkraft Ja Tak. Foreningen Atomkraft Ja Tak iagttager, ligesom Klima-

rådet, løsningerne til klimaproblemerne ud fra en præmis om den mest omkostningseffektive reduk-

tion af drivhusgasser. På denne måde kan man sige, at Foreningen Atomkraft Ja Tak anderkender 

samme problem som Klimarådet, men er i høj grad i opposition til de løsninger, som Klimarådet 

foreslår. Foreningen Atomkraft Ja Tak skriver således på deres hjemmeside: 

 

”Foreningen Atomkraft – Ja Tak ønsker at bidrage til en fordomsfri og evidensbaseret debat om klima 

– og energipolitik. Vi mener, at Danmarks grønne image er misvisende, og vil give befolkningen det 

sande billede” 

atomkraft-jatak.dk (Link 1: atomkraft-jatak.dk) 

 

 

Foreningen Atomkraft Ja Tak forsøger altså ligeledes at tage patent på det videnskabelige ståsted i 

klimadebatten. Næstformand i Foreningen Atomkraft Ja Tak, Johan Christian Sollid, skrev d. 10. Maj 

2021 i Information, at ”Det er pinligt, at venstrefløjen ignorerer videnskabens konsensus om atom-

krafts sikkerhed” (Sollid, 2021). Vi kan altså iagttage, at trods forsøget på at fiksere mening i den 
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videnskabelige kode, opstår der alligevel en regering⎤opposition-distinktion i kraft af kampen om 

sandheden. Vi har derfor foretaget et interview med foreningens formand, Theis Palm, i forhold til at 

definere, hvordan han forholder sig til præmissen om, at Foreningen Atomkraft Ja Tak befinder sig 

på ydersiden af en dominerende sandhed i klimadebatten. Theis Palm udtaler bl.a. således:  

 

”Vi definerer os meget i oppositionen. Gennemsnitsalderen i Klimarådet ligger på 50 år. De er rundet 

af en tid i forhold til atomkraft. De er Boomer-demografien.1 De er forudindtagede imod atomkraft. 

Jeg ved det, fordi jeg har holdt et oplæg på statskundskab, hvor Bredahl (Jette Bredahl Jacobsen, 

næstformand i Klimarådet) var der. Jeg ville gerne tale med hende om, Klimarådet ikke foreslår 

atomkraft? Hun var utroligt afvisende med argumentationen om, at når det går galt, går det sindssygt 

galt, det er for dyrt og at vi ikke kan forsikre os ud af det. Klimarådet burde have en meget åben 

tilgang til en CO2-neutral energikilde. Den energikilde, der historisk har lavet den hurtigste omstil-

ling. Man skal gøre sig klart, hvilken vej de her mennesker har haft ind i Klimarådet. De er rundet af 

en anden tid. De har siden 70-80erne været bekymrede over klimaforandringerne, har været en del 

af de store NGO’er, er blevet rundet af disses grundlæggende idealer. På grund af denne runding er 

de forudindtagede” 

Theis Palm, d. 27. april 2021 (Bilag 1). 

 

Ovenstående citat kan iagttages som et udtryk for, at Theis Palm iagttager Klimarådets holdning til 

atomkraft som en holdning nærmere end et spørgsmål om sandt⎤falsk. Man kan altså argumentere 

for, at Theis Palm fikserer Klimarådet ind i koden regering⎤opposition, fordi Klimarådets holdning 

til atomkraft er et udtryk for rådets iagttagelsespunkt. Theis Palm beskylder altså Klimarådet for at 

være politiske: 

 

”Vores CO2-regnskab er politisk orienteret ud fra Kyoto-protokollen. Den er politisk defineret og 

meget præget af en politisk agenda. Den centrale Key Performance Indicator vi styrer mod på kli-

maområdet – at Danmark kan være 100 pct. neutrale i 2030 – fortæller man uden at fortælle, at det 

er på baggrund af biomasse. Man fælder en masse træer og brænder dem. Problematisk den måde 

man slører kommunikationen på.” 

Theis Palm, d. 27. april 2021 (Bilag 1). 

