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Abstract 
In this report we focus on how the roll out of electric vehicles in the Danish society displays 
transparency from the governments side. We do not seek to conclude whether there is a lack 
of transparency from the governments side, but only to focus on how transparency in general 
is displayed. This focus also seeks to keep us neutral in our perception towards the 
government and their work. To do this, we involve a case study, focusing on the technologies 
involved as well as the political situation, and an analysis of the communication between the 
Danish Government and the EU, regarding their future climate plans. Throughout this we will 
answer our work questions in order, and clearly note in what chapter we answer which. At 
last, we have a discussion regarding our findings, as well as a conclusion that seeks to give a 
concrete answer to our focus problem.  
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Kapitel 1: Indledning og problemfelt 
Indledning 
Transparenthed er meget vigtigt for en befolknings evne til at have tillid til deres regering 
(Transparency international, u.d.). Vi er interesseret i at dykke dybere ned i hvordan den 
danske regering kan afspejle transparenthed, eller en mangel på det. Vi har valgt at gøre 
dette, ved at fokusere på indførelsen af nye klimaplaner i Danmark, og hvordan regeringen 
kommunikere emnet. Vi benytter denne situation som en case, til bedre at kunne forstå 
hvordan transparenthed kan fremstå i visse situationer.  

I takt med udvidelsen af menneskehedens forståelse af vores klima, og den påvirkning vi har 
på det, er vores behov for mere klimavenlige initiativer steget. Siden starten af det 19. 
århundrede er den gennemsnitlige temperatur på kloden steget 1,18 grader (NASA, u.d.), 
hvor 2016 og 2020 står lige for rekorden som det varmeste år nogensinde. Klimakrisen er 
noget som påvirker alle klodens lande (United Nations, u.d.), om det er ændringer i vejr 
mønstre som påvirker landes madproduktioner, eller stigning i havniveau, som kan medføre 
til flere katastrofale oversvømmelser i kystområder. Nationer verden over er begyndt at 
implementere nye initiativer, som skal hjælpe deres lande med at være mindre skadelige for 
miljøet. Dette gøres for at mindske den effekt, hver nation har på klimakrisen globalt. 

Flere lande er i gang med at udarbejde klima tiltag, for at rette op på klimakrisen (National 
Public Radio, 2011). Især i Europa er flere lande begyndt at samarbejde for at rette op på 
dette problem. Den Europæiske Union, og alle deres 27 medlemslande, har indgået aftaler 
om deres egen fremtidige udvikling, med fokus på klima. Der er mange områder hvorpå EU 
ønsker at være mere klimavenlige, og har allerede opsat en plan for deres generelle klimamål 
inden året 2050 (The European Comission, EU, 2018). EU har angivet forskellige sektorer som 
medlemslandene kan skabe klimavenlige ændringer i, hvor hver af disse ville skabe positive 
ændringer for klimaet. 

I denne rapport har vi valgt at have et fokus på transportsektoren, mere specifikt de grønne 
initiativer vedrørende vejtransport. Dette har vi valgt som fokus, på baggrund af at i EU er 
transportsektoren ansvarlig for næsten 30% af CO2-udslip, hvor 72% af dét udslip er fra 
vejtransport alene (Europa-parlamentet, 2019). Når det omhandler klimavenlige løsninger 
inden for transportsektoren, lader det sig ofte til at være domineret af elektrificering. Dette 
er som regel begrundet af at mange lande nu har infrastruktur, der gør dem i stand til at 
producere elektricitet på en klimavenlig måde f.eks. ved brug af sol-kræft, vind-kræft og vand-
kræft (Den Danske Regering, 2019). 

Dog når der bliver snakket om hvordan man indfører elektrificering, bliver indførelsen af el-
køretøjer ofte nævnt som en givet plan. Dette valg bliver dog nogle gange ikke bakket op med 
en mere detaljeret begrundelse, hvilket er hvad vi ønsker at kigge nærmere på i vores case. I 
de sidste 10 år er interessen for fossilfri køretøjer, og specielt el-køretøjer steget markant 
både fra regeringers, firmaers, og privatpersoners side (IEA, 2020). Når det omhandler 
klimavenlige løsninger inden for transportsektoren, lader det sig ofte til at være domineret af 
elektrificering, og som udvidelse af det, elektriske køretøjer. Dét at et så stort initiativ, som 
indførelsen af flere el-køretøjer, ikke har en tydelig begrundelse, er et problem da det 
afspejler en manglede transparenthed fra regeringens side. Med den stigende interesse inden 
for el-køretøjer, samt den manglende transparenthed og begrundelse vedrørende 
regeringens klimabeslutninger, har vi valgt at have fokus på omtalen af el-køretøjer. 
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I dette projektforløb, vil vi dykke dybere ned i vores case, for bedst at kunne forstå alle 
nødvendige aspekter af den. Derefter vil vi benytte denne forståelse til at bedst vurdere 
hvorvidt den danske regering afspejler transparenthed eller ej, i deres kommunikation 
vedrørende området. Vi vil derfor redegøre for forskellige aspekter inden for fossilfrie 
køretøjer, samt at gå i dybden med forskellige teorier og metoder for at kunne forstå denne 
problematik. Der inddrages teori som f.eks. kommunikationsteori til at analysere 
kommunikationen mellem EU og Danmarks regering. Rapporten inddrager følgende 
dimensioner: ’Subjektivitet, Teknologi & Samfund’ og ’Teknologiske Systemer & Artefakter’. 
Med STS som hovedet dimension, vil vores diskussion havde fokus på hvordan problemet kan 
påvirke samfundet, ved at tage udgangspunkt i vores fund fra vores analyse, og hvordan dette 
kan påvirke synet på den danske regering. 

Problemafgrænsning 
Som nævnt ovenfor er vores fokus at benytte indførelsen af el-køretøjer som en case, til at 
fremvise hvordan den danske regering i visse tilfælde kan afspejle transparenthed, når det 
kommer til begrundelser for deres valg. Vi føler at det er vigtigt i denne rapport at 
understrege, at vi ikke ønsker at konkludere hvorvidt indførelsen af el-køretøjer er et bedre 
valg, i forhold til andre alternativer. Mens vi, i denne rapport, vil gennemgå teknologien bag 
både el-køretøjer og andre fossilfri alternativer, er målet med dette kun at giver læseren en 
bedre forståelse for de positive og negative sider af alle involverede teknologier. 

Vores formål med denne rapport er derimod, at endeligt kunne konkludere hvorvidt der i 
vores case bliver taget beslutninger vedrørende indførelsen af el-køretøjer, på at svagere 
grundlag end andre beslutninger under klimaplanerne. Eller i hvert fald kunne konkludere om 
hvorvidt dette bliver afspejlet, i officielle udgivet dokumenter. Vi har til formål at understrege 
vigtigheden for transparenthed fra regeringens side, da det er meget vigtigt for at opretholde 
en befolknings tillid til deres regering (Transparency international, u.d.). Dette er specielt 
relevant når man snakker om vores case med indførelsen af el-biler, da det er en del af klima-
beslutninger der vil påvirke EU og det danske samfund gevaldigt, fra nu af til 2050 og 
fremover. 

Det er meget vigtigt at tage diskussionen om politisk transparenthed op nu, da EU siden 2018 
er begyndt at fastlægge deres klimaplaner for de næste 30 år og fremover (The European 
Comission, EU, 2018). Mange af EU’s fremtidige klimaplaner, involverer at indføre grøn 
omstilling i flere sektorer. Grøn omstilling involverer at skulle fremme klimavenlige valg og 
lave ændringer i flere samfundsområder for at mindske den negative effekt på klimaet. Dette 
gøres ved at formidle viden om grønne løsninger og ved at påvirke politikere, virksomheder 
og borgere til at træffe grønne valg. Grøn omstilling involverer inddragelse af forskellige 
sektorer såsom: landbrug, byggeri, transport, energi og mange flere (Rådet for Grøn 
Omstilling, u.d.). Indførelse af grøn omstilling vil påvirke samfundet på mange niveauer, fra et 
individuelt plan, i forhold til bebyggelse af ny infrastruktur, til et mere industrielt plan der vil 
diktere hvordan forskellige industrimagter kan operere i EU og Danmark. 

Med dette fastlagt kan vi nu gå videre til at få konkret opstillet vores problemstilling, såvel 
som vores arbejdsspørgsmål for denne rapport. 
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Vores problemstilling lyder som følgende: 
Hvordan afspejler vores case, omkring indførelsen af el-køretøjer, transparenthed fra 
regeringens side vedrørende deres begrundelse for visse beslutninger, og hvad kan vores fund 
betyde for samfundet? 

For at undersøge vores problemformulering, har vi udarbejdet fem arbejdsspørgsmål, som 
skal hjælpe os med at forstå vores case, inkluderende hvordan el-køretøjer bliver omtalt af 
regeringen. Vores arbejdsspørgsmål vil være med til at guide vores rapport ved først at hjælpe 
os med at danne en forståelse for vores case, hvilke teknologier der er involvere samt i hvilken 
situation den finder sted. Derefter vil de hjælpe os med at opstille potentielle indflydelser, 
der kan have påvirket hvorvidt der er fuld transparenthed fra regeringens side. Og til sidst vil 
de hjælpe os med at besvare vores problemslemstilling om hvordan en mangel på 
transparenthed kan påvirke det danske samfund. De følgende arbejdsspørgsmål, besvares 
løbende i rapporten og er som følgende; 

1. Hvilke muligheder er der for fossilfri transport? 

− Vi vil besvare dette arbejdsspørgsmål i kapitel 2, hvor vi gennemgår al 
nødvendig information for at give læseren en oversigt over vores case. Dette 
gøres ved at gennemgå teknologien bag forskellige fossilfri køretøjer, bl.a. el, 
brint og biobrændsel. 
  

2. Hvilke begrundelser er der for el-køretøjers stigning i popularitet? 

− Dette arbejdsspørgsmål, falder også under nødvendig information til at forstå 
vores case og vil derfor også blive besvaret i kapitel 2. Dette gøres med en kort 
gennemgang af el-køretøjets historie, såvel som en opstilling af nuværende 
omstændigheder som har bidraget til stigning i popularitet. 
  

3. Kan bias havde en indflydelse på vores case? Og hvordan kan man undersøge dette? 

− Dette spørgsmål vil besvares i kapitel 3, hvor vi vil gennemgå alt nødvendig 
information angående bias, såvel som at opstille vores plan for at undersøge 
det ved brug af kommunikationsteori. 
  

4. Hvordan har EU’s klimaplaner påvirket den danske regerings klimaplaner? 

− Dette vil blive besvaret i kapitel 4, i løbet af vores analyse af de 2 forskellige 
klimaplans dokumenter. Vi vil bl.a. gennemgå i analyserne hvilke 
kommunikationsmetoder hhv. EU og den danske regering benytter, på hvilke 
områder de er ens og forskellige. 
  

5. Hvordan kan manglen på transparenthed påvirke det danske samfund? 

− Dette vil vi svare på i kapital 5 i løbet af vores diskussion, hvor vi vil benytte 
vores fund fra analysen til at besvare vores problemstilling, såvel som at gå 
over hvordan mangel af transparenthed kan påvirke det danske samfund 
uanset den bestemte situation.  
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Semesterbindingen 
I dette afsnit vil vi gennemgå de to valgte dimensioner, der primært bliver benyttet i denne 
rapport. For hver af de to dimensioner vil vi gennemgå først hvad de er, samt hvad de går ud 
på, såvel som at gennemgå hvordan de vil gavne projektet. I dette projektforløb har vi valgt 
at gøre nytte af følgende dimensioner; ’Subjektivitet, Teknologi & Samfund’, og ’Teknologiske 
Systemer & Artefakter’. 

Subjektivitet, Teknologi og Samfund (STS) 
Det som STS omhandler, er det sammenspil der er imellem teknologier og mennesket eller 
samfundet, samt hvordan de påvirker hinanden. Dimensionen er forankret i en 
humanvidenskabelig tradition og trækker derfor især på humanvidenskabelige teorier og 
begreber samt videnskabsteoretiske problemstillinger knyttet hertil. Derudover dækker 
dimensionen også de samfundsmæssige drivkræfter bag teknologiudvikling, herunder 
virksomheders og det offentliges rolle heri. Med dette grundlag er det tydeligt at se hvordan 
denne dimension vil gavne vores projekt, da det har fokus på hvilken effekt regeringens 
beslutninger kan have på samfundet. 

Dette projekt har fokus på to forskellige måder hvorpå regeringens beslutninger i vores case 
kan påvirke samfundet. Den første værende hvordan indførelsen af nye klimaplaner vil 
påvirke ikke blot individer, men også organisationer og industrielle magter i Danmark. Den 
anden form for påvirkning omhandler vores problem vedrørende transparenthed og hvordan 
manglen på det kan påvirke det danske samfund. 

Teknologiske Systemer og Artefakter (TSA) 
TSA som en dimension har kendskab til teknisk-videnskabelige teorier, metoder og begreber 
knyttet til væsentlige teknologiske innovationer. Dimensionen er meget nyttig, når det gælder 
om at kunne lave en teknisk-videnskabelig analyse af en teknologisk innovation, på en måde 
der er let forståelig og håndgribelig. 

Ud fra dette grundlag vil denne dimension gavne vores projekt, da den er væsentlig for os til 
at kunne metodisk og struktureret opstille de nødvendige informationer vedrørende de 
involverede teknologier på en let forståelig måde, som vil danne den grundforståelse vi har 
behov for at kunne tage med i vores humanistiske analyse senere i rapporten. Altså benytter 
vi TSA til at danne en god grundforståelse for fossilfri køretøjer, så vi kan vurdere hvorvidt 
regeringen kommunikerer nok information vedrørende teknologierne til at begrunde deres 
beslutninger. Vi vil specifikt udnytte TRIN-modellen til at opstille de nødvendige 
informationer, på en metodisk og struktureret måde. 

Metode- og teoriafsnit 
Dette afsnit er en samling af fagtekniske gennemgange af de forskellige teorier og metoder vi 
benytter i løbet af vores projekt, samt hvor de benyttes i vores rapport. Beskrivelsen af hver 
metode og teori i dette afsnit vil indeholde, både en konkret redegørelse for dem såvel som 
en opstillet gennemgang af hvordan vi benytter metoderne og teorierne.  

I forhold til hvordan vi har set vores projekt og vores problem, så valgte vi at se det fra en 
social konstruktivistisk vinkel. Dette er fordi, social konstruktivisme inddrager i deres filosofi 
at forskellige samfund har behov for forskellige udviklingsretninger i forhold til deres 
teknologi. Specielt kan der fokuseres på hvordan magtgrupper, såsom en regering, kan have 
indflydelse på hvilken retning samfundet udvikler sig i, baseret på deres indflydelse på resten 
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af befolkningen. Dette spiller meget overens på vores case fokus, og vigtigheden af 
transparenthed fra regeringen. 

Videnskabsteorien social konstruktivisme (Pinch & Bijker, 2012) er baseret på en filosofisk 
tankegang, som bl.a. omhandler følgende pointer; 

- Teknologiudvikling er baseret på samfundets opfattelse af teknologien. 
o Selve teknologiens udvikling er domineret af behovet for specifikke 

samfundsgruppe. Magtgrupper såsom regeringer og firmaer kan havde bevidst 
påvirkninger på dette ved at appellere til samfundsgrupperne. (Reklamering, 
kampagner, initiativer osv.). 

- Menneskers forståelse er et resultat af deres kulturelle og historiske fortid, dette er 
ikke noget der er medfødt. 

o Lokationen og samfundet man er vokset op i, har en påvirkning på hvilket 
behov man vil have. 

Den største kritik som social konstruktivisme som en videnskabsteori (Bengt-Pedersen & 
Klausen, 2021), står overfor er at siden videnskabsteori bliver benyttet til at genererer ny 
viden, og social konstruktivisme er afhængig af individers forskellige behov for at deres 
filosofiske tankegang om teknologiudvikling holder vand, er det svært ved at generere ny 
objektiv viden. På baggrund af denne kritik bliver social konstruktivisme ofte ikke brugt til at 
generere ny objektiv viden, men til at analysere eksisterende viden. Dette er også sådan vi 
har valgt at benytte det. Vi anvender et social-konstruktivistisk fokus i vores diskussion i 
slutningen af rapporten, for at kunne analyse og vurdere den viden vi har indsamlet igennem 
projektet. Vi bruger dette fokus til at gennemgå den betydning regerings transparenthed har 
på samfundet. 

