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. En meningsmäling blandt danske klimafor
skere om deres anskuelser med hensyn til 
globale klimaforan·dringer og dens betyd
ning for politik og samfund 

At Hans von StorchJ 
Aksel Wa/J.ee Hansen 
og Dennis Bray 

Resume 

Meningerne hos klimaforske
re i Danmark, USA, Canada, 
Tyskland og Italien er indsam
!et via sp0rgeskemaer ud
sendt i arene 1996-1998. Ca. 
40% af skemaerne er b!evet 
besvaret. I dette referat sam
menfatter vi en del af resulta
terne. En mere detaljeret be
retning findes pä Internettet. 

Ligesom i de andre lande er 
et flertal af klimaforskere i 
Danmark overbevist om, at en 
global opvarmning er realite
ten nu og vil vrere sädan i 
fremtiden. De accepterernuti
dens klimamodeller, selv om 
de mener, det fortsat er n0d
vendigt at forbedre dem. Ska
delige effekter forventes pä 
verdensplan, men for Dan
mark ses muligheder for posi
tive effekter. Forskeme me
ner, at tilpasning til forandre
de klimatiske forhold og sta
biliseringen af co2 udslip vil 
krreve en fundamental om
strukturering af verdensoko
nomien. De synes ikke, at kli
maforskning har gjort frern
skridt nok til at kunne forsyne 
samfundet med informatio-

ner, hverken om de lokale 
virkninger eller til brug for 
planl::egningen af samfunds
mressige tilpasningstrategier. 
De danske forskere er mindre 
betrenkelige end deres kolle
ger i de andre lande. 

Danske videnskabsfolk har 
kun lidt kontakt med medier
ne og beslutningstagerne. Et 
mindretal s0rger for denne 
kontakt. Det samme genfin
des i Italien og Tyskland, 
mens en betydeligt st0rre an
del blandt de nordamerikan
ske forskere medvirker til at 
bringe forskningsresultater og 
vurderinger ud til samfundet. 

Klimaforskning anses ikke 
mere som vrerdi-neutral, men 
som en del af den offentlige 
debat vedr0rende den "rigti
ge" omgang med klimapro
blemet. Den nuvrerende kli
maforskning er derved gäet 
ind i en "postnormal" fase. 

Introduktion 

Klima er et emne, som altid 
har ud0vet en stor fascination 
pa mennesket. I det 18. og 19. 
ärhundrede var folk bekymre
de for videnskabelige under
s0gelser, dertydede pä, at ned
b0ren ville blive mindre og 
mindre forarsaget af de massi
ve skovrydninger. Ogsa i dag 
er rnennesker foruroliget, for
di klimaet mäske vil rendre sig 

pa grund af menneskehedens 
brug af atmosf::eren som los
seplads for diverse gasser og 
stoffer. Global opvarmning er 
et begreb, nresten alle kender 
til. Der tales om klima pä avi
sernes forsider, og udtrykket 
drivhuseffekt beh0ver ikke 
mere at blive forklaret i TV
a visen (Lacey and Longmann, 
1993). Mange menneskertror, 
at klimaforandringer sker nu 
og her og er overbeviste om, 
at de klimatiske forandringer 
hovedsageligt skyldes men
neskelige aktiviteter. 

En nrerrnere undersogelse 
afklimaet viser, at kloden fak
tisk er blevet varrnere i det 
forgangne arhundrede. Der 
eksisterer seriost begrundede 
formodninger om, at opvarrn
ningen kunne have antropoge
ne (menneskeforarsagede) är
sager. Men sädanne formod
ninger vil ofte vrere baserede 
pa avancerede, statistiske ana
lyser. Lregmrend vil imidlertid 
ofte se anderledes kontant pa 
tingene. De vil opfatte foran
dringeme ifolge den "norma
le" malestok og se teorierne 
bekrreftet i de faktiske foran
dringer. Men problemerne 
med denne synsvinkel kan il-
1 ustreres af de senere ärs for
andringer med hensyn_til hyp
pigheden af storme og snevejr. 
De er ikke usredvanlig-e, hvis 
man foretager en sammenlig
ning med historiske forhold 
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('vVASA. 1998. Rebetez. 
1996). Forestillingen om men
neskesbbte klimaforandringer 
er en videnskabelig konstrukti
on, dvs. forestillingen er bygget 
pä videnskabelig indsigt og 
ikke pii hverdagens erfaring. 