																																																								
1 Babyboomer-generationen (eller boomer) henviser til mennesker i den vestlige verden, der er født 
i årene 1946-1964. 
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Theis Palms citat indikerer altså, at den sandhed, som Klimarådet og den etablerede klimakommuni-

kation konstituerer, er betinget af den metode, hvormed de er nået frem til resultaterne. Theis Palms 

udtalelse kan derfor også iagttages som en indikation af, at der ikke noget privilegeret iagttagelses-

punkt, om end Foreningen Atomkraft Ja Tak selv hævder at være i besiddelse af det privilegerede 

iagttagelsespunkt, hvor sandheden kan iagttages fra. Man kan med andre ord iagttage Theis Palms 

kommentar, som et forsøg på at tegne en forskel, hvor Foreningen Atomkraft Ja Tak konstitueres som 

lig klimafaglighed, mens Klimarådet og den etablerede, dominerende, løsningsorienterede sandhed 

på klimaområdet bliver lig klimapolitik, som følge af en forudindtaget, politisk tilgang til spørgsmålet 

om atomkraft som løsning på klimaproblemerne. 

 

 

 
Af dette kan vi udlede, at Theis Palms artikulation af Klimarådet og den dominerende sandhed i 

klimadebatten i høj grad ligner den forskel, som bliver anvendt til at fiksere oppositionen til Klima-

rådets anbefalinger således, at de placeres på ydersiden af forskellen klimafaglighed⎤klimapolitik. 

Man kan derfor argumentere for, at der hersker en kamp om det videnskabelige argument i den danske 

klimadebat, fordi begge aktører, dvs. Klimarådet og Foreningen Atomkraft Ja Tak, forsøger at tage 

patent på sandheden. ”Den videnskab man finder relevant er også determineret af ens forforståelser” 

udtaler Theis Palm (Bilag 1). Det er dog en ulig kamp, da Foreningen Atomkraft Ja Tak umiddelbart 

befinder sig på ydersiden af den dominerende sandhed i den danske klimadebat, fordi den overord-

nede tendens er, at Klimarådet fikseres på indersiden af forskellen klimafaglighed⎤klimapolitik – 

modsat hvad Theis Palm indikerer. 
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Ud fra Theis Palms argumentation kan man derfor argumentere for, at konsekvensen af den sandhed, 

som bl.a. Klimarådet er med til at fortælle, bliver en blind plet bestående af bl.a. Foreningen Atom-

kraft Ja Tak. Den blinde plet bliver eksemplificeret ved, at Klimarådets forforståelse af atomkraft 

betyder, at Klimarådet ikke er i stand til at iagttage sig selv på anden orden. Den blinde plet forbliver 

derfor usynlig, da Klimarådet ikke har noget begreb om egen forudindtagethed – dvs. egen bias i kraft 

af det punkt, hvorfra der iagttages. 

 

Theis Palm forholder sig desuden også til regeringens rolle i forhold til den dominerende sandhed i 

klimadebatten: 

 

”Dan Jørgensens incitament er at blive genvalgt. Han har ingen interesse i at snakke om alle de 

iPhones, vi importerer og alt det træ, vi brænder af. Man laver ikke den evidens, der undergraver sit 

eget embede […] Det er et vigtigt perspektiv at have forholdet mellem evidens og politik. Det er ikke 

’evidence point politics’. På det her område er det nemt at konstruere en verden. Folk vil gerne have, 

at det går godt.” 

Theis Palm, d. 27. april 2021 (Bilag 1). 

 

Citatet er – foruden en indikation af, at Dan Jørgensens primære hensyn er populistiske – en indika-

tion af, at sandheden – trods den generelle, store iver efter at påtage sig det videnskabelige argument 

i klimadebatten – kan være et spørgsmål om, hvilket blik man iagttager sandheden igennem. Den 

centrale pointe er derfor ikke at afgøre, hvorvidt Theis Palm har ret i, at Foreningen Atomkraft Ja Tak 

repræsenterer dén evidensbaserede sandhed i klimadebatten, men nærmere at Foreningen Atomkraft 

Ja Tak repræsenterer én sandhed i klimadebatten – ligeså vel som Klimarådet repræsenterer en sand-

hed i kraft af den mening, der er fikseret ind i begrebet Klimarådet, men også i kraft af Klimarådets 
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egen kommunikation. Samtidig kan dette – ud fra et socialkonstruktivistisk blik – iagttages som en 

indikation af, at sandheder helt generelt er betinget af iagttagelsespunktet. Dette forhindrer dog ikke 

politikere, meningsdannere etc. i at forsøge at kapre sandheden, som det blev eksemplificeret, da 

regeringens repræsentanter delte den danske EPI-førsteplads samtidig med, at Klimarådets kritiske 

statusrapport blev offentliggjort. På denne måde bliver den kommunikative kamp om mening ligele-

des kampen om, hvilken sandhed der gælder i samfundet. 
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KAPITEL 6: Konklusion 
Afhandlingens grundlæggende interesse er funderet i granskningen af Klimarådets rolle i forhold til 

