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Indledning 

Cirka ti kilometer nord for en dansk provinsby ligger, omgivet af marker så 

langt øjet rækker, en offentlig forskningsinstitution. Institutionen, som er 

beskæftiget indenfor miljøområdet, har bygninger på hver side af den 

hovedvej som flere gange har ført mig dertil fra provinsbyen i syd. På 

venstre side af vejen ligger institutionens hovedafdeling; et større byggeri i 

flere etager, som huser flere afdelinger og har en reception i hallen. På højre 

side af hovedvejen en anelse forskudt mod syd, og i en ældre 

etplansbygning af gule mursten, som ligner noget fra 1970'erne, ligger en 

mindre afdeling. Bygningen er tilsvarende mindre, cirka halvtreds meter 

lang. Set udefra virker det – har jeg tænkt, når jeg har stået der – en smule 

forladt. Som om der ikke rigtigt foregår noget derinde. De stille landlige 

omgivelser bidrager måske til denne oplevelse. Men indenfor i bygningen 

opererer en lille, men vigtig del af et større internationalt 'maskineri', som 

er sat i værk for at redde menneskeheden. For på kontorerne langs gangen 

derinde udarbejdes opgørelserne over Danmarks drivhusgasemissioner, 

som hvert år rapporteres til FN's Klimakonvention og Kyotoprotokollen.  

 Her produceres altså nogle af de tal, som det internationale samfund 

styrer efter i forsøget på at håndtere problemerne forbundet med globale 

klimaforandringer. Tallene er vel at mærke ikke kun et pejlemærke for, 

hvorvidt klimaet og verdens samfund bevæger sig i retning af et 

bæredygtigt forhold. De er samtidigt en mulighedsbetingelse for flere af de 

tiltag, som skal bringe verden derhen. For kun i kraft af nationale 

emissionsopgørelser er det muligt at holde parterne i Kyotoprotokollen til 

regnskab for deres klimapolitiske forpligtelser. Ligeledes er 

emissionsopgørelser en betingelse for den markedsorienterede løsning på 

klimaproblemet, hvor CO2-emissioner er gjort til en handelsvare. Endeligt 

medfører koblingen mellem nationale emissionsopgørelser og CO2-
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kvotemarkederne, at opgørelserne udgør et betydeligt finansielt aktiv for 

staten. 

 Stedet her, den gule murstensbygning, er altså en del af et større 

internationalt virke, som beskæftiger sig med en problemstilling, der i sit 

udgangspunkt og i sin rækkevidde er verdensomspændende. Perspektivet er 

stort og globalt – og dog så er det lige her; helt lokalt, ved siden af 

hovedvejen ti kilometer fra provinsbyen i syd, omgivet af marker, at det 

sker. Det minder mig om, at tal kan rejse langt og ubesværet, men de 

kommer altid et sted fra.  

 

Den gule bygning bærer sammen med hovedafdelingen det officielle navn 

Danmarks Miljøundersøgelser. Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) har 

tidligere været en sektorforskningsinstitution under miljøministeriet, men 

blev i 2007 en del af Aarhus Universitet. I denne relation har DMU via 

kontrakt forpligtet sig på at udarbejde og rapportere de danske 

emissionsopgørelser til FN's Klimakonvention og Kyotoprotokollen.  

 

Afhandlingen her er et etnografisk studie af DMU's arbejde, som 

interesserer sig for, hvordan denne praksis opnår legitimitet og 

troværdighed. For hvordan kan man redegøre troværdigt for noget så 

diffust som emissionen af drivhusgasser? Med afsæt i dette spørgsmål 

undersøger afhandlingen nogle bestemte aspekter i DMU, herunder 

hvordan kvaliteten af arbejdet sikres og dokumenteres, hvordan man 

redegør for objektiviteten af emissionsopgørelserne, hvordan man 

efterlever krav om præcision og transparens i emissionsopgørelserne. Et 

fællestræk ved disse aspekter er, at de handler om DMU's kapacitet til at 

redegøre eller accounte for deres arbejde, og derfor er afhandlingen et 

studie af accountability.  