Iden klassiske situation stu
derer forskere ofte problemer 
uden umidde\bare konse
kvenser for det n.lmindelige 
samfundsliv - der kan tales 
om "nonnar· videnskab i 
modsa::tning til "postnormal" 
videnskab. Klimaforskningen 
er gaet hen og blevet ''postnor
mal", fordi resultaterne be
d0mmes ikke lcengere udeluk
kende efter deres videnskabe
lige seri0sitet og mulige an
vendelser, men ogsa efter de
res brugbarhed i den politiske 
proces. Ikke bare forskere, 
men ogsa ikke-specialister of
fentligg0r resul tater, vurde
ringer og forslag om klima-._, '-' '-' 

problematikken i masse-me-
dier som aviser og TV. Et ek
sempel pä et sädan bidrag fra 
en ikke-specialist er bogen 
"Verdens sande tilstand" af 
0konomen Bj0m Lomborg, 
som er en s lags remake af Wil
dav ksi 's amerikanske klassi
ker "B ut is it true?". Iden post
normale fase bliver videnska
belige resultater til politiske 
argumenter for eller imod en 
videregäende klimapolitik. 
Klimaforskere bliver til poli
tiske rädgivere, og taler med 
selvsikkerhed i medieme om 
socio-0konomiske modforan
staltningeme, selvom de ikke 
har nogle specielle kvalifika
tioner i denne sammenhceng. 
Fiktionen om klimaforsknin
gens vcerdineutralitet holder 
ikke lcengere. 
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Den postnormale status un
derstreges ogsu af. :it klima
forskningen er blevet gen
stand for intensive underso
gelser i sociolc;gi eller den 
politiske videnskab (fx. Mor
gan og Keith. 1995: Pielke. 
1995, Shackley et al.. 1998) 

Meningsmfüingen 

Iden postnormale situation er 
det ikke bare videnskabelige 
resultater, som g0r sig g<:el
dende pa den sociale og politi
ske arena, men ogsä personli
ge - socialt og kulturelt be
grundede - synspunkter og 
vrerdinormer hos forskeme. 
Vi har derfor gennemf0rt en 
unders0gelse af klimaforsker
nes synspunkter om fagets 
muligheder for at modellere 
og forudsige variationer af 
klimaet, om vekselvirkninger 
imellem politik, medieme og 
klimaforskning, og om klima
forskemes rolle i medierne og 
samfund. Ansvaret for p·rojek
tet ligger hos en canadisk so
cio log, Dennis Bray, og en 
tysk klimaforsker, Hans von 
Storch. Unders0gelse blev fi-

. nansieret afThyssen Stiftung. 
Projektet begyndte med in

terviews af ca. 40 klimafor
skere i USA, Canada ogTysk
land i 1995 og 1996 (Bray og 
von Storch, 1996). Intervie
wene blev brugt til udarbej
delsen af et sp0rgeskema med 
67 sp0rgsmäl, som derefter 
blev sendt ud til ca. 1000 kli
maforskere i USA, Canada og 
Tyskland i 1997. Resultateme 
fra denne del af unders0gel
seme blev offentliggjort i 
Bray and von Storch (1997, 

l 999a). I anden runde i 1998 
blev sp0rgeskemaet ogsu 
sendt ud til italienske og dan
ske klimaforskere. Denne Gr

tikel analyserer . resultateme 
vedr0rende den danske rund
sp0rge og sammenligner dem 
med udsagnene fra de andre 
lande. Mere detaljerede resul
tater for de fern nationer -
USA. Canada, Tyskland, Itali
en og Danmark - kan ses p:i 
Intemettet pä adressen: 
http ://w3g.gkss.de/G/ 
i\ilitar bei ter/storch/ 
THYSSEN/HTML/survey/ 
surveyintro.htm 