Med vores valg af videnskabsteori fastgjort har dette haft en indflydelse på vores valg af 
metoder og teori i vores projekt. Primært har vi benyttet humanvidenskabelige og teknisk-
videnskabelige teorier og metoder, da disse er vores bedste mulighed for at både kunne 
praktisk bidrage til vores projekt, samt til en vis grad inddrage den filosofiske tankegang bag 
social konstruktivisme. 

TRIN-modellen 
For at bedst at kunne arbejde med vores case i dette projekt og for bedst at kunne inddrage 
læseren i vores forståelse er der behov for, først og fremmest at kunne indsamle, organisere 
og prioritere information vedrørende teknologierne involveret i casen, som i dette tilfælde er 
fossilfri køretøjer. Dette er et behov fordi at, selvom vi i løbet af projektet selvfølgelig har 
undersøgt og indsamlet store mængder af information vedrørende teknologierne, er der ikke 
behov for at læseren af rapporten bliver udsat for samme mængde til at forstå casen. Derfor 
har det været nødvendigt for os at kunne kategorisere og prioritere den totale mængde af 
indsamlet information, til kun at være den nødvendige mængde af indsamlet information. For 
mest effektivt at kunne opnå dette, har vi gjort brug af en inspirationsmetode ved navn 
Teknologi og Radikalt og Inkrementelt design i Netværk, som oftest bliver refereret til som 
TRIN-modellen (Jørgensen, 2020). 

Denne “TRIN-model” er som sagt ikke en model, men en inspirations metode udarbejdet af 
undervisere på RUC: Erling Jelsøe, Thomas B. Christensen & Niels Jørgensen. Metoden blev 
udarbejdet på baggrund af at disse undervisere følte at der manglede en metode man kunne 
benytte til at analysere teknologier på et bredt plan, uanset hvilken skala teknologien var på. 
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For at dette kan opnås, er denne metode opbygget af seks forskellige trin, som man kan dykke 
ned i når det kommer til teknologi analyse. De seks trin er som følgende: 

Teknologiers indre mekanismer og processor. Dette trin handler om at kigge på hvad der 
konkret får teknologien til at virke, altså hvilke dele er nødvendige for at teknologien opnår 
dets formål. 

Teknologiers artefakter. Det andet trin går ud på at dykke dybere ned i alle menneskeskabte 
elementer af teknologien, at se teknologien som en helhed og at se hvordan alle disse 
artefakter indgår i teknologien. 

Teknologiers utilsigtede effekter. Dette tredje trin handler om at analysere effekter af en 
teknologi som selve udviklingen ikke kunne have forudset. Ofte er grunden til at disse effekter 
er utilsigtede, at selve udvikleren af teknologien ikke havde den nødvendige viden til at 
forudse dem. 

Teknologiske systemer. Det fjerde trin handler om de systemer teknologien indgår i, altså 
hvilke andre teknologier eller menneskelige systemer den interagerer med for at opnå dens 
endelige formål i hele systemet. 

Modeller af teknologier. Dette trin handler om at repræsentere teknologien på en forståelig 
måde oftest igennem visuelle, numeriske eller fysiske modeller. Dette gøres for at kunne 
forklare forskellige dele af teknologien i dybden og se hvordan de relatere til hinanden. 

Teknologier som innovation. Det sidste trin omhandler hvad der får en teknologi til at blive 
set på som attraktiv eller ej for masserne, altså hvad der gør om en teknologi bliver udbredt 
eller ej. 

Når det kommer til denne metode, er det vigtigt at kigge på teknologiens positive og negative 
effekter da dette bidrager til en mere balanceret analyse. Det er også vigtigt at udpege at når 
man benytter denne metode, har selv udviklerne påpeget at man kun skal benytte omkring 
to af trinene. Igen handler dette om at prioritere den nødvendige information for den 
situation hvori man benytter metoden. I forhold til vores case er det nødvendigt for os at 
forstå hvordan el-køretøjer teknisk fungerer i modsætning til andre fossilfri alternativer. 
Forståelsen af denne information ligger under det første trin Teknologiers indre mekanismer 
og processor. Det er også nødvendigt for os at kigge nærmere på, hvilke effekter indførelsen 
af elbiler, indførelsen af petroleums biler og indførelsen af andre fossiler i alternativer kunne 
have på samfundet. Dette fokus ligger under det tredje trin Teknologiers utilsigtede effekter. 

Kommunikationsteori 
Siden vi i dette projekt arbejder med nødvendigheden for transparenthed fra regeringens 
side, var det nødvendigt for os at kunne finde en metode, hvorved vi kunne være kvalificeret 
til at lave denne vurdering. Til dette benytter vi kommunikationsteori til at kunne analysere 
og vurdere kommunikationen mellem EU og den danske regering, og kommet frem til 
konkrete resultater af denne analyse. Disse konkrete resultater kan vi derefter bære videre til 
vores endelige diskussion som støtte til vores argumenter. 

Vi valgte at benytte kommunikationsteori, da det ud fra vores egne kompetencer er den 
stærkeste mulighed for, hvordan vi kan vurdere om der er transparenthed eller ej fra 
regeringens side. Siden kommunikationsteori er et meget bredt begreb, vil vi mere specifikt 
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benytte os af Craigs syv traditioner og teori vedrørende Kommunikations kompetente 
forfattere. 

Craigs syv traditioner 
De syv traditioner er opstillet som syv måder man kan se kommunikation på og indeholder 
fokuspunkter, metoder, filosofiske vinkler og forskellig fortolkning af kommunikation. Mens 
vi ikke ønsker at benytte alle metoder fra alle traditioner, har vi udvalgt forskellige dele fra 
relevante traditioner som vi mener kan bidrage til vores analyse. Dette inkluderer også de 
forskellige perspektiver på hvordan man kan fortolke kommunikation, som vi kan benytte til 
at bearbejde vore fund fra analysen. 

Robert T. Craig er kendt for at have samlet, redegjort og opstillet de syv traditioner i et samlet 
kompendium (Craig, 1999). Disse syv traditioner som Craig samlede var på daværende 
tidspunkt, de syv store forskellige måder at se kommunikation på. Mens de syv traditioner er 
forskellige teorier, som er blevet dannet over tid, kan der stadig være overlap eller 
modsætninger imellem de syv traditioner, hvilket skaber et samspil mellem dem. Han har ikke 
selv defineret teorien bag dem, men var dén som satte dem op som ”traditioner“. 
Kommunikation kan ikke defineres som én ting, da der er flere elementer der er i sammenspil 
når man kommunikerer. Dette førte Craig til at sammensætte de syv traditioner. Da Craig 
opstillede de forskellige teorier i et samlet kompendium, gav det mulighed for bedre at se 
sammenspillet imellem de forskellige traditioner hvilket gav en mere afrundet måde at se 
kommunikation på, da det gjorde det lettere for folk at benytte flere perspektiver sammen. 
De syv traditioner er; den retoriske tradition, den semiotiske tradition, den socialpsykologiske 
tradition, den fænomenologiske tradition, den kybernetiske tradition, den sociokulturelle 
tradition og den kritiske tradition. 

Vi har valgt at bruge elementer fra bl.a. den retoriske og den socialpsykologiske tradition. Vi 
inddrager dog vores forståelse for alle syv traditioner med i vores analyse og tager dem med 
i vores overvejelser, selvom vi ikke nødvendigvis benytter bestemte metoder fra dem alle. 

Elementer vi har valgt at tage med fra den retoriske tradition, er at vi har et fokus på; hvilken 
vinkel teksten benytter, hvem tekstens tiltænkte modtagere er, hvem tekstens forfatter er og 
hvad teksten egentlige formål er. Inden for den retoriske tradition, er disse elementer absolut 
nødvendige for at bedst kunne forstå, hvordan man effektivt kommunikerer. Fra den 
sociopsykologiske tradition, har vi valgt at fokusere på framing. I denne sammenhæng handler 
framing om, hvilket verdensbillede forfatteren ønsker, at læseren skal danne sig ud fra 
teksten. I den sociopsykologiske tradition bliver framing brugt som et overtalelsesværktøj og 
er med til at drive opfattelsen af teksten fra læserens side. 

Den retoriske tradition: forfatter, formål, modtager og vinkel 
Forfatter, formål & modtager 
Indenfor den retoriske tradition er det utrolig vigtigt for forfatteren selv at overveje, hvilken 
rolle de spiller i deres kommunikation (Gabrielsen & Christiansen, 2010, s. 43-64). Det er 
derfor også vigtigt for os at tage dette med i vores tanker, når vi analyserer teksten. 
Modtagerens opfattelse af forfatteren spiller en stor rolle i, hvad forfatteren behøver at 
overtale modtageren om. For eksempel, hvis en forfatter allerede bliver anset for at være 
vidende inden for det område de diskuterer, behøver de ikke at overtale deres modtagere 
om, at de ved, hvad de snakker om. Da de kan gå ud fra at modtageren allerede har den 
opfattelse af dem (ibid.). 
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På samme måde som med forfatteren, er forståelsen af et formål også utrolig vigtigt, både 
når man skriver en tekst og når man analyserer den. Hvorvidt en tekst opnår dens endelige 
formål, er hvad der kan diktere hvorvidt kommunikationen er effektiv eller ej (ibid.). En 
forståelse for en kommunikations formål, er vigtigt at tage med i ens overvejelser, når man 
laver en analyse af kommunikationen. Det er specielt vigtigt, når man herefter skal kunne 
vurdere, hvorvidt indtrykket man fik af teksten, har været tiltænkt fra forfatterens side. Den 
retoriske tradition dikterer at der er seks forskellige primære formål med kommunikation, 
som en forfatters mål kan falde under. Disse primære formål er: refleksion, forståelse, 
enighed, forpligtelse, at ændre attitude og at ændre opførsel (ibid.). Disse seks formål er hvad 
forfatteren håber, at deres modtagere vil gøre som et resultat af deres kommunikation. 

I den retoriske tradition bliver det dikteret at de tiltænkte modtagere af en kommunikation, 
ideelt skulle kunne være de aktører der kan have en indflydelse på hvorvidt forfatteren kan 
opnå deres mål eller ej (ibid.). Dette betyder dog ikke at en kommunikation ikke også kan 
påvirke flere aktører, end de tiltænkte modtagere. Dette gør, at en god forståelse for hvem 
modtageren af en kommunikation er, er et vigtigt punkt at tage med i ens egne overvejelser. 
Dette betyder, at en god forfatter vil rette alle overtalelses værktøjer i deres kommunikation, 
mod de tiltænkte modtagere for at overtale dem specifikt (ibid.). Til det kan de bl.a. og 
benytte et overtalelsesværktøj kaldet en “vinkel”. 

Vinkel 
En vinkel indenfor den retoriske tradition, er et bestemt perspektiv man kan vælge at 
præsentere en case ud fra. En forfatter benytter en vinkel som overtalelses værktøj, da det 
kan appellere til forskellige modtagergrupper. (Gabrielsen & Christiansen, 2010, s. 20).  
Inden for kommunikationen findes der mange forskellige vinkler, dog er der ikke begrænsning 
for hvor mange forskellige slags, og det er også relativt normalt at se mere end én vinkel i 
samme kommunikation. I disse tilfælde er der dog tale om en primær og en sekundær vinkel. 
Den måde, hvorpå en vinkel fungerer som et overtalelsesværktøj er, at de drager 
modtagerens fokus hen på aspekter af forfatterens formål, der appellerer til dem. Ved at gøre 
dette, så distraherer de også læserens fokus væk fra aspekter af forfatterens formål, der ikke 
appellerer til (ibid.). Dette er derfor specielt interessant, når det kommer til analyse af 
kommunikation, da det er med til direkte at udpege, hvilke former for information der bliver 
favoriseret. 

Den sociopsykologiske tradition: Framing 
Framing 
Framing i en kommunikationssammenhæng handler om at, en forfatter kan ønske at 
fremhæve en vis opfattet realitet fremfor en anden. Framing involverer i bund og grund 
udvælgelse og fremtrædelse. At “frame” er at udvælge nogle aspekter af en oplevet 
virkelighed og gøre dem mere markante i en kommunikerende tekst på en sådan måde, at 
det fremmer: en bestemt problemdefinition, almen fortolkning, moralsk evaluering og/eller 
behandlingsanbefaling, for det beskrevne emne (Entman, 1993). 

Dette kan gøres på mange måder, i nogle tilfælde af kommunikation bliver det kun tydeligt 
når man opsætter visse dele af teksten over for andre. Framing er et overtalelsesværktøj i 
kommunikation, der virker på baggrund af, at mennesket, i en sociologisk sammenhæng, har 
en tendens til at følge “flokken” (ibid.). Hvis en modtagers opfattelse af realiteten ændrer sig 
på baggrund af kommunikationen, vil denne modtagers fremtidige handlinger være baseret 
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på den nye realitet. Dette er målet for forfattere, der benytter framing som et 
overtalelsesværktøj. 

Der er flere måder hvorpå man kan benytte framing i kommunikation, alt afhængigt af 
forskellige faktorer: hvilken slags kommunikation, hvem er modtageren, hvilken vinkel ville 
være bedste at komme fra, osv. Så mens der selvfølgelig er flere måder, hvorpå framing kan 
fremhæve at en tekst, så vil vores benyttelse af den retoriske tradition give os et godt 
grundlag at starte udefra, som vi så kan bygge videre på i vores analyse. 

Kommunikations kompetente forfattere 
Under afsnittet om Craigs syv traditioner går vi over konceptet af formål med kommunikation. 
Al kommunikation har en intention bag det, hvorvidt forfatteren er i stand til at leve op til 
denne intention eller ej, afhænger af forfatterens egne kompetencer inden for 
kommunikation (Lifepersona, 2018). Derfor er det vigtigt, at når man analyserer 
kommunikation, at man afklarer, hvorvidt forfatteren højst sandsynligt er kompetent inden 
for kommunikation eller ej. Med kommunikations kompetent forfatter kan man formode, at 
indtrykket, man finder i løbet af sin analyse, er det samme indtryk de ønskede at give. Dog 
hvis forfatteren ikke er kompetent inden for kommunikation er der langt større sandsynlighed 
for at indtrykket givet, ikke levede op til formålet for kommunikationen (ibid.). Med en 
kommunikation kompetent forfatter kan man formode at alle overtalelsesmetoder, værktøjer 
og alle eksempler man kan finde i en tekst, der kan påvirke læserens opfattelse af 
informationen i teksten er skrevet med den intention. 

Vi benytter dette grundlag til at fastslå, hvorvidt der er en kommunikations kompetent 
forfatter i vores analyse og derefter benytter vi resultaterne deraf til at styrke vores 
argumenter i vores diskussion.  
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Kapitel 2: Case uddybelse 
Dette projekt ønsker at fremvise, hvordan der i visse tilfælde fra regeringens side kan udvises 
manglende transparenthed, og hvordan dette kan påvirke samfundet. Til det har vi valgt at 
benytte en relevant situation, eller en “case” som vi har omtalt den i rapporten, til at 
illustrerer det. Dette afsnit er dedikeret til at afdække alt nødvendig information angående 
vores case. For at være bedst informeret angående vores case, er vi nødt til at vide: den 
politiske situation, hvori vores case finder sted, hvilken teknologi vores case fokuserer på 
såvel som alternativer til den, positive og negative sider ved disse teknologier og til sidst en 
diskussion på, hvor hvilken betydning situationen har. Vores case fokuserer på at som følge 
af nye EU klimaplaner, der opfordrer til elektrificering af adskillige sektorer, har Danmark valgt 
at fokusere på dette ved primært at inddrage flere elektriske køretøjer i transportsektoren. I 
dette kapitel ønsker vi at dykke dybere ned i detaljerne af vores case, hvor vi så senere vil 
kunne analysere kommunikationen mellem EU og Danmark omkring deres officielle 
klimaplaner, på baggrund af forståelsen dannet i dette kapitel. Det første man er nødt til at 
forstå er: hvad er el-køretøjer? 

El-køretøjer, mere specifikt el-biler, er ikke en ny teknologi eller et nyt koncept. Den første el-
bil i produktion var helt tilbage i 1884 i London, og imellem 1900-1912 var omtrent en 
tredjedel af alle køretøjer på vejene i USA elektriske (SynterGroup, 2021). I mange år var 
elektrisk transport standarden, og faldet i populariteten af el-biler var primært baseret på to 
ting; en mangel på entusiasme omkring teknologien fra en regerings side, og udviklingen af 
”The Ford Model T”, som både var lettere at tanke op med petroleum og som kostede 
nogenlunde det samme som elektriske biler (ibid.). 