den politiske styring og som ekspertreference i den danske klimadebat. Det fremgår således af ana-

lysen, hvordan S-RV-regeringens beslutning om at nedsætte Klimarådet kan iagttages som et forsøg 

på andenordensstyring af dansk klimapolitik i kraft af en indirekte styring, hvor regeringen styrer sin 

egen klimapolitik inden for rammen af Klimarådets rådgivning. Det er blandt andet ud fra guverne-

mentalitetens præmis for legitimering af intervention, at det fremgår, hvordan Klimarådet kan iagtta-

ges som en teknologi, et redskab til etablering af en interventionssfære. Regeringens selvledelsespro-

ces bliver derfor en to-trins-proces, hvormed Klimarådet etablerer det handlerum, som regeringen 

kan styre sig selv inden for – dvs. en styring af selvstyring. Klimarådet får dermed funktionaliteten 

af en teknologi, en praksis, der skaber præmisserne for den politiske beslutningstagen, samtidig med 

at den er med til at indsnævre og kontingensregulere det handlings- og mulighedsrum, hvori de lang-

sigtede, politiske løsningsmodeller og strategier på klimaområdet kan udarbejdes. Disse præmisser 

for politisk beslutningstagen, dvs. Klimarådets vidensproduktion, kan iagttages som et produkt af 

regeringens andenordensiagttagelse, idet Klimarådet kan iagttages som et forsøg på at belyse en blind 

yderside. Dog er andenordensstyringens betingelser udfordret af et politisk, strategisk hensyn, der 

tilgodeser regeringens muligheder for stemmemaksimering – dvs. et hensyn, der legitimerer inter-

vention i kraft af popularitet, dvs. vælgeropbakning, frem for eksempelvis en bestemt faglig vurde-

ring. Samtidig er selve Klimarådets eksistens og uafhængighed udfordret af det paradoks, der består 

i, at selve eksistensen er betinget af gunsten fra den til enhver tid siddende regering/politiske flertal. 

 

Alligevel kommer det til udtryk, hvordan Klimarådet i den offentlige debat anvendes som styrkemar-

kør til at kapre det videnskabelige ståsted i klimadebatten. Klimarådet bliver således anvendt kom-

munikativt til at etablere en forskel mellem klimafaglighed og klimapolitik. Dette kan først og frem-

mest iagttages som et strategisk forsøg fra S-RV-regeringen på at videnskabeliggøre egen klimapoli-

tik, således at oppositionen fikseres på ydersiden af forskellen sandt⎤falsk og dermed fremstår som 

fornægtere af videnskaben. Derudover er der en mere generel tendens, hvormed Klimarådet – som 

omdrejningspunkt i klimadebatten – bliver fikseret som en form for sandhedsvidne, hvor aktører fra 

flere forskellige positioner i det klimapolitiske spektrum refererer til Klimarådet ud fra præmissen 

om sandt⎤falsk. Dog kommer det ligeledes til udtryk ved Dan Jørgensens vejleder⎤censor-distinktion, 

hvordan eksempelvis den pædagogiske kode kan anvendes til at kondensere Klimarådets mening i en 
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retning, der er belejlig i forhold til politisk strategiske hensyn. Den overordnede tendens indikerer 

dog, at Klimarådet kommunikeres ud fra præmissen om sandt⎤falsk, hvilket betyder, at Klimarådet 

får karakter af at repræsentere en objektiv sandhed i klimadebatten. 

 

Jf. afhandlingens videnskabsteoretiske udgangspunkt bliver det problematiseret, at Klimarådet fikse-

res i koden sandt⎤falsk. Eftersom sandheden i det socialkonstruktivistiske, poststrukturalistiske blik 

er betinget af punktet, hvorfra der iagttages, kan man ligeledes sige, at Klimarådet repræsenterer én 

sandhed frem for sandhedén. Dertil har vi først og fremmest beskrevet og diskuteret muligheden for, 

at den dominerende sandhed er ved at udmønte sig i et bæredygtigheds- og klimadispositiv, der – som 

sproglig og praktisk orden – indskriver sig i subjektiveringen af individer og gør bæredygtighed til 

en dominerende adfærdskalkule. Derudover har vi diskuteret, hvad der definerer den herskende sand-

hed i klimadebatten. Her har vi beskrevet, hvordan Klimarådet fungerer som en form for omdrej-

ningspunkt for sandhedsdannelsen i debatten om klimaløsninger. Selvom Klimarådet i den offentlige 

debat fikseres ind i sandt⎤falsk, kan man i høj grad argumentere for, at Klimarådets løsninger er et 