Sp0rgeskemaeme blev sent 
til ca. 70 medlemmer af Dan
marks Meteorologiske Se!
skab. Udvcelgelsen blev lavet 
afbestyrelsen, ogprojektets to 
udenlandske forskere kender 
ikke de udvalgtes identitet. 
Sp0rgsmälene blev oversat til 
dansk af Aksel Wall0e Han
sen. Omtrent 40% af de ud
sendte skemaer blev retume
ret, sävel i Danmark som i de 
andre lande. De fleste delta
gere er model-byggere og -
brugere ( 15) e!ler beskreftiger 
sig med observationer (7) og 
har haft en trcening i meteoro
logi (19) eller atmosfcere-fy
sik (8). 'fv[ere end halvdelen 
(18) har kun vceret aktiv i kli
maforskningen i h0jst 5 är. 

Det fleste sp0rgsmäl blev 
besvaret efter en skala fra 1-7, 
hvor "l" for eksempel bet0d 
"100% enige" og "7'' repne
senterede "stcerkt uenige". 
När det drejede sig om model
lemes kvalitet stod "l" for 
"meget utilstrcekkeligt" o g 
"T' for "yderst tilstrrekke
ligt". Et 4-svar stod i de fleste 
tilfcelde som et indifferent 
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synspunkt. I det folgende 
samles svar 1 ,2 og 3 som "po
sitive" svar. 

Naturvidenskabelige 
vurderinger 

De2ftorstesp0rgsmul: "Vikan 
rned sikkerhed sige. at den 
globale opvarmning er en 
proces. der a!Lerede er under
vejs" og "Vi kan med sikker
hed sige. at uden forandring i 
den menneskelige adfcerd vif 
global opvarmning forekom
me pa er eller andet tidspunkt 
ifremtiden" handlede om rea
liteten af global opvarmning 
nu og i fremtiden. Hvis svare
ne 1til3 anses som positive. sa 
svarede 52% af danskeme, 
men 61 % af amerikaneme, 
7 l 9c af canadierne og 66% af 
tyskeme positivt pä det forste 
sp0rgsmil.l. Et lignende pro
centtal nil.s i Italien (53%). 
Danskeme er mere skeptiske 
overfor pil.standene om fakti
ske forandringer, mens ty
skeme og canadieme har mest 
tillid i sädanne pästande. Men 
vurderingen, om der vil kom
me forandringer i fremtiden, 
er nresten ens for de forskelli
ge nationer: Danmark 73%, 
USA 79%, Canada 86%, 
Tyskland 78%, Italien 61 %. 
Tilslutningen til udsagnet 
"Klimatiskeforandringer har 
hovedsageligt menneskelige 
!lrsager" er mindst i Danmark 
(15%) og st0rst i Canada 
(60%), mens procenttallene 
fra Tyskland (45%), Italien: 
(443) og USA (34%) ligger 
ind imellem. 

Klimaforskeme i de for
skellige lande har ens vurde-

nnger om klimamodellemes 
evne til at beskrive klimapro
cesser, for eksempel nedb0r 
el!er havis, til at simu!ere det 
nuvrerende klima og til at for
udsige det fremtidige klima 
(se ogsä meningsmälingen af 
Auer et al., 1995). De synes 
bedst om simuleringen af hy
drodynamikken i atmosfreren 
og oceaneme. og mindst om 
nedb0ren og skyemes indfly
delse samt sammenkoblingen 
af atmosfrere- og oceanmo
deller. En interessant detalje 
erdet, at danskeme tydeligt er 
mere tilfreds med beskrivel
sen af hydrodynamikken i 

modelleme og med varme
transporten i havet end de an
dre forskere. 