Men nu er el-køretøjer begyndt at komme tilbage og har opnået ny popularitet, både fra 
forbrugeres side, men i mange tilfælde også fra regeringer. Flere regeringer i EU alene har 
opsat planer om at gøre deres veje fossilfri inden 2050, og mange af disse regeringer ser 
specifikt til el for at opnå dette (The European Comission, EU, 2018). En årsag til denne 
nyfunden entusiasme fra regeringernes sider, kan hænge sammen med at mange regeringer 
har indgået aftaler vedrørende grønnere omstilling i deres lande. For bedre at kunne vurdere 
dette, er vi nødt til at danne en god grundlæggende forståelse for el-køretøjer og andre 
fossilfri køretøjer, og hvilke ligheder der potentielt er imellem de forskellige teknologier. 
Dette spiller også sammen med vores besvarelse af arbejdsspørgsmål 1: Hvilke muligheder er 
der for fossilfri transport? Og arbejdsspørgsmål 2: Hvilke begrundelser er der for el-køretøjers 
stigning i popularitet? Disse to arbejdsspørgsmål vil løbende blive besvaret i dette kapitel. 

De informationsområder vi vil gå igennem i dette kapitel er som følgende: Først vil der 
redegøres for de teknologier casen omhandler, her vil der kigges på el-køretøjer og andre 
fossilfrie alternativer, hvor hver teknologi vil få angivet dens konkrete funktion, samt dens 
fordele og ulemper. Her anvendes TRIN-modellen til at prioritere informationerne om de 
omtalte teknologier, såvel som at strukturere informationerne. Derefter vil vi gennemgå den 
politiske situation, hvilket involverer en gennemgang af EU’s fremtidige klimaplaner for op til 
2050, såvel som Danmarks fastlagte klimaplaner for samme periode. Derefter vil vi gennemgå, 
hvordan visse af disse klimaplaner vedrørende elektrificering allerede nu begynder at blive 
indført, både fra private firmaer og fra den offentlige sektor. Dette understreger vigtigheden 
af vores diskussion af denne sag nu. Til sidst afrunder vi dette kapitel med en kort 
opsummering af de nødvendige informationer, og en overgang til næste kapitel. 
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Fossilfrie køretøjer 
I dette afsnit vil vi gennemgå de mere tekniske aspekter af el-køretøjer, mere specifikt el-
biler, hvordan de virker og hvilke positive og negative sider der er ved benyttelsen af dem. 
Derefter vil vi gennemgå tre alternative fossilfri brændstofs muligheder, hvordan de virker og 
de positive og negative aspekter af dem. Dette gøres både som en besvarelse på vores første 
arbejdsspørgsmål, men også for at sætte elbiler, som en teknologi, i perspektiv over for andre 
muligheder. De informationer vi vælger at fokusere på i dette afsnit, henholder sig til trin 1: 
Teknologiers indre mekanismer og processor, og trin 3: Teknologiers utilsigtede effekter, fra 
TRIN-modellen. 

Før vi begynder at redegøre for hvilke fossilfri muligheder der er på markedet, er vi nødt til at 
have en specifik definition på hvad det vil sige at være fossilfri. En teknologi, her er der mere 
specifikt snak om køretøjer, kan blive beskrevet som fossilfri så længe den ikke gør brug af 
fossile brændstoffer. Fossile brændstoffer konstituerer syv kategorier (Eurostat, EU, 2019), 
hver med tilhørende underkategorier, som er; Faste fossile brændstoffer (bedre kendt som 
kul), Fremstillede gasser, Tørv og tørv-produkter, Olieskifer og oliesand, Olie og 
petroleumsprodukter (undtagen biobrændselsdel), Naturgas, og Ikke-vedvarende affald. 

El-køretøjer 
Det simple mål for alle køretøjer er at bevæge sig. I et køretøj som en bil er den simple 
opbygning af hvordan dette opnås meget ens. En motor vil drive hjulene fremad, som så for 
køretøjets eller bevæge sig. Dette er grund forståelsen af teknologien. Den store forskel på 
forskellige biler og deres teknologi er som hvilken energikilde, der driver motoren. Ligesom 
der er forskel på en benzinmotor og en dieselmotor, er der selvfølgelig også forskel på en 
fossil motor og en fossilfri motor. Den primære forskel er, at energikilden, der driver en 
elektrisk bil, er et litium ion-batteri der er elektrisk ladet (EDFenergy, u.d.). 

Disse batterier indeholder ikke litium metal, men ioner der er i stand til at holde på 
elektricitet. Det er bredt estimeret at batterierne vil virke i mindst 8 år eller ca. 161.000 km. 
Den måde hvorpå man måler brændstofforbruget på i en el-bil, er ved brug af kilowatt hours 
(KWh), som er et mål for mængden af energi et køretøj skal bruge for at køre i en time (ibid.). 
I EU alene er der omtrent 225.000 opladere til elektriske køretøjer. Heraf er kun 25.000 af 
dem “fast chargers”, som kan oplade med mere end 22 kW ad gangen (ACEA, 2021). 

Måden, hvorpå en bil bliver drevet af elektricitet er ved at, fra batteriet kører strømmen 
igennem en converter, der kører det videre til en motor, der omdanner elektriciteten til 
kinetisk energi. Denne kinetiske energi er hvad der får hjulene til at dreje rundt, og derfor 
driver bilen. Størstedelen af motoren i en el-bil består af batteriet, da der er mange dele, der 
kan findes i en fossil motor, som er erstattet med batteriet såsom benzintanken og 
antændingskammerat (The AFDC, u.d.). Med denne oversigt over de indre mekanismer kan vi 
gå videre til at kigge på fordele og ulemperne ved benyttelsen af el-biler. 
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Figur 1: livscyklus emissioner (over 150,00km) af elektriske og konventionelle(fossilebiler) i Europa i 2015 (Hall & Lutsey, 

2018, s. 5). 

I den ovenstående graf (Figur 1) fra ICCT, rapporterede de i 2018, at den gennemsnitlige 
europæiske elektriske bil udstedte cirka halvt så meget CO2 som den gennemsnitlige 
europæiske fossilbil i løbet af dens produktion og dens benyttelse (Hall & Lutsey, 2018).  

ICCT gennemgik også i deres rapport at selv om at produktionen af litium ion batterier driver 
en stor del af CO2 udslippet fra elbiler, vil dette udslip blive udlignet med de besparelser, man 
opnår i løbet af bilens benyttelse. Derudover kan el-bils batterier benyttes på andre måder, 
efter de ikke længere kan drive el-biler på grund af at deres kapacitet er faldet. Dog er der 
også en del ulemper med brug af disse litium ion batterier. 

Da en el-bil bruger et litium ion batteri gør det at der kommer noget skade på miljøet både 
under udgravningen af råmaterialerne, men også når man skal afskaffe batterierne. Litium 
bliver gravet op forskellige steder i verden, men den samme ting er sket i litiumminer rundt 
omkring på kloden. Både i USA, Sydamerika og Kina er floder blevet forurenede på grund af 
litiumminer. Konsekvenserne af disse udgravninger medfører at landbrug, natur og 
livskvalitet kan blive negativt påvirket op til 250km væk fra litiumminerne. Derudover 
forurener udgravningen af litium også jorden som den bliver udgravet fra. Det medfører så at 
drikkevand bliver forurenet (Katwala, 2018). 

Når et litium ion batteri med rimelighed ikke kan anvendes mere, er målet at det skal 
genbruges. Men at genbruge disse batterier involverer mange udfordringer. Som det er nu, 
kender vi ikke den mest effektive måde at genbruge disse batterier på, og det leder til at der 
er relativt få steder, hvor batterierne faktisk kan blive genbrugt (Hall & Lutsey, 2018). 
Oftest bliver disse batterier ophugget for at udvinde litiummet, men dette resulterer i at 
mange andre dele af batteriet ikke kan blive genbrugt. Det er også sket at der opståede flere 
brænde, ved at et litium batteri blev markeret forkert og derefter knust. Der har også været 
ulykker, hvorved væske har sivet ud af batterierne og derefter forurenet jorden. Al det her 
bliver ikke hjulpet af at producenterne ikke deler hvad præcis batterierne består af, så man 
ikke kan angive hvilken metode der ville være bedst egnet til at genbruge batterierne 
(Katwala, 2018). 

Andre fossilfri brændstoffer/alternativer 
Efter at havde gennemgået el-køretøjer teknologien, samt dens fordele og ulemper, er det 
nødvendigt at danne en forståelse for andre fossilfrie alternativer. Dette gøres for at udvide 
vores forståelse inden for fossilfrie transportmuligheder. Denne forståelse er vi nødt til at 
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bære med os i vores analyse for bedst at kunne vurdere, hvorvidt information givet af EU og 
Danmark er tilstrækkelige til at begrunde deres valg. 

For mens el-biler, som nævnt tidligere i rapporten, har eksisteret i over et århundrede, så er 
de ikke den eneste fossilfri mulighed. Der er flere alternative brændstoffer som bliver 
benyttet, både til personlig transport såvel som til områder af industriel transport. Som det 
står nu, findes der tre relativt bredt benyttede fossilfri alternativer til traditionelt brændstof, 
ud over elektricitet. De tre forskellig fossilfri alternativer vi vil gennemgå i dette afsnit er: LPG, 
biogas og biodiesel. 

LPG 
LPG står for Liquified Pertoleum Gas (Flydende petroleums gas) og er et biprodukt af både 
raffinering af olie, men også af behandlingen af naturlige gasser. Mens denne substans 
plejede at blive brændt af under produktionen af andre produkter, bliver det nu ofte 
indfanget og brugt til brændsel til diverse områder, herunder som bil brændsel. LPG brænder 
på samme måde som traditionel benzin gør, men producerer dog 80% mindre kvælstofdioxid 
(NO2) end diesel og 5-7 gange mindre end benzin (Motoway, u.d.). 

Som teknologien for LPG drævede biler er nu, er det ikke muligt at anskaffe en bil der 
udelukkende kører på LPG. Som det er nu, er privatpersoner i stand til at få installeret en 
sekundær brændstoftank til LPG, i en almen benzinbil, og have bilen køre på enten LPG eller 
benzin. Typisk vil LPG tanken blive set på som den primære tank, og vil blive brugt til den løber 
tør, hvor bilen derefter automatisk vil skifte til at bruge af benzintanken. 

En af de største grunde til at det lige nu ikke er muligt at have en bil der udelukkende kører 
på LPG, er at meget få benzintanke også har LPG, relativt til både normal benzin og 
opladningsmuligheder for el, hvilket kan gøre eksklusivt brug at LPG upålideligt (ibid.). I EU er 
der 44.868 stationer der tilbyder optankning af LPG, hvori 13 af dem er i Danmark (myLPG.eu, 
2021). 

Biogas 
Biogas kan produceres igennem en mikrobiologisk proces fra forskellige former for biomasse. 
Mulige råmaterialer der kan bruges som denne biomasse, kan være spildevand, 
spildevandsbehandlingsslam, gødning fra dyre produktion, industrielt og kommunalt 
økologisk affald eller energiafgrøder samt blandinger af dette. Gas der bliver produceret som 
efterfølge af lossepladser kan også blive brugt. Når biogas renses eller opgraderes til at være 
af naturgaskvalitet (hvorefter det oftest bliver omtalt som "biomethan"), kan det bruges på 
samme måde som fossile gasser til naturgaskøretøjer eller såkaldte "dual fuel vehicles" 
(IRENA, 2017). En af de gas typer som er mere velkendt i bilindustrien, som denne biomethan 
derefter kan omdannes til, er brint/hydrogen. 

De største miljømæssige fordele af biogas/brint som brændstof til køretøjer er, at det kan 
væsentligt reducere drivhusgasemissioner i transportsektoren (gennemsnitligt med mellem 
60 % og 80 % sammenlignet til benzin). Når væske rester fra biogasproduktion anvendes som 
organisk gødning (hvilket kan erstatte mineralsk gødning), kan den undgå metan emissioner 
fra deponering eller gødningsopbevaring, hvilket resulterer i yderligere drivhusgasbesparelser 
(ibid). 

Der er et stort potentiale for biogasproduktion fra økologisk affald såvel som fra energi 
afgrøder. Men brugen af energi afgrøder som råmateriale til produktionen af denne biogas 
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kan konkurrere med fødevareproduktion for pløjejord og vand, afhængigt af den regionale 
tilgængelighed og behovet for pløjemarker og vand til fødevareproduktionen. For 
medlemslande i Den Europæiske Union, er der indsat bæredygtigheds standarder på biogas 
som brændstof til køretøjer. I Danmark er der seks tilgængelige brintstationer, med en 
syvende under opførsel (Brintbiler.dk, u.d.). 

På trods af dette, har et studie fra IFP Energies Nouvelles i Frankrig i 2019, udpeget at 
benyttelse af flere biogaskøretøjer højt sandsynligt vil være den bedste mulighed for at 
opretholde luftkvaliteten i EU, også i sammenligning med el-køretøjer. Dette er på grund af 
at de ser ud over køretøjernes CO2-emmissioner fra benyttelse, men også inddrager deres 
totale CO2-emmissioner fra produktion, til brug, til afskaffelse (EBA, 2019). 

Der er i øjeblikket tre forskellige typer af naturgaskøretøjer (Messersmith, 2014): 

- Dedikeret: Disse køretøjer er designet til kun at køre på naturgas. 
- Bi-fuel: Disse køretøjer har to separate brændstofsystemer, der gør dem i stand til at 

køre på enten naturgas eller benzin. 
- Dual-fuel: Disse køretøjer har brændstofsystemer, der kører på naturgas, men bruger 

dieselbrændstof til tændingsassistance. Denne konfiguration er normalt begrænset til 
tungere køretøjer, som lastbiler. 

Biodiesel 
Biodiesel er et vedvarende brændstof, der kan fremstilles af vegetabilske olier, animalsk fedt 
eller genbrugt restaurantfedt til brug i diesel-køretøjer eller andet udstyr, der kører på 
dieselbrændstof. Biodiesels egenskaber, både angående dens fysiske form og 
brændselsevner, ligner egenskaberne for petroleumsdiesel. Emissionerne fra motorer, der 
bruger normal diesel, under brug af selve køretøjet er ikke meget anderledes end 
emissionerne fra biodiesels-motorer (United States Department of Energy, u.d.). 

Dog kan brug af biodiesel reducere livscyklusemissioner, fordi CO2'en der er frigivet under 
biodieselsforbrændingen bliver udlignet af CO2'en der blev absorberet under dyrkningen af 
sojabønner eller andre råvarer, der bruges til at producere brændstoffet. En livscyklusanalyse 
udført af Argonne National Laboratory viste, at biodiesel brug kan reducere CO2-emissioner 
med 74% sammenlignet med petroleumsdiesel (Argonne National Laboratory, 2008). 
Biodiesel står dog over for samme udfordring som biogas, i det at pløjejord brugt til 
produktionen af brændstoffet, vil konkurrere med behovet for pløjejord brugt til agrikultur. 

Med denne grundforståelse for alternative fossilfri transportmuligheder kan vi skifte vores 
fokus hen på besvarelsen af vores første arbejdsspørgsmål. Og derefter hen på en 
grundforståelse af den politiske situation af vores case. 

Som vores endelige svar på vores første arbejdsspørgsmål “Hvilke muligheder er der for 
fossilfri transport?”, så er der flere muligheder for, hvordan man kan gøre sine 
transportmuligheder grønnere. Dog mens muligheder såsom LPG og biodiesel er tilgængelige 
for offentligt brug, så er det ikke områder, hvori producenterne selv er involveret i det. Som 
det er nu, er brint og el de eneste muligheder direkte fra producenterne, som er fossilfri, hvor 
elektricitet er den mest udbredte af de to. 
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Den politiske situation i casen 
I dette afsnit gennemgås klimaplanen fra henholdsvis EU og Danmark vedrørende deres 
transportsektor, og mere specifikt den grønne omstilling vedrørende vejtransport. Vi vil også 
kort gennemgå verdenssituationen, der har ledt til nødvendigheden af disse klimaaftaler. 
Formålet med dette afsnit er at forstå, hvilken påvirkning disse planer vil have på det danske 
samfund, såvel som hvordan det vil påvirke hele EU. Dette understreger nødvendigheden af 
klar kommunikation af disse planer. Vi vil starte med en introduktion og gennemgang af 
klimaplanerne fra EU og Danmark, og derefter går videre til to eksempler på, hvordan de 
fastlagte klimaplaner allerede nu har påvirket hvilke initiativer bliver indført. 