 Afhandlingens overordnede formål er at udvikle et begreb om 

infrastrukturel accountability, som med teoretisk inspiration fra Science & 
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Technology Studies (STS), skal bidrage til en forståelse for det arbejde, 

hvormed komplicerede praksisser opnår troværdighed, legitimitet og 

accept. Accountability er i sig selv et bredt emne, som vedrører 

problematikker om hvordan organisationer styres og holdes ansvarlige for 

deres arbejde. Herunder vil afhandlingen undersøge og bidrage til kritisk 

litteratur om organisatorisk kvalitetsstyring. De ovennævnte aspekter af 

afhandlingen udfoldes yderligere i det følgende. 

Et#studie#af#accountability#
Ulrich Beck skriver om 'risikosamfundet', at de risici, som dette samfund 

skaber for sig selv, bl.a. kendetegnes ved deres usynlighed for det blotte øje 

(Beck 2002, 31). Kigger man ud af vinduet, ser man måske nogle skyer og 

en blå himmel, men man ser måske også, at Beck har ret. For hvor er de 

drivhusgasser, som forårsager de globale klimaforandringer? Hvor kommer 

de fra og i hvilke mængder? Dette er nødvendigt at vide for måden, hvorpå 

man aktuelt håndterer klimaproblemet, men samtidig er det en viden, som 

hverken kan erfares, verificeres eller sandsynliggøres med det blotte øje. 

Meget er derfor lagt i hænderne på praksisser som den i DMU. Og af 

samme grund er det ikke alene disse praksissers kapacitet til at estimere 

drivhusgasemissionerne 'derude', som er afgørende, men i lige så høj grad 

deres kapacitet til at redegøre for estimaternes objektivitet, deres 

troværdighed og den omhyggelighed, hvormed de er udarbejdet. 

Fejlbehæftede tal afslører ikke sig selv, og 'presset for objektivitet' forstærkes 

yderligere af det forhold, at der med Kyoto protokollens forpligtende 

reduktionsmål samt forbindelsen til CO2-kvote-markederne følger 

incitamenter til bevidst at underestimere drivhusgasudledningen (Malvik & 

Westskog 2001; Stokke 2005, 92). At lave emissionsopgørelser er derfor et 

forehavende, som ikke alene afhænger af de rette teknikker til at måle eller 

estimere drivhusgasser, men i lige så høj grad teknikker til at rapportere, 

kontrollere og verificere dem (jvf. Lövbrand & Stripple 2011).  
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 Derfor udgør afhandlingen ikke alene et studie i vidensproduktion 

og af, hvordan DMU som et 'maskinrum' i international klimastyring 

opererer og producerer tal, som gør klimaproblemet håndterbart. Det er 

samtidig et studie af accountability; af hvordan DMU som praksis og 

organisation accounter for kvaliteten og objektiviteten af sit arbejde til 

omverdenen, samt hvordan eksterne audit-teknologier indgår i denne 

praksis og gør den accountable. I det empiriske studie af 

emissionsopgørelserne er 'vidensproduktion' og 'accountability' 

uadskillelige aspekter, men set som bredere emner er det accountability, 

som er denne afhandlings fokus.  

Accountability#som#infrastrukturer#
Samlet set er afhandlingen et studie af, hvad man kunne kalde en 

'accountability-infrastruktur'. Denne forståelse er inspireret af Jensen og 

Winthereik (2013) samt STS-studier af standarder og infrastrukturer 

(Bowker & Star 2000; Busch 2013), men mest af alt er den baseret på aktør-

netværks teori (ANT) (Latour 2005). Lad mig her udlægge, hvad jeg forstår 

ved accountability som infrastruktur. 