Virkninger af 
klimaforandringer 

En nekke sp0rgsmil.l om be
tydningen af klimatiske for
andringer blev stillet: 88% af 
de 33 danske forskere bekrref
tede (dvs. besvarede med 1 til 
3 - med 1 = "i h0j grad" og 7 = 
"slet ikke") "at klimatiskefor
andringer vif have skadelig 
ejjekt pa visse samjimd", og 
var enige med deres ameri
kanske (84%), canadiske 
(91 %), tyske kollegaer (89%), 
mens de italienske forskere 
var mere indifferente (61 %). 
1v1en billedet rendrede sig, da 
de blev spurgt, om "klimati
ske forandringer vil have en 
skadelig effekt pa det sam
fund, De lever i?". Her er 
procenttallene for bekneftelse 
i Danmark kun 15%, mens·det 
var29% i Canada, 46% i USA, 
47% i Italien og 54% i Tysk-

land. Et andet sp0rgsmfü var, 
om "klimatiske forandringer 
kan have visse positive effek
ter pa det samfund. De Lever 
i?" Igen var danskerne og ca
nadiem~ mere optimistiske 
med bekrreftelsesprocenter pä 
henholdsvis 42 og 54. I Italien 
svarede kun 8% positivt, t 

USA 30% og i Tyskland 113. 
Det ser ud som om, forskeme 
fra de to nordlige lande Cana
da og Danmark er mindre be
kymrede for konsekvenseme 
for deres eget land end deres 
sydlige naboer i USA ogTysk
land. 

Sp0rgsmfüet om mulighe
den for at "eksplicit bestemme 
de skadelige effekter, klimati
ske forandringer vif have pa 
samfundet?" (1 = "i h0j grad'', 
7 = "slet ikke") blev besvaret 
positivt af 51 % af de danske 
forskere, men kun 29% af 
amerikaneme, 34% af italie-. 
neme, 37% af tyskeme og 
40% af canadieme. Dvs. be
kymringen for klimatiske for
andringer har i mange tilfrelde 
ikke sit grundlag i konkret na
turvidenskabelig viden, men 
er mere baseret pä en generel 
vurdering af, om forandrin
geme kunne eller ville vcere 
risikobehceftede. Men allige
vel anser et stort flertal de glo
bale klimaforandringer som 
"et af de str;Jrste problemer, 
der truer menneskeheden" 
(USA 61 %, Canada 80%, 
Tyskland 66%, Italien 73%) -
i Danmark er man mere mode
rate med en tilslutning pa kun 
33%. 

Hvilke konsekvenser vil 
klimatiske forandringer have 
pä samfundets forhold? "Vif 
det vcere muligt for de fleste 
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samfund at tilpasse sig klima
riske forandringer. uden at 
sku!!eforetage nogenfonnfor 
afg0rende cendringer afde 1w

vcerende samfundsmcessigr! 
forhold?" (1 = "behov for 
mange rendringer": 7 = "ingen 
store cendringer n«:Jdvendige") 
var det forste sp0rgsma[ i ske
maet, som var k[art uden for 

· forskemes kompetence. Et 
flertal i alle lande bekra~fter 
sadan et behov (58% i Dan
mark, 65% i USA. 71 % i Ca
nada, 79% i Tyskland or 71 % 
i Italien). Ogsa udsagnet "At 
stabi!isere CO,-emissionen i·il 
krceve en jiindamental om
strukturering af den globale 
0konomi" kunne kun vurderes 
af forskerne som la~gmand. 

Alligevel besvarede rnesten 
alle sp0rgsmfüet, men d:::rn
skeme var igen mere skepti
ske. Flertallene var i Italien 
82% 1 Italien, 80% i USA, 
91%iCanada,853 i Tyskland 
og 61 % i Danmark. 