Den Europæiske Unions klimaplaner 
I det 21. århundrede har menneskeheden dannet sig en bedre forståelse af de 
klimakonsekvenser der venter os som følge af den globale opvarmning. Mange af disse 
konsekvenser kommer af vores forbrug af fossile brændstoffer, og de CO2-emissioner der 
medfører det. Den Europæiske Union har derfor sat sig til at bidrage med løsninger, som der 
kunne mindske disse klimakonsekvenser før det er for sent. Den Europæiske Unions største 
klimamål er at være klima-neutral inden 2050, og gøre deres del til at holde den globale 
temperaturstigning til 1,5°C (The European Comission, EU, 2018). For at opnå dette bliver der 
både implementeret initiativer direkte fra EU, men der er også krav om at alle medlemslande 
selv udvikler lang tids planer om hvordan de selv vil opnå de brede mål. Til de her langtidsmål 
for hvert land, har EU opsat specifikke kriterier om hvilke områder de skal dække og at 
planerne som minimum skal være implementeret i løbet af de næste 30 år. Ét af de generelle 
EU-initiativer er kaldet ”The Green Deal” (Den Grønne Aftale), men er måske bedre kendt som 
2030-planen. Alle 27 medlemslande i EU er gået med til at følge denne plan, og sikre at dens 
mål bliver nået. 

Det største mål for 2030-planen, der som sagt fungerer som et skridt på vejen til 2050-målet, 
er at sænke alle EU medlemslandes CO2-emmisioner med 55%, i sammenligning til hvad de 
var i 1990 (ibid.). Derudover har 2030-planen også andre formål, mens de tackler deres CO2-
emissioner. Disse formål er; at bane en mere ambitiøs og omkostningseffektiv vej til at opnå 
klimaneutralitet inden 2050, igangsætte skabelsen af grønne job og fortsætte EU’s historik 
med at reducere drivhusgasemissioner, mens økonomien vokser. Samt opfordre 
internationale partnere til at øge deres egen ambition om at begrænse stigningen af den 
globale temperatur til 1,5 °C og undgå de mest alvorlige konsekvenser af klimaændringer 
(ibid.). 

I forhold til Danmarks langsigtede plan for klima-neutralitet, så er det største mål at Danmark 
landsmæssigt ønsker at reducere deres egne CO2-emissioner med 70% inden 2030 i forhold 
til tallene i 1990, hvilket er hele 15% mere en kravet fra EU. Derudover ønsker Danmark også 
at være CO2-neutrale senest i 2050, og at dets fremgang vil blive overvåget baseret på 
opfyldningen af specifikke målsætninger hvert 5. år (Den Danske Regering, 2019). 

Ifølge den Europæiske Kommission, er transport (både privat, offentlig og industriel) ansvarlig 
for omtrent en fjerdedel af drivhusgas-emissionerne i EU (The European Comission, EU, 
2018). Dette betyder at der også er flere initiativer for indføringen af grøn omstilling i 
transportsektoren. Blandt andet, så ønsker den Europæiske Kommission at størstedelen af 
alle køretøjer på vejene i 2050, skal være fossilfrie (The European Comission, EU, 2020). Som 
nævnt i overstående afsnit, er elektriske køretøjer den mest udbredte mulighed inde for 



Side 20 af 49 
 

fossilfri transport. Dette udpeger den Europæiske Kommission også, ved at nævne elektriske 
køretøjer som et af automobil-industriens primære grønne fokuser. 

”Just as for renewable energy in the previous decade, the automotive industry already today 
heavily invests in the emergence of zero and low emission vehicle technologies, such as 

electric vehicles.”  - (The European Comission, EU, 2018). 

Danmark har også implementeret flere initiativer til specifikt at øge antallet af elektriske 
køretøjer på vejene. To af disse initiativer er at Danmark vil stoppe for salget af alle nye diesel- 
og benzinbiler fra 2030, og forbedre deres lav-emissionszoner (Den Danske Regering, 2019). 
Med den forståelse fra klimaplanerne fastgjort, kan vi gå videre til vores eksempler på, 
hvordan de allerede nu har påvirket det danske samfund. 

Virksomheds initiativer som følge af klimaaftalen 
Et offentligt firma i Danmark som har startet på initiativet med at blive fossilfri, er Movia 
(Movia, u.d.). De står for den offentlige transport på Sjælland, hvor de giver følgende 
kollektive transportmuligheder: bus, lokalbaner og flextrafik. Movia udtalte i en rapport fra 
2020 at: 
”… alle Movias busser skal være fossilfri i 2030. Mindst halvdelen heraf skal være el-busser, 

ligesom hele vores flextrafik skal være omstillet til el. Vi er allerede godt i gang, og har i 2020 
blandt andet gennemført en total omstilling af havnebusserne i Københavns Havn til 

eldrift.”- (Movia, 2020, s. 4). 
Mens Movia i deres rapport nævner brint som en potentiel mulighed, er alle deres fastlagte 
planer lige nu fokuseret på el, som ses i citatet ovenfor. 

”Med den brede politiske aftale i december 2019 om en klimalov kom den grønne omstilling 
for alvor på agendaen.” - (ibid., s.6). 

Vi føler det er vigtigt at udpege, at klimalovgivning, der bliver nævnt i ovenforstående citat, 
er den danske og ikke den brede europæiske. 

Dog er det vigtigt at udpege, at selvom Movia nævner, at deres havnebusser nu vil blive drevet 
af el, er de også åbne omkring, at de benytte biodiesel til at varme dem op. Dette nævner de 
inde på deres hjemmeside, som kan ses i nedenstående citatet: 

”Elhavnebusserne varmes op med HVO, som er en biodiesel, der er bedre for klimaet end 
almindelig diesel.”- (Movia, 2020). 

Dette eksempel fra Movia afspejler hvordan private firmaer indenfor transportsektoren 
allerede nu er begyndt at rette sig efter klimaplanerne aftalt i 2019. Movia udpeger selv 
hvordan deres fastlagte planer ikke er blevet påvirket af uforudsete hændelser, såsom Corona 
pandemien, og at deres klimainitiativer vil fortsætte som planlagt. Med dette fastgjort, kan vi 
begynde at kigge hen på, hvordan den offentlige sektor er begyndt at rette sig efter 
klimaaftalen. 

Offentlige initiativer som følge af klimaaftalen 

Da klimaplanen blev fastlagt i december 2019 udtrykte den danske regering, at de ikke ville 
udtale sig om mere detaljeret planer vedrørende grøn omstilling af vejtransport, da de stadig 
manglede informationer fra rådet for grøn omstilling (Den Danske Regering, 2019). 

Men de mest omtalte områder af vejtransporten skal igennem den grønne omstilling er 
vedrørende personbiler. I Danmark er der flere ting, man er nødt til at betale som bilejer. En 
af disse ting, man er nødt til at betale for, er en bilafgift, som er afhængig af væsentlige 
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aspekter vedrørende den bil, man ejer (A&M, u.d.). Der er planer om, at i fremtiden vil 
bilafgiften for fossilfrie biler blive sænket i forhold til bilafgiften for fossile biler. Derudover vil 
det ifølge skatteministeren, koste ejere af fossile brændstofs biler, 350kr mere om året i afgift 
(Agger, 2020). 

Den nye afgift vil ikke kun være vedrørende el-biler, men alle fossilfrie biler, da den er baseret 
på, hvor meget CO2 bilen udleder (A&M, u.d.). Dette vil sige, at hvis man for eksempel ejer en 
brintbil, såsom en Toyota Mirai (Toyota, u.d.), så vil aftalen stadig gælde da det er en fossilfri 
bil. Da denne rapport er bliver færdig gjort i Jan. 2022, er der stadig ikke udkommet mere 
detaljerede planer vedrørende den grønne omstilling for vejtransport. Dette kan potentielt 
skyldes, at disse planer ville skulle komme direkte fra regeringen, og vi formoder, at 
regeringen har været stærkt optaget af Corona pandemien. 

Opsummering og endelige pointer fra casen 
Som en endelig opsummering af dette kapitel, har vi allerede nu gennemgået teknologierne 
involveret, i form af el-køretøjer og hvordan de virker, samt alternativer der også kunne 
bidrage til at mindske CO2 udslippet. Dette afsnit har også hjulpet os med at få en forståelse 
for, hvorfor el-køretøjer potentielt kunne blive foretrukket, af regeringen eller af 
privatpersoner. Dette har hjulpet os med at kunne finde en rimelig besvarelse på vores andet 
arbejdsspørgsmål: Hvilke begrundelser er der for el-køretøjers stigning i popularitet? 

Begrundelserne for el-køretøjers stigning i popularitet ligger i bund og grund i samme 
boldgade som begrundelserne for stigningen i petroleum bilers popularitet tilbage i 
1950’erne, hvilket er at de er billigere for privat-personer at benytte på langtidssigtet plan, 
uden at hindre deres transport effektivitet. Dog ligger disse begrundelser også i, at regeringen 
har opstartet en ny interesse i el-køretøjer, da det er den mest udbredte og veludviklede 
mulighed inden for fossilfrie køretøjer. Og selvfølgelig stammer denne nye interesse indenfor 
fossilfri køretøjer i, at EU (såvel som andre verdensmagter) ønsker at mindske CO2 udslippet.  

Vi formoder at denne popularitet i el-køretøjer vil blive ved med at stige, da den danske 
regering har planer om at indføre flere initiativer, der gør det mere attraktivt for private ejere. 
Derudover har vi i dette kapitel også gennemgået de fremtidige klimaplaner fra EU og 
Danmark for at få en bedre forståelse for, hvordan en klar kommunikation imellem disse to 
magter vil påvirke samfundet. Denne forståelse tager vi med til vores kommunikationsanalyse 
såvel som i vores diskussion. 
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Kapitel 3: Bias i casen 
I dette kapitel fokuserer vi på begrebet bias. Først vil der redegøres for, hvad bias er, hvor der 
sættes fokus på det psykologiske begreb. På den måde skabes en forståelse for begrebet, 
inden man diskuterer hvordan man undersøger en tekst for bias, og inden vi afklarer hvorfor 
vi egentlig har et fokus på det. Derefter vil vi gå mere i dybden med hvorfor vi vil benytte bias 
som en indikator, der kan afspejle manglende transparenthed. Dernæst vil vi redegøre for, 
hvordan man i praksis kan undersøge om de to tekster, vi har benyttet tidligere i rapporten, 
udtrykker bias. Denne redegørelse vil gennemgå de punkter, vi vil komme igennem i løbet af 
vores analyse. Disse punkter er udarbejdet ud fra kommunikationsteorien, som vi gennemgik 
i vores metode afsnit. Og til sidst i dette kapitel vil vi komme med en konkret besvarelse på 
vores tredje arbejdsspørgsmål. 

Definition af bias 
Den danske ordbog fremstiller bias som en ”skævhed eller misforhold der skyldes forudfattede 
meninger og forestillinger” (Den Danske Ordbog, u.d.). Begrebet bruges i den psykologiske 
verden til at angive, når en person har fordomme overfor andre personer eller grupper 
(Brownstein, 2015). Bias i forhold til nogen eller noget kan forekomme, uden man selv er 
opmærksom på det, hvilket benævnes som implicit bias. Implicit bias opstår ofte igennem 
implicitte associationer (Elsbach & Stigliani, 2019), som kan defineres som en holdning, der 
etableres til et objekt alene ved at være i nærheden af det. Man associerer forskellige ting 
med forskellige holdninger; ser man f.eks. et ungt par med en barnevogn, vil man måske 
tænke, at de er forældre. Men man ville måske tænke, at de var bedsteforældre, hvis de ikke 
var unge. Ens implicitte associationer kan bl.a. anses for at være positive eller negative, altså 
at vi kan have gode eller dårlige holdninger til ting. Et implicit bias kan dannes af en negativ 
implicit association, hvor man, uden at være opmærksom på det, kan begynde at tænke 
negativt om andre. 

De informationer, man indtager på daglig basis kan påvirke ens bias. Nogle undersøgelser 
påpeger (ibid., s. 186), at folk, som er i kontakt med befolkningsgrupper, som samfundet har 
fordomme om, begynder at miste deres egne fordomme over tid. Et implicit bias dannes ikke 
kun i forhold til mennesker, men kan også skabes i forhold til en genstand. I en videnskabelig 
artikel af Kimberly D. Elsbach & Ileana Stigliani påpeges der, at de informationer, man indtager 
om informationsteknologier, kan påvirke vores holdninger til dem (ibid., s. 189). Forfatterne 
identificerede forskellige bias fra empiriske undersøgelser, hvor de fandt forskellige implicitte 
associationer ud fra undersøgelserne. De kom frem til tre generelle bias-tendenser i forhold 
til en informationsteknologi: at informationsteknologier er mystiske, ikke-menneskelige eller 
komplekse. 

Så, konkret er bias at, have en positiv eller negativ holdning til nogen eller noget, baseret på 
associationer man har oplevet i løbet af ens liv. Disse associationer kan være direkte 
interaktion med elementet man har bias om, eller igennem andres udtrykte meninger 
vedrørende elementet. 

Hvorfor har vi et fokus på bias? 
I denne rapport udtrykker vi, at bias kan være indikativ af manglende transparenthed. Men 
hvorfor er det? Som nævnt i ovenstående afsnit er bias noget man har dannet sig igennem 
associationer og er derfor ikke noget, man aktivt tænker over. Dette kan gøre at det er svært 
for mange individer at begrunde deres bias, eller forstå hvorfor man overhovedet behøver at 
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begrunde det (Brownstein, 2015). Transparenthed indebærer, at modtageren af noget 
kommunikation får en forståelse for, hvorfor visse valg er blevet taget. Når der så er mangel 
på information vedrørende disse valg, er der mangel på transparenthed. Siden bias kan 
påvirke hvorvidt forfatteren mener, om der er behov for denne information eller ej, kan bias 
påvirke transparentheden for folk, der ikke holder sammen med bias som forfatteren. Med 
denne forståelse kan vi gå videre til at forklare hvordan vi undersøger bias løbet af vores 
analyse. 

Undersøgelse af bias 
Den mest kendte måde at undersøge for implicit bias på, er ved at anvende Implicit 
Association Test (ibid.) med forkortelsen IAT. Testpersonen skal sortere ord eller billeder i 
kategorier så hurtigt som muligt og med så få fejl som muligt. Man finder resultatet af testen 
ved at sammenligne hastigheden og fejlraten. IAT kræver en testperson, og det gør metoden 
uanvendelig her, da vi ikke fokuserer på bestemte personer, men fokuserer på hele den 
danske regering. Derudover, selv hvis vi var i stand til at teste alle personer involveret i 
skabelsen af dokumenterne, ville vi stadig ikke kunne afklare, om deres bias med vilje var 
blevet kommunikeret. 

Altså ville det ikke være produktivt for os i denne rapport at fokusere på, hvorvidt regeringen 
har bias eller ej. Derfor har vi et fokus på, hvorvidt der bliver afspejlet et bias eller ej, i deres 
kommunikation i teksterne. Det kan ikke afklares entydigt, men vi kan kortlægge, om læseren 
kan opfatte bias. På den måde holder vi os neutrale i forhold til, om dette bias er negativt 
eller positivt; vi fokuserer kun på, om det er til stede. Vores mål er ikke at konkludere, om 
regeringen har taget korrekte beslutninger om el-køretøjer, men at undersøge den måde, de 
kommunikerer på. Afspejler beskrivelsen af deres fremtidige planer bias? Og hvordan påvirker 
dette udførelsen? 

Undersøgelser og konklusion om, hvorvidt sprogbrug og kommunikation kan være berørt af 
bias eller ej, er også blevet undersøgt i andre situationer. En vel-citeret undersøgelse i 2013 
gennemgik, hvordan man kan identificere bias i sprogbrug. Forfatterne af denne undersøgelse 
gik videre til at udvikle et program, der kunne identificere bias som kunne findes i sprogbrug, 
med cirka samme nøjagtighed som det almene menneske. (Recasens, Danescu-Niculescu-
Mizil, & Jurafsky, 2013). I deres undersøgelse gennemgik de to forskellige afspejlings typer af 
bias i sprogbrug: framing bias og epistemologisk bias.  

De beskriver disse to afspejlingstyper af bias som: 
“Epistemological bias involves propositions that are either commonly agreed to be true or 

commonly agreed to be false and that are subtly presupposed, entailed, asserted or hedged 
in the text.” - (ibid. s. 3). 

“Framing bias is usually more explicit than epistemological bias because it occurs when 
subjective or one-sided words are used, revealing the author’s stance in a particular debate” 

- (ibid. s. 4). 

Vores egne undersøgelser kigger også på lignende elementer i vores egen tekst, som de gjorde 
i deres undersøgelse, af Wikipedia tekster. 
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Afspejling af bias 
Måden, vi griber det an på, sker ved at undersøge de to dokumenter mellem Danmarks 
regering og EU. De to udarbejdede dokumenter er: A Clean Planet for all (The European 
Comission, EU, 2018) & Denmark’s Long-term Strategy (Den Danske Regering, 2019). Vi 
anvender kommunikationsteori som nævnt i metodeafsnittet til at analysere dokumenterne. 
Formålet med dokumenterne er for regeringen at kommunikere, hvad deres fremtidige 
klimaplaner er. 