udtryk for videnskab præsenteret på økonomiens præmisser. Den økologiske trussel kan kun ekspo-

neres gennem kommunikationen og irritation af de sociale systemer, men i kommunikationen af løs-

ninger til klimaproblemer bliver det videnskabelige påtvunget at forholde sig til akkumuleringen af 

ressourcer, hvor meget CO2-reduktion, man kan få for pengene, således at løsningerne kommunikeres 

i et sprog, som kan forstås inden for rammen af det økonomiske system – dvs. koden betale⎤ikke 

betale. Derfor kan man argumentere for, at Klimarådets løsningsorienterede kommunikation skal 

iagttages ud fra den præmis, at virkeligheden er forsøgt beskrevet ud fra en økonomisk logik. 

Slutteligt har vi beskrevet, hvordan Klimarådet – i kraft af dets kommunikation og dén kommunika-

tion, der fikseres ind i begrebet Klimarådet – repræsenterer en dominerende sandhed i den løsnings-

orienterede klimadebat. En sandhed, der bl.a. er defineret ved dens konstitutive yderside. Interviewet 

med Foreningen Atomkraft Ja Taks Theis Palm kan iagttages som eksemplificeringen af, at der kan 

opstå en regering⎤opposition-distinktion på trods af begge siders forsøg på at kapre den videnskabe-

lige, objektivt sande inderside af forskellen. Man kan derfor argumentere for, at der opstår en kamp 

om sandheden i kraft af kampen om det evidensbaserede synspunkt, der beskriver en objektiv virke-

lighed. Af dette kan vi – ud fra afhandlingens videnskabsteoretiske udgangspunkt – udlede den iagt-

tagelse, at brugen af Klimarådets anbefalinger og øvrig ekspertviden som sandhedsviden skal ses i 

lyset af den epistemologiske begrænsning, der består i, at sandheden er betinget af øjnene, der ser. 

 



 

	
	
	

96 

6.1 Refleksion og perspektivering 
Vi har i ovenstående kandidatafhandling forsøgt at illustrere en kritisk stillingtagen til brugen af ek-

spertviden og kommissionsstrategien som politisk styringsværktøj. Vi har tidligere i vores uddan-

nelsesforløb beskæftiget os med Ledelseskommissionen, der blev beskyldt for bl.a. at være en flo-

skelkommission. Vi havde derfor allerede prøvet at beskæftige os med kommissionsstrategien som 

syltekrukkestrategi – eller en form for politisk pseudohandling, der mere end noget andet udgiver 

sig for, at være en politisk handling, en politisk forbedring, men som kan beskyldes for reelt ikke at 

formå at påvirke den politiske styring. Netop af denne årsag fandt vi det interessant, at Klimarådet 

kunne iagttages at have en form for autoritet i den klimapolitiske debat, hvor en bred vifte af for-

skellige aktører i debatten bruger Klimarådets arbejde til at retfærdiggøre bestemte synspunkter. Vi 

fandt det derfor nærliggende at undersøge, hvordan Klimarådet har fået magt til trods for, at den in-

gen juridisk magt har. 

Samtidig er vores blik funderet i en grundlæggende interesse for at problematisere eller undersøge 

brugen af ekspertviden i den offentlige debat. Om end det ikke er et nyt fænomen, har vi i forbin-

delse med Covid-19 kunne iagttage, hvordan myndighederne – dvs. ekspertviden – er blevet an-

vendt til at legitimere politikken. Måske mere end nogensinde før er ekspertviden blevet anvendt 

som påskud for de kollektivt bindende beslutninger. Derfor fandt vi det både interessant og relevant 

i forhold til uddannelsens formål, at analysere og identificere denne praksis gennem det teoretiske 

blik, vi er blevet introduceret for i undervisningen. Det er altså en måde at skabe et bestemt blik for, 

hvordan man kan forholde sig, når en bestemt viden eller en bestemt holdning bliver stemplet som 

ekspertviden. Grundlæggende er denne afhandling et udtryk for en erkendelsesteoretisk, kritisk stil-

lingtalen til ethvert iagttagelsespunkt, hvorfra vi selv og alle andre iagttager.  
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Bilag 1 
Interview med Theis Palm. Formand for Foreningen Atomkraft Ja Tak. 

 
Foretaget d. 27. april 2021. 
 
 
SG = Sebastian David Raymond Groth 
 
TP = Theis Palm 
 
 
 

SG:  I skriver på jeres hjemmeside, at I vil bidrage til en fordomsfri og evidensbaseret debat. 