 Først lidt om accountability. Ifølge Oxford English Dictionary skulle 

den engelske Kong James II have været den første til at bruge begrebet, da 

han i 1688 proklamerede til sit folk "I am accountable for all things that I 

openly and voluntarily do or say". Accountability her angik kongens 

åbenhed overfor befolkningen, om hvordan han forvaltede sin 

magtposition, og vi ser således, at begrebet fra tidlige tider har handlet om 

at kunne demonstrere ansvarlighed i en offentlig sammenhæng. Det gør det 

også i dag, hvor offentlige organisationer forventes at kunne demonstrere 

ansvarlighed i form af kvalitet, effektivitet, 'value for money' etc. (se f.eks. 

Power 1997; Greve 2009). Siden 1688 er der sket meget. Til sammenligning 

med Kong James, som vi kan forestille os stående på en balkon, hvorfra han 

stiller sig til regnskab overfor en skare af lyttere, så indebærer det i dag 
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væsentligt mere komplicerede og vidtrækkende arrangementer af 

informationssystemer, procedurer, målsætninger, indikatorer, styrings- og 

kontrolteknikker mv., når folk i moderne organisationer accounter for det, 

de gør, og for måden, de gør det på. Derfor betragtes accountability i 

afhandlingen som noget, der indbefatter infrastrukturer. 

 Infrastrukturer er i en intuitiv og gængs forstand understøttende 

tekniske lag, der giver gennemløb og passage til noget andet (Bowker & Star 

2000). Som sådan kan infrastrukturer i tilknytning til accountability tænkes 

som 'kanaler', hvorigennem accounts gives og modtages. Men inspireret af 

Bowker og Stars studier (2000) og med mere grundlæggende teoretisk 

forankring i ANT, står det imidlertid centralt i afhandlingens forståelse, at 

infrastrukturer ikke er rent instrumentelle resurser, som på neutral vis 

formidler information om den ansvarlighed, kvalitet eller effektivitet, 

hvormed organisationer og folkene heri agerer. Infrastrukturer er 

performative, idet de aktivt bidrager til at fremstille såvel ting som 

mennesker og organisationer på bestemte måder, som gør dem account-

able, det vil sige, som mulige at forklare, forstå, redegøre for, kontrollere, 

måle kvaliteten af etc. (jvf. Garfinkel 1984).1 Infrastrukturer er derfor ikke 

blot 'budbringere' men producenter af accountability. 

 Derudover er det en afgørende pointe, at infrastrukturer ikke kan 

fungere, endsige eksistere som rent materielle og tekniske strukturer. 
                                                

1 Denne forståelse af account-ability findes i etnometodologien (Garfinkel 1984) hvor 
accountability betegner en form for konstant pågående 'arbejde', der udøves i sociale 
interaktioner, og hvorigennem folk gør sig forståelige – accountable – for hinanden og 
således opretholder social og organisatorisk orden (ibid.). Afhandlingen deler med sit 
afsæt i ANT den grundlæggende performative forståelse, at accountability er noget, der til 
enhver tid er relationelt produceret i konkrete situerede praksisser. Men hvor 
etnometodologiske studier af accountability typisk vedrører meningsdannelse og 
koordination produceret i 'lokale praksisser' (f.eks. i samtalesituationer (Garfinkel 1984, 
kap. 2; Sacks 1985) eller arbejdspladsstudier (Suchman 1993)), er det afhandlingens fokus 
at undersøge, hvordan DMU holdes accountable over større afstand, i en officiel 
sammenhæng og til en ekstern autoritet. Dette markerer en forskel til etnometodologien, 
og en tilnærmelse til den mere udbredte betydning af accountability, hvor det angår 
forvaltningen af ansvarlighed i en offentlig sammenhæng.  
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Infrastrukturer opstår først som sådan i et gensidigt konstituerende samspil 

med de situerede praksisser, de er indlejrede i, og som giver dem konkret 

form i tilknytning til diverse faglige, politiske og organisatoriske mål og 

idealer (jvf. Star & Ruhleder 1996). Det følger heraf, at når en infrastruktur 

producerer accountability, er det hverken en ren teknisk eller en ren social 

bedrift, men en effekt af forbindelser, der går på tværs af sådanne 

kategorier. Af samme grund er der ikke et klart skel mellem en 

infrastruktur og dens 'brugere'. I stedet må brugerne ses som en del af 

infrastrukturen.   