I vores metode afsnit er det beskrevet at vi benytter teori inden for de syv 
kommunikationstraditioner, såvel som teori vedrørende kommunikations kompetente 
forfattere. Mere specifikt ønsker vi at benytte metoder og tilgange, der tilhører den retoriske 
tradition og den sociopsykologiske tradition (Craig, 1999). Vi ønsker at opstille en analyse 
der afklarer: 

Meningen med teksten, hvem har skrevet teksten, til hvilket formål, og til hvilke 
modtagere. En forståelse for disse områder, er nødvendig for at vi i vores analyse kan 
redegøre for hvorvidt deres kommunikation har været effektiv eller ej, i forhold til at nå deres 
mål. Derudover vil en forståelse for dette også diktere hvordan forfatterne selv skal 
kommunikere, f.eks. skal de gøre brug af fagligt sprog eller talesprog. Dette vil hjælpe os til at 
afgrænse hvilke områder af deres sprogbrug vi skal være opmærksomme på, vedrørende bias. 

Hvilken vinkel er i fokus, fra forfatterens side. Her vil vi gennemgå hvilke fokusområder 
forfatteren har i forhold til deres information i teksten. Hvilke slags informationer er blevet 
til- og fravalgt i teksten. Der kan være forskellige vinkler såsom, den økonomiske, den 
klimamæssige, den sociologiske, osv. Dette vil endnu engang afklare mere for os, hvilke dele 
af deres sprogbrug der er relevante at være opmærksomme på, da det kan begrunde en 
favorisering af visse informationer. 

Kommunikation skrevet af kommunikations kompetente forfatter. Dette er en teori inden 
for kommunikation, der fastslår at kommunikations kompetente forfattere altid er bevidste 
om hvilke valg de tager i deres kommunikation, uanset størrelsen. Som følge af dette er de 
derfor også bevidste om hvilke potentielle effekter disse valg kan have. Dette kan være valg 
så små som at bruge ét ord frem for et andet, eller så stort som at bruge falske 
informationer. Vores begrundelse for at benytte denne teori er at det kan hjælpe os med at 
begrunde vores eventuelle resultater i vores analyse. Med dette menes der at det giver et 
indblik i tankegangen bag dokumentet, både hvis der har været en kommunikations 
kompetent forfatter og hvis der ikke har være en kommunikations kompetent forfatter. 

Framing af planer og informationer. Her vil vi afklare om hvorvidt der bliver brugt framing 
når teksten omtaler fremtidige klimaplaner og informationerne der begrunder dem. Framing 
i en kommunikations sammenhæng bliver brugt til at beskrive når en forfatter vælger 
at fremhæve visse dele af en realitet over andre, og dermed give modtageren en subjektiv 
forståelse af an objektiv virkelighed. Hvis dette bliver fundet i vores analyse, vil det indikere 
at forfatteren har ønsket at påvirke læserens tankegang omkring emnet i én eller flere 
retninger, hvilket kan påvirke en læser til at udvikle bias i visse sammenhænge. 

  



Side 25 af 49 
 

Baseret på disse områder af kommunikationsteori, såvel som et fokus på ordbrug og 
hvorvidt forfatteren kunne være mere uddybende med informationer for at modarbejde 
misforståelser fra læserens side, ønsker vi at lave en analyse der kan give os 
en tilfredsstillende konklusion på om hvorvidt der er afspejlet bias i teksten eller ej. Vi vil 
selvfølgelig kigge på rapporten som en helhed, men vil have et særligt fokus på 
transportsektoren, da det er vores case fokus. Som afslutning på dette kapitel vil vi gerne lave 
en konkret besparelse på vores tredje arbejdsspørgsmål: Kan bias havde en indflydelse på 
vores case? Og hvordan kan man undersøge dette? 

Mens bias i sig selv ikke betyder, at der er manglende transparenthed, kan bias lede til 
manglende transparenthed fra en forfatters side. Dette er årsagen til, at vi også tager bias i 
betragtning, når vi kigger på kommunikationen mellem EU og den danske regering, da det kan 
have en direkte indflydelse på vores case. Man kan undersøge bias i en kommunikations 
sammenhæng ved at have et særligt fokus på ladede ord i kommunikationens sprogbrug, 
såvel som udeblivelse eller fremmelse af visse informationer vedrørende et emne.  
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Kapitel 4: Analyse del 
Dette kapitel omhandler at analysere de to dokumenter, som er udarbejdet af henholdsvis 
den europæiske kommission og den danske regering. Dette gøres for at kunne afklare 
hvorvidt dokumenterne afspejler en bias til el-køretøjer eller ej. Siden dokumentet fra den 
danske regering er en direkte respons til EU's dokument, kan man formode at den vil bære 
præg af lignende former for overbevisende kommunikation. Valget i at analysere begge 
dokumenter, frem for kun det danske dokument, ligger derfor i at afklarer hvilke former af 
overbevisende kommunikation som kan ses i det danske dokument og kunne være direkte 
begrundet EU’s dokument. 

Analysen vil starte ud med at kigge på EU’s dokument, hvor der vil henholdsvis kigges efter; 
meningen med teksten, vinkel, kommunikationskompetence og framing af teksten. Hvor der 
efterfølgende vil blive kigget efter de sammen ting i det danske dokument, begge analyser vil 
afsluttes med en konklusion for at fremvise hvad hver analyse kom frem til. Hvor den danske 
analyse og tilhørende konklusion vil runde selve analysedelen af, og hele kapitlet vil blive 
afsluttet med en besvarelse af vores fjerde arbejdsspørgsmål: Hvordan har EU’s klimaplaner 
påvirket den danske regerings klimaplaner? 

Mens vi er bevidste om at der er flere forskellige sektorer hvori der skal indføres grøn 
omstilling, har vi grundet vores case et primært fokus på planer og omtale inden for 
transportsektoren. Især vil vi være interesseret i begreber som grønne køretøjer eller 
elektriske køretøjer, samt hvordan disse bliver omtalt. 

Analyse del 1: A Clean Planet for all 
Den fulde titel på dokumentet er som følgende: “COMMUNICATION FROM THE COMMISSION 
TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN 
ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, THE COMMITTEE OF THE REGIONS AND THE EUROPEAN 
INVESTMENT BANK A Clean Planet for all - A European strategic long-term vision for a 
prosperous, modern, competitive and climate neutral economy” (The European Comission, 
EU, 2018). Vi vil referere til dokumentet enten som den korte titel, ”A Clean Planet for all” 
eller som EU’s dokument. 

Dokumentet består af 25 sider, som er fordelt ud på fem forskellige kapitler; en introduktion, 
en oversigt over EU’s fremtidssyn, forskellige måder EU anbefaler man kan opnå dette 
fremtidssyn, planer for at holde økonomien stærk under den grønne omstilling og til sidst en 
konklusion og en oversigt over de næste trin der skal tages. 

Dokumentet er skrevet med to primære formål, det første er at guide deres medlemslande i 
hvordan de selv kan indføre fremtidige klima politiker. Det andet er at opstille EU’s krav for 
medlemslandene, samt opstille deres egne klimamål. Med alt dette redegjort for, kan vi gå i 
gang på vores analyse af A Clean Planet for all. 

Dokumentets forfattere, modtagere og mål 
Dette dokument er udgivet af den europæiske kommission, til at fungere som den 
hovedsagelige kommunikation af EU’s langtidssigtede klimaplaner, til EU’s medlemslande og 
deres internationale partnere. Den europæiske kommission er den administrerende magt af 
den europæiske union, ansvarlig for at foreslå lovgivning, håndhæve EU-love og styre 
unionens administrative operationer (Europa kommissionen, u.d.). Dette tyder til at dette 
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dokument er blevet godkendt og udsendt af nogle af de mest vel informerede personer i EU, 
vedrørende klimaforskning og politik. 

Selve dokumentet har flere mål, men fungerer som nævnt tidligere som EU’s hovedsagelige 
kommunikation af deres langtidssigtede klimaplaner. I selve dokumentet beskriver de selv at 
den konkrete mening med dokumentet er: 

“The aim of this long-term strategy is to confirm Europe's commitment to lead in global 
climate action and to present a vision that can lead to achieving net-zero greenhouse gas 

emissions by 2050 through a socially-fair transition in a cost-efficient manner… It is meant to 
set the direction of travel of EU climate and energy policy, and to frame what the EU 
considers as its long-term contribution to achieving the Paris Agreement temperature 

objectives in line with UN Sustainable Development Goals, which will further affect a wider 
set of EU policies.” - (The European Comission, EU, 2018, s. 3). 

Ud fra denne udtalelse, såvel som andre igennem dokumentets introduktion, har vi kunne 
opstille de primære tre mål for dokumentet. Det første er at EU ønsker at fremvise sig selv 
som et forbillede for resten af verdenen, når det kommer til at klima-neutralitet ikke vil 
hæmme en voksende økonomi. De fremviser dette som et af deres mål ved at, konkret 
beskrive sig selv som en ledende faktor inden for global klima aktion, såvel som at gentagende 
gange udpege hvordan deres initiativer for klima neutralitet ikke vil hæmme deres økonomi, 
men tværtimod vil bidrage til dens vækst. Dette afspejles også i nederstånde citat; 

”Overall economic impacts of the deep transformation are positive despite the significant 
additional investments required in all sectors of our economy. The EU economy is expected 

to more than double by 2050 compared to 1990 even as it fully decarbonises.”- (ibid., s. 19). 

Deres andet mål er at udpege nødvendigheden af klimaneutralitet og grøn omstilling til deres 
medlemslande, såvel som deres internationale partnere. Dette er i håb om at inspirere flere 
lande til at indføre grønne initiativer, til at hjælpe med at bekæmpe klimakrisen. De fremviser 
dette som et mål ved at de, i deres introduktion vælger at fremhæve forskningsresultater, der 
understreger behovet for klimaneutralitet, som ses i nedenstående citat: 

” The IPCC report provides us with this encouraging message: limiting global temperature 
increase to 1.5°C is doable, provided we act now and coherently use every tool at our 

disposal. The strong scientific basis of the IPCC report to decision makers across the globe for 
tackling climate change, modernising the economy, promoting sustainable development and 

eradicating poverty has been duly taken into account by the European Commission when 
preparing this EU Strategy for long-term greenhouse gas emission reduction.”- (ibid., s. 5). 

Deres tredje og sidste primære mål for dokumentet er, at give eksempler og vejledning for 
deres medlemslande, i hvordan de kunne indføre klima neutrale og grønne politikker. De 
fremviser dette ved at angive forskellige områder af politik hvorpå medlemslandene kunne 
indføre grønne initiativer, og hvordan dette kunne gøres, afhængigt af hvert lands eget behov 
og klimamål. Figur 2 fremviser de syv forskellige forslag til hvordan de kan forbedre deres 
klimapolitik. 
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Figur 2: Adskillige tekstudklip fra A Clean Planet for all (The European Comission, EU, 2018, s. 8-15). 

Det sidste punkt i denne del af vores analyse er at udpege hvem de tiltænkte modtagere af 
dette dokument, er og hvorfor. Som nævnt i metode afsnittet, skal modtagerne ideelt være 
aktører der kan hjælpe forfatteren til at opnå deres mål. I forhold til denne kommunikation 
ville de påtænkte modtagere, højst sandsynligt være: EU’s medlemslande, deres regeringer 
og deres forskningscentre samt EU’s partnere og deres ressourcer. Disse ville være de oplagte 
aktører der kan bidrage til EU’s mål om at bekæmpe klimakrisen. 

Nu hvor vi har opstillet de mere fastlæggende forhold der kan diktere hvorfor dokumentet er 
skrevet med sproget det har, og hvorfor de gør brug af de informationer de gør, kan vi 
begynde at kigge nærmere på det overtalelsesværktøj eller “vinkel” som de gør brug af i løbet 
af teksten. 

Vinkel 
En vinkel i kommunikation er, forenklet, et overtales-værktøj, som nævnt i metode afsnittet. 
Den primære vinkel i dette dokument, fandt vi til at være en økonomisk vinkel, der overtaler 
læseren ved at fokusere på hvordan de kan spare eller tjene penge. 

Den økonomiske vinkel er højst sandsynligt blevet benyttet som et overtalelsesværktøj, da 
der er flere måder hvorpå den kan være overbevisende baseret på hvad læserens 
eksisterende holdninger er. Først og fremmest, kan vinklen blive brugt til at overtale individer 
der ikke selv prioriterer klima, hvilket kan være af varierende årsager. Med det menes der 
f.eks. at hvis en regeringsmagt i et af medlemslandene generelt prioritere økonomisk vækst 
fremfor klima venlighed, vil de være mere tilbøjelige til at adoptere initiativer nævnt senere i 
dokumentet, hvis de allerede hér blev overbevist om at det ville gavne deres økonomi. Et 
andet scenarie, hvori den økonomiske vinkel kunne være et veloverbevisende værktøj, ville 
være hvis læseren allerede prioriterede klima venlighed. Her ville den økonomiske vinkel, i de 
fleste tilfælde, fungerer som en positiv tilføjelse til en allerede eksisterende holdning, hvilket 
kun gør de følgende initiativer fra dokumentet mere tiltrækkende. 

Den økonomiske vinkel træder frem flere steder i dokumentet, hvori økonomisk vækst bliver 
udtrykt til at være en prioritet fra EU’s side. Vi har fundet tre konkrete steder fra dokumentet, 
der fremviser at der gøres brug af en økonomiske vinkel; 
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“...enhances the competitiveness of EU economy and industry on global markets, securing 
high quality jobs and sustainable growth in Europe, while providing synergies with other 

environmental challenges, such as air quality or biodiversity loss.” - (ibid., s. 5). 

Her I det første citat, kan vi se hvordan den økonomiske vinkel bliver prioriteret når vi kigger 
på hvordan overtalelser som EU’s økonomi og sikring af arbejde, bliver prioriteret som det 
første nævnt. Derefter bliver mere klimavenlig overtalelses punkter brugt, som bedre 
luftkvalitet og mindre biodiversitet tab nævnt, som anden prioritet. 

“The modern, competitive and prosperous EU industry, by staying at the forefront of the 
transition, would be able to strengthen its presence in a global economy that will inevitably 

become increasingly carbon constrained.”- (ibid., s. 12). 

Dette citat bruger et argument der opsætter kontinuerligt primært brug af karbon baseret 
materialer som restriktivt i fremtiden og det at skifte til et andet fokus ville give en voksende 
industri. Igen ser vi et fokus på økonomi som en effektiv overtalelsesvinkel. 

“…the EU has a vital interest in working towards a net-zero greenhouse gas emissions 
economy by mid-century and demonstrating that net-zero emissions can go hand in hand 

with prosperity, having other economies follow its successful example.”- (ibid., s. 23). 

Mens EU i dette citat udtrykker et ønske for at andre følger dem i at blive grønnere, udpeger 
de også at dét at deres økonomi trives imens de bliver grønnere, højest sandsynligt er hvad 
der er bedst, til at overtale andre nationer til at følge dem i det. Dette er et godt eksempel på 
hvordan selv når deres hovedargument handler om at blive grønnere, er der ofte en 
undertone af økonomisk trivsel, hvor det omvendte ikke er sagen. 

En anden metode der benyttes som et overtalelsesværktøj, er brugen af patos. Et specifikt 
eksempel på deres brug af patos, er at de i teksten benytter udtalelser så som; 
“…ensure social cohesion so that that no region and no citizens are left behind.”- (ibid., s. 15). 

Dette har til formål at spille på læserens medmenneskelighed, til at argumentere for 
klimaneutralitet. 

Da den økonomiske vinkel kan betegnes som et logos argument, danner dette en dynamik 
mellem logos og patos der ofte ses i kommunikation rettet til en bredere modtagergruppe. 
Dette giver mening og stemmer overens med, at der i EU er en bred vifte af holdninger 
vedrørende dette emne, alle med forskellige begrundelser og holdninger. Ideen med denne 
dynamik mellem logos og patos er at hvert argument type er tiltrækkende for én type af læser, 
uden nødvendigvis at være afskrækkende for en anden type læser. 

Med denne viden, kan vi begrunde forfatterens fokus på visse informationer frem for andre, 
i denne sammenhæng. Herfra kan vi tage denne information med i vores overvejelser af 
dokumentets sprogbrug. Det sidste store område der kan bidrage til vores overvejelser om 
hvorvidt dokumentet afspejler bias, er om hvorvidt vi kan opfatte teksten som at være skrevet 
af en kommunikations kompetent forfatter. 