S vareme pä sp0rgsmfüet 
"Naturvidenskabsfolk har 
indsamlet tilstrcekke!ig med 
fysiske argumenter til at kun
ne lcegge emnet om global 
klimatiskforandring i hcender
ne pa samfundsvidenskabsfolk 
med henblik pa en diskussion af 
retningslinier" varierede 
stcerkt imellem de unders0gte 
lande. De danske svar var mest 
kritiske med en tilslutning pä 
blot 18%, mens 603 af tysker
ne var overbeviste om, at pro
blememe skulle behandles af 
samfundsvidenskaben. 20% af 
de amerikanske, 383 af de ca
nadiske og 40% af de italienske 
forsker tilsluttede s1g denne 
vurdering. 
. Begge udsagn "De klimati-
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ske videnskaber er ve!udvik!e
de nok ti! at levere irzfonnatio
ner til vurderinger af pdvirk
ningen af de lokale samjimds
mcessigeforhold" og „Klima
forskere er mege/ aj~·temt efter 
de menneskelige socia!e s_v
stemers f0!sornhed ovetfor 
k!imutiske forarzdringer" be
handler sp0rgsmi11et om v1-
denskabsmrend er kvalificere
de til at radgive samfundet og 
po[itikeme. Kun et mindretal er 
overbeviste om klimaforsknin
gen kvalifikationer i denne hen
seende (tilslutningen til forste 
(andet) udsagn r USA 28% 
(14%), Canada 30% (14%), 
Tyskland 44% (67%), Italien 
38% (47%) og Danmark 15% 
(21 %)). En undtagelse er ty
skemes vurderinger om klima
forskernes evne (ikke klimavi
denskabens evne!), som man 
har meget tillid i (67%). Ende
taljeret analyse antyder, at de 
ikke mener sig selv, men de fä 
kollegaer, der er synlige i medi
eme (Bray og von Storch, 
1999b). 

Medierne og politik 

Globale klimatiske forandrin
ger er til tider et meget populcert 
emne i medieme. Derfor stille
de vi forskerne nogle sp0rgsmäl 
relaterede til vekselvirkninger 
mellem klimaforskere og medi
er, og mellem videnskab og po
litik. Deltageme blev spurgt 
"Hvor meget har du samarbej
det med de folk, som tager de 
klimarelaterede policy-beslut
ninger?" og "Hvor tit bliver du 
kontaktet af medierne angaen
de information om klimaforan
dringer?" (1 = "meget tit", 7 = 

"slet ikke ''). Kun et lille mindre
tal er i kontakt med politisk an
svarlige fo[k. Ogsa kontakten til 
medieme er forbeholdt et (lidt 
st0rre) mindretal. Det er be-· 
m~erke!sesvrerdigt, at forsker
nes medvirken i Nordamerika 
er klartst0rre end i Europa, hvor 
kun en inderkreds er invo!veret 
i kommunikationen til medi
eme og politikerne. Kontak
ten med medierne (sum af sva
rene l til 3) har 37% og 29% af 
forskeme i USA og Canada, 
og kun 19% i Tyskland, 31 % i 
Italien og 18% I Danmark. 
Tallene for kontakten med po
litikeme er st0rre i Nordame
rika: 37% og S 1 % i USA og 
Canada. og mindre i Europa: 
12%. 10% og 183 i Tyskland, 
Italien og Danmark. 

Samarbejdet mellem klima
forskeme og beslutningstager-

u u u 

ne anses af de fleste forskere 
som vrerende ikke godt. Kun et 
mindretal finder samarbejdet 
"godt" (USA 20%, Canada 
34%, Tyskland 14%, Italien 
4%). I Danmark vurderes situa
tion lidt mere positivt - tilslut
ningen er 42 3. 

Kontakten med medieme mä 
have en vis indflydelse pä for
skemes fremtidige adfcerd -
derfor blev deltageme spurgt 
"Hvor meget tror du, at det at en 
forsker er inddraget i offentlig
hedens interesse, influerer pa 
hanlhendes fremtidige forsk
ning?" Flertallet af de europ~
iske forskere ser sädan en fare 
(85% i Danmark, 59% og 60% 
i Italien og Tyskland), mens 
man i Nordamerika, hvorflere 
forskere kommunikerer med 
medieme, er mindre bekym
rede (3 1 % o g 41 % i Canada o g 
USA). Faktisk tror de fleste, 



"at retningen af k!imaforsk
ningen bliver injlueret afydre 
politiskeforhold" (USA 74%, 
Canada 80%, Tyskland 693, 
Italien 63%. Danmark 79%.) 