 En basal udfordring ved studiet af infrastrukturer er, som Bowker og 

Star (2000) peger på, at de ofte opererer i baggrunden, hvor de unddrager 

sig opmærksomhed og bliver usynlige. Det gør imidlertid ikke 

infrastrukturer mindre vigtige at studere. Derfor introducerer Bowker og 

Star infrastrukturel inversion (2000, 34) som en overordnet analytisk 

strategi for at 'vende vrangen ud' på infrastrukturer og dermed synliggøre, 

hvordan vores praktiske og politiske virkelighed både opretholdes og 

formes heraf (se også Barry 2001). Således skal afhandlingen læses som en 

infrastrukturel inversion, der synliggør, hvordan det praktisk går til, at 

DMU og dermed Kongeriget Danmark kan holdes accountable for noget så 

flyvsk og uhåndgribeligt som emissionen af drivhusgasser. I afhandlingen 

bliver dette til en undersøgelse af, hvordan statistiske data, 

kvalitetsprocedurer, databaser, vidensidealer, forskere, 

rapporteringsformater, metodiske retningslinjer, review-processer og meget 

andet er forbundet, holdt sammen og praktiseret på måder, som gør DMU 

og de danske emissionsopgørelser accountable.  

Kritiske#perspektiver#på#accountability9teknologier#
Med afhandlingens tema om accountability peger den på et emne, som 

både er bredt og kontroversielt. Det er bredt, fordi alle organisationer – 

hvad enten de producerer møbler, laver sundhed og omsorg, uddanner 
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befolkningen eller estimerer drivhusgasemissioner – på forskellige måder 

bliver kontrolleret og holdt ansvarlige for, at det, de laver, og måden, de 

laver det på, lever op til forskellige krav, standarder og mål. Det er også her, 

at accountability bliver et kontroversielt emne. For hvad der kvalificerer 

som legitime, relevante og forståelige accounts af en organisations 

aktiviteter bestemmes som regel 'udefra' som led i de måder, hvorpå 

organisationer styres (Dubnick & Frederickson 2011). I den forbindelse er 

accountability blevet synonymt med en række styringsteknologier, som på 

forskellige måder synliggør aktiviteter og understøtter kontrol, 

præstationsmåling samt forbedring og udvikling. Disse teknologier, som 

bredt kan betegnes som 'accountability-teknologier', kan antage flere 

praktiske og begrebslige former, herunder som audits, kvalitetsmålinger, 

præstationsindikatorer, evalueringer, benchmarking (Schedler 1999, 14). 