Kommunikationskompetence 
Dette dokument fra EU er resultatet af et større samarbejde på tværs af forskellige forskere, 
klima ansvarlige og politikere. For at bedst muligt kunne kommunikere alle disse 
informationer til de tilsigtede modtagere, skal denne kommunikation være let forståelig og 
skabe en sammenhæng/rød tråd gennem alle de undersøgelser der forgik på baggrund af 
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denne klimaplan. Det er derfor højst sandsynligt at ”skrive eksperter”, fremover kaldt 
skribenter, har været instrumental i at bedst muligt kunne kommunikere denne klimaplan til 
modtagerne. 

Siden vi kan gå ud fra at det er en kommunikations kompetent forfatter, kan vi formode at 
alle bemærkelsesværdige ting i teksten der kan ændre læserens opfattelse, er skrevet med 
den intention. I dette dokument fandt vi ikke noget som var bemærkelsesværdigt nok til at 
blive nævnt i dette afsnit, som ikke vil blive nævnt i andre afsnit som framing og vinkel. Derfor 
vil dette afsnit primært fungere som en afklaring om der er en kommunikations kompetent 
forfatter, da dette er nødvendigt for at kunne fortolke på vores fund i analysen i dette 
dokument, såvel som at tage med i vores overvejelser i det danske dokument. Med dette 
fastslået kan vi gå videre til næste afsnit som handler framing. 

Framing 
Vi har allerede afdækket en del af faktorerne man er nødt til at tage med i sine overvejelser 
når man snakker om framing. I dette dokument bliver der blandt andet gennemgået 
nødvendigheden for grøn omstilling i transportsektoren, specifikt bliver der snakket meget 
om elektrificering, men der bliver også gennemgået hvordan indførelsen af flere mikro-
mobilitetsmuligheder kan bidrage til klimaneutralitet. 

Når man kigger på hvordan dokumentet gennemgår emnet om elektrificering i 
transportsektoren, i forhold til hvordan de gennemgår emnet om flere mikro-
mobilitetsmuligheder, er det klart at se hvordan sprogbruget skifter imellem disse to afsnit. 
Det første vi lagde mærke til, var hvordan sproget omkring elektrificering var meget mere 
menneskeligt end sproget omkring mikro-mobilitet. Dette kan ses blandt andet i dette citat; 

“Transport is responsible for around a quarter of greenhouse gas emissions in the EU. All 
transport modes therefore need to contribute to the decarbonisation of the mobility 

system.” - (ibid., s. 10). 

I dette citat kan det ses hvordan forfatteren benytter mere menneskeligt sprog til at beskrive 
forskningsresultater fremfor at benytte præcise procenter. Det at de benytter sprog der giver 
en vag forståelse af forskningsresultater, er hvad vi vil fortolke og betegne som et mere 
menneskeligt sprog. 

Der bliver gjort brug af metaforer og upræcise “beviser”, såsom at sige “omtrent en fjerdedel”, 
til at argumentere for nødvendigheden af elektrificering, hvorpå der omkring mikro-mobilitet 
bliver brugt meget kort og konkret sprog om hvordan det vil kunne gavne medlemslandene. I 
denne del gør de f.eks. mere brug af sprog som, “Siden at 75% af vores befolkning bor i 
byområder...”. Det fulde citat nedenstående, giver noget mere kontekst til dette. 

“With 75% of our population living in urban areas, city planning, safe cycling and walking 
paths, clean local public transport, the introduction of new delivery technologies such as 

drones, and mobility as a service, including the advent of car and bike sharing services, will 
alter mobility.” - (ibid., s. 11). 

I dette citat kan vi se at forfatteren benytter mere præcise afspejlinger af forskningsresultater, 
i form af deres brug af procenter. Dette fungerer som mere overbevisende “beviser”, da det 
er tættere knyttet til forskning, og dermed til eksperter hvilket er en klassisk taktik for at være 
mere overtalende (Cialdini, 2001). 
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Når der bliver brugt mere menneskeligt sprog, kan det her give læseren indtrykket at 
elektrificering er anset for at være forstået og accepteret af forfatteren som en 
nødvendighed. Sagt på en anden måde, så virker det ikke til at forfatteren aktivt prøver at 
overbevise læseren om at elektrificering er en nødvendighed, men ser det som almen viden. 
Hvorimod forfatterens sprogbrug vedrørende mikro-mobilitet, virker til at have et større 
fokus på at aktivt “sælge” det til læseren som en god tilføjelse til klimaplaner. 

Disse observationer kan give læseren indtrykket af en realitet hvori elektrificering, på bredt 
plan i alle EU’s medlemslande, allerede er fastlagt som “planen”, og at alle andre emner den 
nævner under transportafsnittet er potentielle tilføjelser til denne plan. På baggrund af dette, 
og at vi allerede har fastslået at vi kan betragte forfatteren som en kommunikations-
kompetent forfatter, anser vi det som et eksempel på framing i denne tekst. 

 
Figur 3: Tekstudklip fra A Clean Planet for all (The European Comission, EU, 2018, s. 10). 

En del vi fandt meget bemærkelsesværdigt i teksten, er den måde det grønne potentiale for 
hydrogen som energikilde bliver fremhævet. Det er meget tydeligt markeret i en tekst-boks, 
som kan ses i Figur 3, hvor lignende markeringer og fremhævelse ikke bliver set andre steder 
i dokumentet. Også her kan man se hvordan forfatteren ønsker at overtale læseren til, at se 
hydrogen og dets potentiale i et meget bestemt lys. 

Afrunding på 1. analyse 
Som en kort afslutning på vores analyse af dette dokument ønsker vi at lave en kort 
opsummering af hvad vi har fået ud af teksten. For det første har vi dannet et godt overblik 
over tekstens forfattere (EU-kommissionen), dens tiltænkte modtagere (EU’s medlemslande 
og andre ressourcer) og hvad selve tekstens formål er (at overbevise modtagerne om at 
påtage sig ansvar for grøn fremgang). Derefter fandt vi at størstedelen af teksten benytter en 
økonomisk vinkel til at fremstå overbevisende, og at vi kan regne med at teksten er skrevet 
af kommunikationskompetente forfattere. Og til sidst, fandt vi eksempler på framing der 
afspejler hvordan forfatteren ønsker at modtagerne skal se på visse områder inden for 
klimapolitik, samt hvilken retning de ønsker at styre dem i. 

Vores mål med også at analysere dette dokument, på trods af at vi har fokus på om hvorvidt 
den danske regering afspejler manglende transparenthed eller ej, er for at opstille relevante 
områder af kommunikation hvorved vi kan afspejle det danske dokument i. Siden det danske 
dokument er en direkte respons til dette dokument, kan man formode, at der er lignende 
overtalelses metoder eller lignende sprog i begge dokumenter. Hvis dette ikke er sagen, vil 
det være specielt interessant at tage et nærmere kig på hvad der kunne begrunde forskellige 
tilgange. Med alt dette på plads kan vi gå videre til dokumentet fra den danske regering. 
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Analyse del 2: Denmark’s Long-term Strategy 
Danmarks dokuments officielle titel er “Denmark’s Long-term Strategy in accordance with 
Article 15 and Annex IV in REGULATION (EU) 2018/1999 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND 
OF THE COUNCIL of 11 December 2018 on the Governance of the Energy Union and Climate 
Action, amending Regulations (EC) No 663/2009 and (EC) No 715/2009 of the European 
Parliament and of the Council, Directives 94/22/EC, 98/70/EC, 2009/31/EC, 2009/73/EC, 
2010/31/EU, 2012/27/EU and 2013/30/EU of the European Parliament and of the Council, 
Council Directives 2009/119/EC and (EU) 2015/652 and repealing Regulation (EU) No 
525/2013 of the European Parliament and of the Council” (Den Danske Regering, 2019), men 
vi vil referere til det som “Denmark‘s long-term strategy” eller “Danmarks dokument”. 

Dokumentet består af 38 sider, fordelt over fire kapitler; et overblik over udviklingen af deres 
strategier, redegørelse over nuværende tal og fremtidige planer, financiel planlægning og 
undersøgelse af socioøkonomiske aspekter. Dokumentet skulle afleveres til EU før januar 
2020, og blev afleveret i december af 2019. Danmarks dokuments primære formål er at 
besvare EU’s krav om en klimaplan, og beskriver også deres forrige, nuværende og forudsete 
fremtidige klimasituation. Med dette redegjort for kan vi gå i gang med vores analyse af 
Denmark’s long-term strategy. 

Dokumentets forfattere, modtagere og mål 
Dette dokument er den danske regerings svar til det tidligere analyserede dokument fra den 
europæiske kommission. Dokumentet omfatter den danske regerings kommunikation til EU 
for, hvordan Danmark vil kunne gennemføre EU’s langtidssigtede klimaplaner. Den danske 
regering (Folketinget, 2021) har den udøvende magt til at gennemføre de regler og love, 
folketinget vedtager; regeringen skal implementere det, folketinget bliver enige om. Siden 
regeringen har udarbejdet dette dokument, må folketinget have godkendt det. Som det blev 
fremlagt i ”A clean planet for all ”-afsnittet, er afsenderne af dette dokument velinformerede 
personer på de områder, dokumentet omhandler. 

Som sagt fungerer dokumentet som Danmarks angivelse for, hvordan de vil kunne 
gennemføre EU’s langtidssigtede klimaplaner, men dokumentet tjener også andre formål. I 
dokumentet beskrives det, at det danske folketing er enig om at gøre følgende inde for 
klimakrisen: 

”…the Government will promote a sustainable policy under which Denmark resumes 
leadership of the green transition, significantly increases its ambitions concerning the 

climate, environment and nature, and ensures that Denmark is in compliance with the Paris 
Agreement.”- (Den Danske Regering, 2019, s. 3). 

Ud fra blandt andet denne udtalelse i indledning af dokumentet har vi kunnet opstille de 
primære to mål for dokumentet. Det første og mest konkrete er at redegøre for de initiativer 
og planer, den danske regering har indført for Danmarks langtidssigtede klimaplaner. Man 
fremviser dette som et mål ved at angive, hvilke sektorer der skal ske klimarelaterede 
ændringer i, samt ved at illustrere hvordan disse ændringer vil påvirke sektorens fremtid. 
Deres andet mål for dokumentet er den danske regerings ønske om at være blandt de førende 
regeringer på området, altså dem der gør mest for at bekæmpe klimaudfordringerne relativt 
til landets størrelse. De fremviser dette ved at angive højere mål for klimaneutralitet, end 
hvad EU har stillet til alle medlemslande samlet. EU har angivet kravet for reducering af 
drivhusgasudledning, som kan ses her; ”In fact, when the agreed EU legislation is fully 
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implemented, total greenhouse gas emission reductions are estimated to reach around 45% 
by 2030.”- (The European Comission, EU, 2018, s. 5). 

Hvor Danmarks egen krav om reducering af drivhusgasudledning, er meget højre end hvad 
EU har sat; ”The Government’s objective for 2030 is to reduce greenhouse gases by 70%, 
relative to 1990 levels and the long-term objective for Denmark is to obtain net-zero emissions 
no later than 2050.”- (Den Danske Regering, 2019, s. 15). 

Det sidste punkt omhandler at udpege, hvem de tiltænkte modtagere af dette dokument, er 
og hvorfor. Vi anser modtageren af dokument værende: den europæiske kommission, andre 
EU-medlemslande, EU’s partnere og folketinget. Den europæiske kommission har været med 
til at sætte projektet i gang, og andre EU-medlemslande er modtagere, da Danmark ønsker at 
indgå i samarbejde med nabolandene inden for energi, såvel som at fremstå som et forbillede. 
Folketinget er blandt modtagerne, da dokumentet er Danmarks formelle fastlagte plan for 
fremtiden, som politikerne skal følge uanset hvordan den danske regering vil ændre sig over 
tid. EU’s partnere kan desuden hjælpe Danmark med at gennemføre målene f.eks. via 
økonomisk støtte (ELENA, u.d.). Derfor ville disse aktører være oplagte. Efter nu at havde 
redegjort for de mere fastlæggende forhold, der kan diktere, hvorfor dokumentet er skrevet 
med det pågældende sprogbrug, samt hvorfor der gøres brug af de pågældende 
informationer, kan vi begynde at se nærmere på vinklen. 

Vinkel 
Som nævnt tidligere kan vi i dette dokument formode, at der er lignende overtalelses 
værktøjer brugt som i EU’s dokument. Dog er dette selvfølgelig ikke garanteret, da 
overtalelses værktøjer der bliver benyttet, altid er afhængige af, hvem modtagerne af dette 
dokument er. Altså hvem der skal overtales. Det skal dog siges, at hvis der er en eller flere 
anderledes vinkler i det danske dokument, end der var i EU’s dokument, kan dette fremvise 
et andet fokus fra Danmarks side af. 

I dokumentet fra den danske regering fandt vi som formodet brug af en økonomisk vinkel, 
men det blev hurtigt tydeligt at metoderne hvori det blev fremvist var meget anderledes end 
i EU’s dokument. Størstedelen af de gange hvor de benytter den økonomiske vinkel som 
argument for klimavenlighed, finder sted i dokumentets andet afsnit kaldet “Total GHG 
emission reductions and enhancemants of removals by sinks”. Selve afsnit handler om 
hvordan de ønskede statistikker for drivhusgas-emissioner skal være i 2040, og hvordan de vil 
opnå dette ved at fjerne elementer der driver mængden af drivhusgasser op. De 
argumenterer specielt meget om fjernelsen af fossile energikilder. Dette bliver gjort ved at 
fremvise forudsigelser og grafer der viser en fremtidig stigning i prisen af fossile energikilder, 
og stiller dem op imod faldende priser i fossilfri energikilder. Deres hovedargument er at 
læseren vil, i fremtiden, kunne spare penge hvis de fra nu begynder at fravælge fossile 
energikilder. Denne form for argument appellerer til læsere der er mere drevet af økonomisk 
fremgang, hvilket gør dette til et klart brug af den økonomiske vinkel. Nedenfor har vi opsat 
overteksterne for de forskellige grafer i afsnittet, som gør brug af denne form for argument: 
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Figur 4: Figure 1 fra Denmark’s Long-term Strategy (Den Danske Regering, 2019, s. 7) 

“As shown in figure 1, from 2017-2030 the population is projected to grow 6%, while GDP 
increases 18%. The trend is projected to continue beyond 2030, leading to a 9% population 

growth and a 32% GDP growth in 2040, compared to 2017.” 
- (Den Danske Regering, 2019, s. 7). 

Figur 4 fremviser hvordan Danmarks GDP (dansk er BNP, bruttonationalprodukt som er 
værdien af et lands årlige produktion (Visma, u.d.)) vil opleve en markant stigning i forhold til 
Danmarks befolkningstal, hvis Danmark beslutter sig for at gå i denne retning. 

 
Figur 5: Figure 5 fra Denmark’s Long-term Strategy (Den Danske Regering, 2019, s. 9) 

“Figure 5. Levelized cost of electricity generation with years of final investment decision 2015-
2040 [EUR/MWh] for utility scale wind and solar and a coal-fired power plant.” – (Den Danske 
Regering, 2019, s. 9). 

Figur 5 fremsiger hvordan at prisen for kul vil forblive det samme, men for vedvarende energi 
vil det falde med årende, derudover er det allerede billigere. 
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Figur 6: Figure 3 fra Denmark’s Long-term Strategy (Den Danske Regering, 2019, s. 8). 

“Figure 3. Fossil fuel prices 2005-2040 [2016-EUR/GJ].” – (ibid., s. 8). 

Figur 6, lige som den tidligere, fremsige at priserne over fossile brændstoffer, hvor kul vil 
primært forblive det samme. Mens olie og gas, vil svinge med en median stigning. 

Som nævnt tidligere bliver denne økonomiske vinkel for det meste kun brugt i kapitel 2 af 
dokumentet, og vi fandt det meget bemærkelsesværdigt at en anden type blev brugt i resten 
af dokumentet. Denne anden vinkel er hvad vi har valgt at kalde for en nationalistisk 
klimavinkel (NK-vinkel). Denne vinkels førende form for argument fokuserer på at overbevise 
læseren om at stå inde for Danmarks nye klimaplaner, da Danmark er nødt til at beholde deres 
position som et af de førende lande inden for grøn omstilling. Det ses hyppigt i teksten at 
sprogbruget understreger nødvendigheden for, at resten af verdenen ser Danmark i denne 
topposition. Vi har også valgt at inddrage eksempler på dette sprogbrug der fremviser denne 
NK-vinkel: 

“The parties agreed that the Government will promote a sustainable policy under which 
Denmark resumes leadership of the green transition, significantly increases its ambitions 

concerning the climate, environment and nature, and ensures that Denmark is in compliance 
with the Paris Agreement.” - (ibid., s. 3). 