Videnskabsm<:end som 
akt,eirer 

I introduktionen hrevdede vi. 
at klimaforskningen har be
vreget sig over i en oost-nor-

~ ~ ' 
mal fase. Denne pastand blev 
bekrreftet af selve menings
malingen. Forskeme stotter 
forestillingen om "at viden
skabsfolkene har vceret med
virkende til at cendre klima
sp0rgsmaler fra vcerende et 
videnskabeligt sp0rgsmal til 
vcerende et socialt og offent
ligt anliggende" (tilslutnin
gen var: i USA 67%, i Canada 
693, i Tyskland 70%, i Italien 
60% og i Danmark 64%). For
skeme synes at fole sig for
pligtede til at "alarmere of
fentligheden am de mutige so
ciale konsekvenser, der skyl
des cendringer i klimaet" 
(USA 78%, Canada 80%, 
Tyskland 83%, Italien 86%) -
kun i Danmark ser man mere 
afslappet pä sagen (55% til-
slutning). · 

Det er ikke overraskende, at 
kun et mindretal af forskeme 
ser klimaemnet som en vcerdi
neutral videnskab (USA 29%, 
Canada 29%, Tyskland 36%, 
Italien 29%, Danmark 22%). 

SI utbem::erkning 

Vi har fors0gt at finde ud af, 
hvad klimaforskerne i Dan
mark og andre vestlige lande 

synes om den nuvrerende sta
tus af klimaforskningen, for
skernes rolle i den proces at 
bringe klimaproblematikken 
pa samfundets agenda, for
skernes evne til ut forsyne 
samfundet med de relevante 
informutioner og om samfun
dets tilbagevirkning pil viden
skaben. 

Forskeme er hovedsageligt 
tilfredse med klimaforsknin
gens fremskridt, de eroverbevi
ste om, at forskningen har haft 
den overordnede rolle i at gore 
klimaet til et centralt samfunds
tema: der er en vis skepticisme, 
at klimaforskningen allerede 
skulle vrere i stand til at forsyne 
samfundet med de nodvendige 
informationer. Forskeme oply
ser. at der er en vis tilbagevirk
ning pä forskningen selv, og at 
man ikke mere kan tale om det 
gamle ideal om forskningens 
vrerdineutralitet. 

I denne artikel har vi kun 
behandlet en de! af skemaets 
sp0rgsmäl . Andre sp0rgsmfü 
behandlede f.eks. IPCC's rol
le, tilliden til simulering afkli
maprocesser i numeriske kli
mamodeller, modellernes 
evne til at forudsige fremti
den, virkningen af mediekon
takten pä videnskabsfolk, för
andringer af videnskabelige 
resultater pä vejen gennem 
samfundsdiskussioner, tilba
gevirkning af samfunds-dis
kussioneme pä forskernes ad
frerd og andre aspekter. Detal
jerede resultater sorteret efter 
forskemes nationalitet er dis
ponibel pä Intemettet: 
http://w3g.gkss.de/G/ 
iVlitarbeiter/storch/ 
THYSSEN/HTML/survey/ 
surveyintro.htm 
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Der mä tages en n.:ek.ke forbe
hold over for unders0gelseme 
og deres fortolkninger. Det dre
jer sig specielt ofn sammenlig
ningen af resultateme fra de for
skellige lande. De amerikanske 
og tyske forskere blev adspurgt i 
1996, altsä for Kyoto-konferen
cen. mens italieneme og dan
skeme forst blev spurgt i 1998. 
Udvcelge!sen af deltageme i de 

~ ~ 

fern lande skete pa forskellige 
mäder. Ügsa formulerino-en af 

~ ;:: 

sp0rgsmälene pa adskillige 
sprog kan have medfort enkelte 
betydningsfulde nuancer 
sp0rgsmfüenes udformning. 
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