 I DMU findes en sådan accountability-teknologi. For i 

klimakonventionen er det et krav, at de praksisser, hvori 

emissionsopgørelser udarbejdes, har indført standardiserede 

ledelsessystemer, som skal sikre kvaliteten af opgørelserne og de 

involverede arbejdsprocesser. Sådanne systemer findes i mange 

organisationer, hvor de, ligesom i DMU, er indført på eksterne autoriteters 

foranledning, og hvor de udstikker principper for, hvordan organisationen 

skal styre og koordinere sammenhængen mellem konkrete aktiviteter og 

overordnede mål via diverse dokumentations- og monitoreringsteknikker 

(se f.eks. Jacobsson & Brunsson 2002). Med et begreb fra 

organisationsteorien kan denne slags systemer kaldes 

'organisationsopskrifter' (Røvik! 1998). Der findes en stor mængde af 

litteratur, som fra forskellige vinkler problematiserer sådanne 

organisationsopskrifter og deres praktiske konsekvenser. Flere studier 

påpeger en manglende kompatibilitet mellem systemerne og de faglige 

normer, som gør sig gældende i de praksisser, hvori de indføres (Davies & 

Kirkpatrick 1995; Sitkin & Stickel 1995; Barrow 1999). Ofte er det 



 16 

systemernes kvantificerende mål, procedurer og dokumentationskrav, der 

står i konflikt med praksis (Øvretveit! 2007). Indenfor den ny-

institutionelle organisationsteori (Powell & Dimaggio 1991) pointeres det 

bl.a., hvordan indføringen af sådanne systemer ofte fører til frakobling 

mellem system og praksis (Meyer & Rowan 1977), mens nyere 

evalueringsforskning supplerer denne iagttagelse med et fokus på 

systemernes normative aspekter, og hvordan de kan kolonisere en faglig 

praksis (Power 1997, 97) eller have forskellige former for konstitutive 

effekter (Dahler-Larsen 2008b).  

 Organisationsopskrifter er også beskrevet som teknologier til at 

'vende vrangen ud' på organisationer (Power 2009, 34), til at styre dem på 

afstand og til – ideelt set – at gøre interne processer synlige og medgørlige 

for ekstern kontrol (Power 1997). Disse er alt sammen egenskaber, som 

forekommer attraktive i en tid, hvor styring synes at være næret af 

forestillingen om en ubesværet og friktionsløs kobling mellem 

decentraliseret ansvar og centraliseret kontrol (Greve 2009).  

 Accountability-teknologier, herunder organisationsopskrifter, og 

deres praktiske og normative konsekvenser er altså et forskningsområde i 

sig selv, som afhandlingen ønsker at bidrage til. Det sker på baggrund af en 

undersøgelse af, hvilken rolle og betydning det indførte kvalitetssystem har 

i DMU.   

Infrastrukturelle#lag#af#accountability#
Man kunne med afhandlingens tilgang til 'accountability som infrastruktur' 

forvente sig, at analysen, der følger trinvist, vil belyse en serie af 

'horisontale' led, som binder en infrastruktur sammen i et flow af 

informationer og arbejdsprocesser. Men her ser afhandlingen imidlertid 
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noget anderledes ud. Den bør snarere tænkes som en udforskning af 

forskellige 'infrastrukturelle lag' af accountability.2  

 Afhandlingens analyse tager således empirisk afsæt i en form for 

'overordnet accountability', med studiet af, hvordan arbejdsprocesser i 

DMU er styrede og dokumenterede via kvalitetsprocedurer og -mål, samt 

hvilken rolle denne systematiserede kvalitetsstyring har fået i DMU. 

Undersøgelsen heraf falder samtidigt indenfor rammerne af gængse måder 

at problematisere accountability på, som noget der angår 

styringsteknologier og deres praktiske og normative konsekvenser. Men 

med afhandlingens infrastrukturelle tilgang viser der sig flere øvrige 

aspekter end kvalitetsprocedurer og -mål, som er relevante at belyse for at 

forstå, hvordan DMU kan holdes accountable. Således bevæger de senere 

analyser sig 'længere ned' og tættere på en undersøgelse af, hvordan 

emissionsopgørelser konkret udarbejdes og gøres præcise, hvordan 

emissionsdata konkret rapporteres, og helt ned til studiet af hvordan 

fundamentale teknologier såsom databaser og regneark former arbejdet 

med at accounte og holde sig accountable for drivhusgasserne. 

 I en gængs forståelse, hvor spørgsmål om accountability centreres 

omkring formelle autoritetsrelationer og styringsteknologier (Schedler 

1999), vil undersøgelsen i DMU omfatte aspekter, som umiddelbart ligger 

fjernt fra, hvad man kan forvente sig af et studie af accountability. Men for 

afhandlingen vil det bidrage til formålet om at udvikle en forståelse af, 

hvordan accountability produceres og vedligeholdes som en effekt af 

infrastrukturelle forbindelser.  

                                                

2 Hermed er det ikke pointen, at infrastrukturer som sådan er lagdelte strukturer, blot er 

det en måde at skabe en billedlig forståelse af afhandlingens samlede analyse. 
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Forskningsspørgsmål#og#bidrag##
Med afhandlingens teoretiske, empiriske og tematiske dele på plads kan den 

nu yderligere konkretiseres i følgende spørgsmål: 

• Hvilke grundlæggende temaer og problemstillinger knytter der sig til 

accountability? Hvordan er accountability-teknologiers praktiske 

konsekvenser problematiseret og begrebsliggjort indenfor bl.a. 

kritisk evaluerings- og organisationsteori? 