I dette eksempel kan vi se denne NK-vinkel i hvordan forfatteren vælger at fremhæve hvordan 
regeringens nye klima politik, vil bevare Danmarks lederrolle inden for grøn omstilling, frem 
for at fremhæve hvordan politikken vil bidrage til bekæmpelsen af klimakrisen. 

“In June 2018 all Parties of the Danish Parliament at the time reached a political Energy 
Agreement to further build Denmark’s international positions of strength with a focus on 

renewable energy, energy efficiency improvements, research and development and energy 
regulation”- (ibid., s. 3). 

I dette eksempel kan vi se denne NK-vinkel i hvordan forfatteren vælger at beskrive Danmarks 
nuværende position, som velkendte inden for grøn energi, som at være Danmarks 
internationale position af styrke og magt. 

”The new Danish Government wants to reduce greenhouse gas emissions by 70 % by 2030 
compared to the 1990 level as well as reaching net-zero emissions by 2050. Denmark must 

be known as a nation of green entrepreneurialism.” – (ibid., s. 5). 
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I dette eksempel fandt vi det meget interessant hvordan NK-vinklen træder frem, da den ses 
tydeligt i hvordan forfatteren vælger at beskrive dét, at Danmark bliver kendt for at være en 
nation for grønt entreprenørskab, som en nødvendighed frem for at beskrive det som et mål. 

“The global green transition market continues to grow. In order to reach the temperature 
increase target limit, the international community must invest 90,000 billion DKK in green 

transition over the next 11 years. This represents a unique opportunity for the Danish 
business community, which must be exploited. The Government wants Denmark to be known 

as a nation of green entrepreneurialism. It is a continuous Danish priority to deliver new 
green solutions to the fast-growing global market.” - (ibid., s. 35). 

Igen i dette eksempel kan NK-vinklen ses i hvordan det er beskrevet at Danmark skal ses som 
en nation for grønt entreprenørskab, men også i hvordan det fremtidige behov for grøn 
teknologi ses som en mulighed der absolut skal udnyttes og at det er en prioritet for Danmark 
at gøre dette. 

Vi kan nu konkludere at når det kommer til vinkler i dette dokument, er den nationalistiske 
klimavenlige vinkel den mest prævalente men der er også spor af den økonomiske vinkel. Når 
vi så sammenligner det med EU’s dokument er det interessant at se mens der også var spor 
at denne nationalistiske klimavenlige tankegang også kunne ses i det dokuments mål, så 
fremstod det ikke i deres brug af vinkler. Mens Danmark har valgt at benytte det som en vinkel 
i store dele af deres dokument. 

Med denne forståelse for dokumentets vinkler i baghoved, kan vi tage et nærmere kig på 
sprogbruget og forsøge at begrunde det. Det næste skridt i vores analyse er om hvorvidt vi 
kan opfatte teksten som at være skrevet af en kommunikations kompetent forfatter. 

Kommunikationskompetence 
Siden Danmarks regerings dokument er en respons til EU’s, kan vi igen formode at regeringen 
har taget skribenter i brug, da det bærer samme vigtighed for at skulle informere om deres 
planer og styre den fremgående klimapolitik i Danmark. 

Flere steder i dokumentet, fandt vi eksempler på hvorvidt om det at dokumentet havde en 
kommunikations kompetent forfatter eller ej, ville have en indflydelse på hvordan vi ville 
kunne fortolke det. De første eksempler er korrektur relaterede. Det er for det meste fejl som 
man ikke ville forvente stadigt kunne findes i en endelig version, af et så vigtigt dokument. 

 
Figur 7: Tekstudklip fra Denmark’s Long-term Strategy (Den Danske Regering, 2019, s. 30). 

Her tog vi et udklip fra s. 30 i dokumentet, som kan ses i Figur 7. Hvor vi kan se at en fejl 
besked fra den danske version af Microsoft Word bliver vist. Dette står meget tydeligt frem, 
da hele dokumentet er skrevet på engelsk. 

 
Figur 8: Tekstudklip fra Denmark’s Long-term Strategy (Den Danske Regering, 2019, s. 16 l.22-25). 
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Her er et andet udklip fra s. 16, som kan ses i Figur 8. Hvor i stedet for “Socialist People’s 
Party” Står der “Socialist People’s Part”. Igen en korrekturfejl man ikke ville forvente blev 
overset i dette slags dokument. 

Disse to eksempler, såvel som andre småfejl igennem dokumentet, gav os som læser 
indtrykket af at det var blevet skyndet. Vi mistænker at der var blevet sprunget nogle sidste 
trin over i korrekturprocessen, for at få nået at sende dokumentet til EU inden deres deadline. 
Vi mistænker dette siden vi formoder at der er blevet brugt en kommunikations kompetent 
forfatter, og at de normalt ikke ville lave disse fejl. Hvis dokumentet derfor er blevet skyndet, 
som vi mistænker, kan dette indikere at der er andre fejl der er blevet overset som ikke træder 
tydeligt frem i teksten. I værste tilfælde kunne dette være i sprogbruget, som kan give et 
indtryk for læseren som ikke var meningen. 

Et andet eksempel hvor vi fandt det relevant at forfatteren var kommunikations kompetent 
eller ej, er vedrørende deres brug af specifikke ord. Specielt lagde vi mærke til deres ordvalg 
når de snakker om indførelsen af flere grønne køretøjer, disse ordvalg kan ses i Figur 9 til Figur 
11. 

 
Figur 9: Tekstudklip fra Denmark’s Long-term Strategy (Den Danske Regering, 2019, s. 16). 

 
Figur 10: Tekstudklip fra Denmark’s Long-term Strategy (Den Danske Regering, 2019, s. 29). 

 
Figur 11: Tekstudklip fra Denmark’s Long-term Strategy (Den Danske Regering, 2019, s. 35). 

Under deres planer for grøn mobilitet, ses her hver gang køretøjer bliver nævnt i teksten. 
Hvor begrebet elektriske køretøjer blive nævnt to ud af tre gange, frem for grønne køretøjer. 
Her gives opfattelsen af at elektriske- og grønne køretøjer bliver brugt af forfatterne som 
synonymer, hvilket vi tidligere i rapporten har afgjort ikke er sagen, da mens grønne køretøjer 
kan inkludere elektriske køretøjer er det ikke den eneste mulighed. 

Siden vi formoder at der bliver gjort brug af en kommunikations kompetent forfatter, og at vi 
opdagede flere ting man ikke ville forvente fra et så vigtigt dokument fra en regering, kan det 
have en væsentlig betydning i vores diskussion om at dokumentet, og derved regeringen, 
afspejler et bias i denne udtalelse. Disse eksempler med sprogbrug, og hvad det betyder som 
en helhed i teksten, kan vi også udforske nærmere når man kigger på om hvorvidt framing 
kan findes i teksten. 

Framing 
I vores analyse af EU’s “A clean planet for all”, fandt vi elementer der tyede på framing i 
forhold til elektrificering af transportsektoren og andre øvrige initiativer der blev forslået. 
Mest bemærkelsesværdigt var det at, indførelsen af elektrificering blev omtalt som at 
værende set som “den fastlagte plan” for hele EU, på trods af at dette i mange lande stadig 
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bliver debatteret, og at det nu er disse tilføjelser der skal overvejes af modtagerne. Derudover 
blev potentialet i brug af hydrogen som en energikilde også fremhævet meget tydeligt, hvilket 
ledte os til at fortolke det som noget EU især ønsker at deres medlemslande tager i 
betragtning i deres respons med deres klimaplaner. 

Derfor kan vi, baseret på vores forståelse af EU’s dokument, formode en vis afspejling af 
samme mønstre i Danmarks kommunikation, siden det er en direkte respons til EU. Hvis vi i 
Danmarks dokument finder framing af lignede art, der specifikt opsætter elektrificering som 
en givet plan og derefter fremfører andre initiativer betydeligt anderledes, kan vi tyde det 
som at være grundet i dokumentets relation til EU’s dokument. Dog hvis der er framing af 
mere specifikke teknologier eller fremgange, kan vi ikke med rimelig begrundelse sige at dette 
er på grund af denne relation, da elektrificering kan indføres på mange forskellige måder. 
Derfor er vi specielt interesseret i at kigge på hvordan Danmark udtrykker hvordan de ønsker 
at udføre deres klimaplaner, samt hvordan dokumentet kan afspejles i EU’s originale 
dokument. Og i samme facon som i analysen af EU’s dokument vil vi specielt have et fokus for 
planer inden for transportsektoren. 

Som forventet, bekræftede dokumentet at Danmark har planer om at indfører elektrificering 
i transportsektoren, ligesom EU har opfordret til. “A unified strategy for electrification of the 
transport sector, industry and society in general” - (ibid., s. 17). Dog går de ikke i mange 
detaljer om hvordan deres elektrificering vil blive indført, eller hvad deres planer for initiativer 
er vedrørende dette. Gennem hele dokumentet benytter de talbaseret sprog, som kan ses i 
deres brug af procenter og statistikker, som vi dokumenteret i det ovenstående afsnit, i vinkel 
for det danske dokument. Igennem dokumentet gør de brug af dette talbaserede sprog til 
flere formål. 

“The current situation refers to 2017, which is the latest statistical year. Projections refer to 
2018-2040.” - (ibid., s. 7). 

Dette citat, og senere udtalelser i dokumentet, benytter talbaserede sprog til at give læseren 
et overblik over Danmarks nuværende position i forhold til klimavenlighed, samt opstille 
forudsigelser for fremtiden, der begrunder deres valg inden for de forskellige sektorer. 

 
Figur 12: Tekstudklip fra Denmark’s Long-term Strategy (Den Danske Regering, 2019, s. 14). 

I Figur 12, benyttes der talbaseret sprog til at sætte drivhusgasudledningen fra fortiden, 
nutiden og fremtiden, i perspektiv over for hinanden, for at give læseren et overblik over de 
planlagte forbedringer inde for drivhusgasudledning. 

Dog kommer opstillingen af en stor mængde af statistikker, som de benytter som begrundelse 
for deres planer, meget sent i dokumentet. For eksempel, beskriver dokumentet planerne for 
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grøn omstilling i transportsektoren på s. 16-17, men begrundelserne for valgene der blev 
taget introduceres først på s. 23-29. Imellem disse sider, bliver læserens fokus rettet mod 
andre emner og det kan derfor være svært for læseren at forstå sammenhængen imellem de 
to afsnit. 

Da dokumentet blev skrevet i 2018, manglede regeringen information fra Rådet for Grøn 
Omstilling, som udtrykt i dette citat fra dokumentet: 
“It will be investigated whether the Commission for Green Transition of passenger cars can 
advance its work so that the final report is available before the end of 2020. As soon as possible 
thereafter, a political agreement must be reached to provide a sense of security to the industry 
and car owners and to ensure that the green transition can be undisturbed.” -(ibid., s. 17). 

De udtrykker at grundet den manglende information, udsætter de at fastlægge flere planer 
for den grønne omstilling i transportsektoren til tidligst 2020. På trods af dette vælger de dog 
at fastslå at et af deres hovedmål under transportsektorens omstilling er at gevaldigt øge 
antallet af elektriske køretøjer på vejene, som ses i citatet nedenfor. 

“Transport sector transition. As part of a green mobility plan, a wide range of initiatives are 
required to ensure a significant increase in the number of electric vehicles on the roads and 

the required transport sector transition” - (ibid., s. 16). 

Vi finder det interessant at de fastslår at de vil øge antallet af elektriske biler på vejene, men 
straks derefter står der at de ikke vil lave en detaljeret plan, da de mangler informationer om 
emnet. I afsnittet hvor dette bliver fastgjort, er der dog ingen argument eller begrundelse. 
Når de endeligt begrunder deres valg, er det på baggrund af forudsigelser. 

“In terms of RE in transport, the development is very much dependent on how fast Electric 
Vehicles will penetrate the market. With the current knowledge, and the existing policies and 
measures, it is expected that this development takes off in the mid-2020'es.” - (ibid., s. 29). 

Dette er ikke usædvanligt fra resten af dokumentet, men denne forudsigelses nøjagtighed er 
den eneste forfatteren nævner som værende afhængig af befolkningens og industriens 
opfattelse af teknologien. Dette fandt vi relativt interessant, da det kan tyde på at regeringen 
fastslår et fokus på elektriske køretøjer på et meget svagere grundlag, end med andre 
initiativer i samme dokument. I forhold til selve sproget, er det uklart for læseren at forstå 
deres planer med transport, fordi de ikke har en plan og giver udtryk for det. Selvom de også 
senere i teksten, som kan ses i Figur 13, udpeger hvor vigtigt grøn omstilling i 
transportsektoren er, da det er grunden til 34% af deres energibrug. Dette skaber en uklarhed 
for hvor seriøs Danmark er omkring grøn omstilling i specifikt den sektor. 

 
Figur 13: Tekstudklip fra Denmark’s Long-term Strategy (Den Danske Regering, 2019, s. 32). 
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Så som en konklusion på dette afsnit, kan vi ikke sige at der er framing i teksten på samme 
måde som i EU’s dokument. Dog skal det siges at der kan stadig findes valg der tyder på at 
være blevet truffet, uden en stærk begrundelse. Det er denne manglende forklaring der også 
bidrager til manglen på framing, da der ikke er nok information til at kunne være framing til 
stede. 

Fælles konklusion på hele analysedelen 
Som en kort opsummering på disse to dokumenter, fandt vi i den europæiske spor på framing 
i forhold til opfattelsen af elektrificering, og at de brugte den økonomiske vinkel som deres 
primære overtalelsesværktøj. Dog konkluderede vi for begge dokumenter at der blev gjort 
brug af en kommunikations kompetent forfatter, men i den danske har dokumentets 
skriveproces nok været skyndet, hvilke kunne have haft en indflydelse for den endelige 
forståelse for en læser. 

Mens begge dokumenter har lignende grupper af modtagere og forfattere, har de væsentlig 
forskellige primære mål med selve dokumentet, hvilket stærkt påvirker indholdet af 
dokumentet. Det var også interessant at se hvordan det danske dokument benyttede et 
markant anderledes overtalelsesværktøj, i forhold til hvad vi kaldte den nationalistiske 
klimavenlige vinkel. 

Men mest bemærkelsesværdigt af alle vores observationer, var det at på trods af at der ikke 
kunne findes framing i det danske dokument, fandt vi indikationer der tyder på at valg truffet 
specifikt vedrørende transportsektoren, var blevet truffet på et langt svagere grundlag end 
ved andre sektorer. Specielt at vi fik indtrykket af at regeringen opfattede begrebet “grønne 
køretøjer” som værende synonym med “elektriske køretøjer” kan være utrolig relevant i vores 
diskussion om at dokumenterne afspejler bias eller ej. 

Som den endelige afslutning på dette kapitel, vil vi lave en kort besvarelse af vores fjerde 
arbejdsspørgsmål: Hvordan har EU’s klimaplaner påvirket den danske regerings klimaplaner? 

Helt konkret har EU’s klimaplaner i hvert fald givet Danmark nogle minimumskrav at rette sig 
efter såvel som at sætte rammer for, hvilke sektorer der skal være fokus på i de kommende 
klimaplaner. I forhold til klima planernes minimumskrav har Danmark så valgt at overgå det 
med deres egne ambitioner, med en drivhusgasreduktion på 70% i stedet for 45% såvel som 
en fuldstændig klimaneutralitet inden 2050. I forhold til hvilke rammer der er blevet sat op 
som fokus på de forskellige sektorer, kan vi ikke udtale os om, at dette ikke allerede ville have 
været fokus i Danmarks klimaplaner, uden tilspørgsel fra EU. Dog har EU’s fokus på disse 
sektorer opstillet et krav om, at de i hvert fald vil blive nævnt i Danmarks rapport. 

Andre områder, hvor vi så kan diskutere, hvorvidt EU’s klimaplaner har haft en indflydelse på 
Danmarks er om, hvorvidt Danmark ville have haft samme fokus på elektrificering uden EU. 
Dog kan der også argumenteres for, at Danmark ikke har haft behov for at blive guidet af EU 
vedrørende klimaplaner, da Danmark har haft et fokus på klimaneutralitet og klimavenlighed 
siden før 2015, hvor Paris aftalen blev skrevet (Københavns kommune, 2012).  
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Kapitel 5: Diskussion 
Dette kapitel fungerer som en endelig diskussion, der tager al information vi har dannet os i 
løbet af vores projekt med i overvejelserne. Dette vil lede op til vores endelige konklusioner 
og en tilfredsstillende besvarelse af vores problemformulering. Diskussionen fungerer som en 
opsamling af alle de vigtige pointer, der er blevet lavet i løbet af rapporten og opsætter dem 
i forbindelse med hinanden. 