Er det ikke netop derfor, at Klimarådet er blevet stiftet? Og i forlængelse heraf: Hvad 

er din generelle holdning til Klimarådets arbejde og funktion i forhold til udarbejdelsen 

af dansk klimapolitik? 

 

TP: Vi definerer os meget i oppositionen. Gennemsnitsalderen i Klimarådet ligger på 50 år. 

De er rundet af en tid i forhold til atomkraft. De er Boomer-demografien. De er forud-

indtagede imod atomkraft. Jeg ved det, fordi jeg har holdt et oplæg på statskundskab, 

hvor Bredahl (Jette Bredahl Jacobsen, næstformand i Klimarådet, red.) var der. Jeg ville 

gerne tale med hende om, Klimarådet ikke foreslår atomkraft? Hun var utroligt afvi-

sende med argumentationen om, at når det går galt, går det sindssygt galt, det er for dyrt 

og at vi ikke kan forsikre os ud af det. Klimarådet burde have en meget åben tilgang til 

en CO2-neutral energikilde. Den energikilde, der historisk har lavet den hurtigste om-

stilling. Man skal gøre sig klart, hvilken vej de her mennesker har haft ind i Klimarådet. 

De er rundet af en anden tid. De har siden 70-80erne været bekymrede over klimafor-

andringerne, har været en del af de store NGO’er, er blevet rundet af disses grundlæg-

gende idealer. På grund af denne runding er de forudindtagede. 

Man skal ikke kun have et klimaråd, men en række parter der kommer med indspark – 

eksempelvis Miljøøkonomisk Råd. Den videnskab man finder relevant, er også deter-

mineret af ens forforståelser. Det er ikke altid det mest præcise eller mest retvisende, 

der kommer ud. Key er at finde ud af hvilke mennesker er det der sidder her og hvad er 

det for et verdenssyn, de har.  
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SG: I skriver videre på jeres hjemmeside, at I vil give den danske befolkning det sande bil-

lede om Danmarks grønne image. Hvad skal der forstås ved sandhed?  

 

TP:  Jeg synes det var mærkeligt, da jeg stod i Debatten for nogle år siden: Der sagde jeg, at 

Danmark kun får 8 pct. af sin energi fra vind og sol. Det forstod folk ikke. Der ergrund-

læggende performance indikatorer i den danske klimadebat, der ikke bliver italesat. De 

bør være med i debatten. Det CO2-regnskab, som politikerne snakker om, regner ek-

sempelvis ikke Biomasse med. Hvorfor regnes dette ikke med? Hvorfor regner Klima-

rådet ikke dette med i deres rapporter? Hvorfor fortæller man ikke, at når man kigger 

på import/eksport, regnes dette ikke med i det samlede regnskab? De tal som politikerne 

står og tuder vores øre fulde af er ikke retvisende.  

 

SG:  Mange i klimadebatten forsøger at legitimere deres synspunkter gennem videnskab. Sy-

nes du der er en konsensus i klimadebatten, der er mere politisk end videnskabelig? 

 

 

TP: Vores CO2-regnskab er politisk orienteret ud fra Kyoto-protokollen. Den er politisk de-

fineret og meget præget af en politisk agenda. Den centrale Key Performance Indicator, 

vi styrer mod på klimaområdet – at Danmark kan være 100 pct. neutrale i 2030 – for-

tæller man uden at fortælle, at det er på baggrund af biomasse. Man fælder en masse 

træer og brænder dem. Problematisk den måde man slører kommunikationen på. 

 

Vi giver de tal, som man ikke kan finde andre steder. Ved at yde økonomisk støtte til 

vindenergi har vi ikke fået noget for det. Hver eneste gang, der kommer opdaterede tal 

fra Global Carbon Indicator, publicerer vi det på vores hjemmeside. Vores CO2 udled-

ning er i virkeligheden ikke faldet. Dan Jørgensens incitament er at blive genvalgt. Han 

har ingen interesse i at snakke om alle de iPhones, vi importerer og alt det træ, vi bræn-

der af. Man laver ikke den evidens, der undergraver sit eget embede […] Det er et vigtigt 

perspektiv at have forholdet mellem evidens og politik. Det er ikke ’evidence point po-

litics’. På det her område er det nemt at konstruere en verden. Folk vil gerne have, at 

det går godt.   
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SG: Tak for dine synspunkter og svar. Har du en afsluttende bemærkning? 

 

TP: Den objektive sandhed er, at vi får meget lidt af vores energi fra rene energikilder og at 

det går skidt i Danmark.  

 

 