Diskussionen vil bestå af to afsnit, det første har fokus på de potentielle effekter af manglende 
transparenthed fra regeringens side. Her vil vi tage vores case i fokus såvel som vores 
resultater og fund fra vores analyse, og hvilken rolle de to elementer spiller i hele situationen 
med manglende transparenthed. Det er også i dette afsnit, hvor vi ønsker at besvare vores 
femte og sidste arbejdsspørgsmål: Hvordan kan manglen på transparenthed påvirke det 
danske samfund? Herefter vil kapitlet rundes af med den endelige del af diskussionen, hvilket 
er en kort opsummering af vores egne sidste tanker vedrørende projektet som en helhed. 
Dette inkluderer områder, der kunne være blevet udarbejdet bedre og hvilke områder af 
projektet vi selv er meget tilfredse med. Vi vil derefter gå videre til vores endelige konklusion. 

Potentielle effekter af manglende transparenthed i det danske samfund 
I denne diskussion vil vi gå over vores indtryk fra den tidligere analyse, hvordan vi har fortolket 
det og hvad det så kan betyde for regeringens kommunikation. Derefter vil vi skifte vores 
fokus hen på vores egentlige problemfokus, transparenthed eller manglen på det. Her vil vi 
gennemgå vigtigheden af transparenthed og tillid, i et samfund, såvel som at diskutere 
effekterne af en mangel på det. Og til sidst vil vi runde dette afsnit af rapporten af, med en 
konkret besvarelse af vores femte arbejdsspørgsmål, og derefter gå videre til vores sidste 
tanker vedrørende hele projektet. 

Indtryk fra analysen 
Vores resultater fra vores analyse har givet en håndfuld forskellige pointer vi kan tage med i 
vores overvejelser og vores endelige konklusion om, hvorvidt der er manglende 
transparenthed i casen. Den første pointe vi gerne ville udpege som værende interessant for 
vores situation er at, på trods af at de relativt få gange referere til fossilfrie køretøjer, i 
forbindelse med grøn omstilling af vejtransport, var deres sprogbrug vedrørende dette 
bemærkelsesværdigt. De benytter allerførst betegnelsen “electric vehicles” i deres afsnit 
omkring transportsektorens grønne omstillingsplaner, men senere i en opsummering af deres 
tiltag i rapporten benytter de specifikt betegnelsen “green vehicles”, hvilket leder os til at 
fortolke at de benytter disse to begreber som synonymer for hinanden. Grønne køretøjer, 
som vi redegjorde for i kapitel 2, inddrager alle former for fossilfrie køretøjer. Mens el-
køretøjer er en underkategori af fossilfrie køretøjer, burde de ikke benyttes som synonymer. 
Dét at de i rapporten vælger at benytte dem som synonymer, leder os til at kunne fortolke 
det på to måder. Den første forklaring vi kunne komme frem til, er at forfatteren ikke har en 
forståelse for at det er to forskellige begreber, og at de derfor benytter det forkert. Dette 
virker dog som relativt usandsynligt, da det forventes at forfatteren har en forståelse for 
emnet, vedrørende de mere faglige elementer i deres rapport. Vores anden mistanke er at 
forfatterne derfor bevidst har benyttet begreberne forkert, hvilket i værste tilfælde, skaber 
mistillid for læseren omkring forfatternes intentioner med teksten. 

Et andet punkt vi gerne vil fremhæve, er at i dokumentet fra den danske regering udtrykker 
de meget konkret at de mangler information der er nødvendig for planer der kan tilfredsstille 
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bilejere og industrimagter, samtidigt udtrykker regeringen at de mangler at udarbejde en 
aftale vedrørende infrastrukturs planer. Men på trods af dette, føler de sig sikre nok til at 
fastslå allerede nu, at den grønne omstilling i transportsektoren vil fokusere på at specifikt 
øge mængden af el-køretøjer. På baggrund af dette finder vi det forvirrende da disse to 
udtalelser ikke stemmer overens med hinanden. Med det mener vi at indførelsen af flere el-
køretøjer i sig selv, allerede vil have en stor indflydelse på områder såsom infrastruktur og er 
afhængig af at bilejere føler sig sikre nok til at skifte fra primært fossile transportmuligheder 
til primært elektriske transportmuligheder. Derfor stemmer det ikke overens at når de 
mangler planer og aftaler der kan støtte dette valg, om indførslen af el-biler, at de allerede vil 
fastslå dette i deres rapport nu. Dette giver os, som læsere, det indtryk af at forfatterne til en 
vis grad foretrækker at have et fokus på elektriske køretøjer, på trods af at de muligvis ikke 
har lige så stærk en begrundelse for dette valg, som de har for andre valg i løbet af rapporten. 
Hvis dette er sagen, giver det meget genlyd af hvad der blev gennemgået vedrørende bias, i 
kapitel 3 af denne rapport. Der blev der redegjort at, hvis man har et bias, kan man være mere 
tilbøjelig til ikke at give et tilfredsstillende grundlag, som forklarer visse beslutninger man 
tager. Dette kan være baseret på at man ikke føler det nødvendigt, eller fordi man ikke har et 
tilfredsstillende grundlag. I begge af disse situationer, kan der opleves mangel på 
transparenthed. 

Det tredje punkt ligger i noget vi nævnte ovenfor, i dét af at den begrundelse som der ér givet, 
ikke virker lige så stærk som andre begrundelser der bliver givet i løbet af rapporten. Deres 
begrundelse for deres fokus på el-køretøjer er, ligesom mange andre begrundelser i teksten, 
baseret på en forudsigelse. Ved dette sæt af forudsigelser udtrykker de ikke i rapporten, hvem 
der har været ansvarlige for dem, men selve forudsigelsen vedrørende elektriske køretøjer, 
virker også til at være mere upålidelig end andre i samme sæt. Med dette mener vi at de 
konkret udtrykker i teksten, at denne forudsigelses pålidelighed er afhængig af om elektriske 
køretøjer vil indtage markedet så hurtigt som de forventer. De udtrykker ikke denne slags 
usikkerhed ved nogen andre forudsigelser i hele teksten. Derfor virker det for os, som læser, 
som noget lignede et halvblindt gamble, at de fastslår et fokus på el-køretøjer nu, baseret på 
den information de udtrykker i løbet af teksten. Som vi gennemgik i kapitel 2, er der flere 
gode grunde der taler for benyttelse af elektriske køretøjer, som de kunne have gjort brug af 
i løbet af teksten. En god begrundelse kunne være at det er den mest udbredte mulighed lige 
nu, og at det derfor lige nu har mest infrastruktur der allerede er etableret. Det giver læseren 
et indtryk af at forfatterne enten, har mere information vedrørende emnet, som de bevidst 
vælger ikke at fremvise, eller at de, som udtrykt i teksten, ikke har et tilstrækkeligt godt 
grundlag for deres beslutning. Begge disse muligheder lover ikke godt for om hvorvidt der er, 
eller bliver opfattet, en manglende transparenthed fra regeringens side. 

Som en kort opsummering af vores indtryk fra analysen, så fandt vi flere steder i teksten, hvor 
vi fik indtrykket af at forfatterne enten manglede noget kompetence inden for vores case 
emne, vedrørende elektriske- og andre fossilfri køretøjsmuligheder. Eller også havde de en 
bedre forståelse eller mere information vedrørende emnet, end de gjorde udtryk for i deres 
kommunikation. I den første situation, kan det skabe en mistillid til regeringen, da de ikke blot 
udtaler sig om, men direkte tager beslutninger, vedrørende emner de ikke har tilstrækkelig 
viden om. I den anden situation er der manglende transparenthed fra regeringens side, 
vedrørende hvor meget de ved eller hvor meget information de har tilgængeligt om emnet, 
som de bevidst vælger ikke at kommunikere til deres modtagere. 
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Betydningen for samfundet 
Vi har allerede, i kapitel 2, gennemgået at disse nye klimaplaner allerede nu påvirker 
samfundet i varierende grader. Om end det er ved bebyggelsen af ny infrastruktur der skal 
hjælpe grønne initiativer på vej, eller indførelse af flere afgifter på visse områder, påvirkes 
samfundet både på et individuelt og et industrielt plan. Men det er vigtigt at dem, som bliver 
direkte påvirket af disse klimaplaner, har en forståelse for hvorfor de er blevet vedtaget 
uanset om de er enige med begrundelsen eller ej. Hvis man ikke bliver givet en begrundelse, 
for initiativer der direkte påvirker en selv, kan det skabe mistillid til regeringsmagten på 
samme måde som manglende transparenthed kan (OECD, u.d.). 

En mangel på tillid i et samfund er generelt set som værende et problem. Grunden til at det 
er et problem er, først og fremmest fordi at tillid er et af de mest nødvendige aspekter af et 
demokrati. Dette ligger i at et demokrati fungerer ved at en befolkning udvælger et individ, 
som de har tillid til at repræsentere deres interesser bedst. Derudover er tillid vigtigt i et 
samfund, da manglen på det gør det mere besværligt at skabe fremgang i et samfund (Gurría, 
2013). Dette er på grund af at hvis befolkningen ikke stoler på regeringen, så har de svære 
ved at indføre nye policer, indsamle støtte til offentlige institutioner, og at få offentlige 
initiativer op og køre. Dette kan efterlade et samfund uden fremgang, i de værste tilfælde 
(ibid.). Derudover kan mistillid, over længere tid og i de mest ekstreme tilfælde, udvikle sig til 
direkte modstand til regeringsmagten. Vi antyder ikke at det danske samfund vil blive 
ekstremt påvirket, af manglende transparenthed af ét emne i ét dokument, men vi ønsker at 
understrege hvor vigtigt transparens og tillid er, når det kommer til regeringsmagter. 

Mangel på transparens, kan ikke bare skabe mistillid fra en befolknings side, men kan også 
indikere eller påbegynde mere korruption fra en regerings side. Og på samme måde som at 
et samfund ikke effektivt kan fungere, hvis der er mistillid fra befolkningens side, så kan det 
heller ikke fungere effektivt hvis der er korruption fra en regerings side (Transparency 
international, u.d.). 

Efter vi nu har gennemgået vores fund fra analysen, hvordan vi har fortolket det, samt hvad 
det kan havde af betydning at læseren kan få dette indtryk fra regerings kommunikation, gik 
vi videre til at gennemgå hvordan transparenthed kan påvirke samfundet. Dette er hvad vores 
femte, og sidste, arbejdsspørgsmål fokuserede på, og vi kom i diskussionen frem til et relativt 
konkret svar. 

Arbejdsspørgsmål 5: Hvordan kan manglen på transparenthed påvirke det danske samfund? 
Transparenthed er vigtig for et samfund på mange måder, men vi fokuserede på de to 
primære årsager. Først og fremmest er transparenthed et værktøj der hjælper til at 
opretholde tillid imellem befolkning og regering. En mangel på tillid kan påvirke alle samfund 
der er baseret på demokrati. Ikke blot er tillid en nødvendighed for den demokratiske proces, 
men det er også en nødvendighed for at en regering kan udvikle sig positivt og at landet kan 
møde fremgang. Danmark, lige nu, er et af de mindst korrupte lande i verdenen (Transparency 
International, 2020), og en mangel på transparenthed i hvert fald ét skridt i den modsatte 
retning, da det er et problem der går igen i mange korrupte lande. 
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Sidste tanker vedrørende projektet 
Mens vi er meget tilfredse og stolte af vores projekt samt resultat af det, i form af selve 
rapporten, har der absolut været områder hvor vi ville ønske vi havde arbejdet mere effektivt, 
når vi kigger tilbage på det. Vi burde have fundet en fast retning for projektet, meget hurtigere 
end vi egentlig gjorde, og har haft mange forskellige fokuser i løbet af dette projekt. Dette har 
resulteret i at vi ikke har udnyttet vores projekttid så effektivt som vi kunne have, hvilket har 
påvirket vores projekt på visse områder. Hvis vi kunne have taget kontakt til nogle fag 
personer, eller personer der har medvirket til at lavet vores fokusdokument, føler vi at det 
ville have gavnet vores projekt betydeligt og kunne have hjulpet os med at danne en mere 
afrundet forståelse af vores case. Grundet vores tidsforbrug i løbet af projektet har det ikke 
været muligt, da vi ikke har kunne danne en god nok forståelse for casen til at være i stand til 
at stille meningsfulde spørgsmål i tide, og har ikke haft nok overskudstid til at også inddrage 
respons i projektet på en meningsfuld måde. 

Med det sagt er vi stadigt stolte over vores endelige projekt. Specielt er vi tilfredse med vores 
analyse og det endelige overblik, vi har dannet os over vores case. Vi mener at vores projekt 
kan bidrage til fremtidig forståelse for transparens i det danske samfund, og at vores 
forståelse som opsat i rapporten fremviser vigtigheden for dette fokus, selv med en så lille 
case som vores. Vi kan nu herefter, gå videre til vores endelige konklusion på projektet.  
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Konklusion 
Her i dette afsnit, findes vores endelige konklusion på projektet, hvilket også vil fungere som 
vores endelige besvarelse af vores problemstilling: 
Hvordan afspejler vores case, omkring indførelsen af el-køretøjer, transparenthed fra 
regeringens side vedrørende deres begrundelse for visse beslutninger, og hvad kan vores fund 
betyde for samfundet? 

For at kunne besvare denne problemstilling har vi gået meget metodisk til værks med først at 
indsamle information, derefter analysere det og til sidst diskutere det. 

Ved vores indsamling af information gennemgik vi alle nødvendige aspekter af vores case, ved 
at danne en forståelse af teknologierne involveret. Dette omhandlede flere fossilfri metoder 
som man kunne anvende til grønnere omstilling i transportsektoren. Derefter dannede vi 
forståelse af den politiske og samfundsmæssige situation, som driver dette behov for 
indførelsen af fossilfri muligheder. Med denne forståelse, samt eksempler på initiativer der 
bliver drevet af samme behov som vores case, opstillede vi den bedst mulige forståelse for 
hele situationen. 

Med denne dybere forståelse af vores case, gik vi videre til at fokusere på hvordan den 
afspejler transparenthed fra regeringens side, ved at analysere kommunikation fra Danmark 
og EU vedrørende deres klimaplaner. I denne analyse fandt vi elementer af deres 
kommunikation, som vi tog videre til vores diskussion da det gav os nogle interessante 
fortolkningsmuligheder. Vi tog kun vores fund fra den Danske analyse med, da vores analyse 
af EU’s dokument primært var til for at hjælpe os, med at danne en dybere forståelse for 
Danmarks dokument. 

Vores primære formål med diskussionen var at identificere konkret hvordan vores case 
afspejlede transparenthed. For at gøre dette inddragede vi vores interessepunkter fra vores 
analyse, og fortolkede det til vores bedste evner, baseret på vores forståelse for 
kommunikationsteori og vores dybere forståelse for casen som en helhed. Efter dette, kom vi 
frem til to mulige fortolkninger. Vores fund ledte os til at konkludere at der enten var 
manglende transparenthed fra regeringens side, vedrørende vores case fokus, eller at 
forfatterne involveret i dokumentet, var uvidende på mange områder af sagen. Dette kom af 
at der flere steder i dokumentet manglede begrundelser for deres valg, og at der blev fundet 
brug af visse begreber som synonymer. Begge problemer værende elementer man ikke burde 
kunne finde i dette slags dokument, da det har stor betydning for den fremtidige 
samfundsudvikling. 

I vores diskussion gennemgik vi, hvad en mangel på transparenthed kan betyde for det danske 
samfund. Der konkluderede vi at, mens vores case ikke har dømt det danske samfund til en 
af fremtid af korruption og mistillid, så har det understreget at det stadigt er vigtigt at have 
et fokus på de mindre problemer ved regeringens kommunikation og hvordan de udtrykker 
sig. Da hvis man ikke er opmærksom på det, kan situationen potentielt udvikle sig og skabe et 
værre forhold imellem befolkningen og staten. 

Så, som en afrunding på denne konklusion, så viste vores case en mangel på transparenthed 
i regeringens offentlige kommunikation. Denne mangel på transparenthed er i sig selv ikke 
noget der kan påvirke det danske samfund, men understreger stadig vigtigheden af 
opmærksomhed på emnet, da det kan udvikle sig til at påvirke forholdet mellem staten, og 
deres befolkning. 
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