• Hvordan udarbejdes, rapporteres og kontrolleres nationale 

emissionsopgøreler? Hvilket arbejde skal der til, for at opgørelserne 

bliver præcise og troværdige? Hvordan kan begreber og forståelser 

fra STS bidrage til forståelsen af dette arbejde? 

• Hvordan kan afhandlingens teoretiske forståelse og empiriske 

analyser bidrage til herskende kritiske forståelser af accountability og 

styring af organisationer? 

Ved at undersøge disse spørgsmål empirisk bidrager afhandlingen dels med 

konkret detaljeret viden om, hvordan drivhusgasser opgøres, og hvordan 

DMU holdes accountable, og derudover vil det bidrage til en forståelse af 

accountability som et infrastrukturelt produkt.  

 

Det empiriske studie strækker sig over en periode på godt 2 år fra foråret 

2011 til sommeren 2013. I denne periode har jeg gennemført 5 ophold ved 

DMU af 3-5 dages varighed. Afhandlingens analyser baserer sig bl.a. på 

interviews og deltagerobservation foretaget i forbindelse med disse 

feltophold, samt opfølgende telefontinterviews. Derudover er en lang række 

dokumenter blevet studeret, herunder DMU's årlige emissionsrapporter, 

Klimakonventionens rapporter over de årlige reviews af DMU's opgørelser 

samt diverse videnskabelige rapporter omhandlende metoder for 

opgørelsen af drivhusgasemissioner. Det empiriske studie og metoden vil 

blive præsenteret mere grundigt senere i afhandlingen. 
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Afhandlingens#kapitler#og#overordnede#resultat#
Accountability er et nøglebegreb i afhandlingen. Derfor undersøger jeg i 

kapitel 1 nogle grundlæggende temaer og problemstillinger, der knytter sig 

hertil. Herunder hvad accountability betyder i forhold til ansvarlighed, 

ekspertise og objektivitet, og hvordan accountability betegner en særlig 

'genre' af styringsteknologier i det moderne samfund. Sidstnævnte tema om 

accountability som styringsteknologi undersøges med fokus på kritisk 

akademiske litteratur om emnet, og endvidere med et særligt fokus på en 

bestemt type teknologi, som har relevans for afhandlingens empiri. Således 

undersøger kapitlet, hvordan man bl.a. indenfor kritisk organisationsteori 

og evalueringsforskning problematiserer standardiserede systemer til 

kvalitetsstyring, som indføres i organisationer for at sikre sammenhæng 

mellem operationel praksis og strategiske mål på baggrund af løbende 

monitorering. Her fremhæver jeg et analytisk begrebspar – frakobling og 

kolonisering – som er foreslået af Power (1997, 94) til at analysere 

konsekvenserne af diverse accountability-teknologier. Jeg fremhæver disse 

begreber, fordi de indfanger en stor del af tænkemåden i kritiske tilgange til 

accountability, hvorfor de i afhandlingen også har den funktion at 

opsummere og karakterisere nogle grundtræk i denne kritiske tænkning. 

 

I kapitel 2 udfoldes afhandlingens teoretiske forståelse og tilgang til 

accountability som infrastrukturer. Indenfor STS er begrebet om 

infrastrukturer især udviklet af Bowker og Star (2000), hvorfra 

afhandlingen også henter væsentlig inspiration. Men tilgangen til 

afhandlingens infrastrukturelle inversion er primært forankret i forståelser 

fra aktør-netværksteori (ANT). Kapitlet har derfor især fokus på at 

præsentere de grundlæggende ontologiske og performative forståelser i 

ANT, som er baggrunden for afhandlingens forståelse af accountability som 

en kapacitet, der er distribueret ud i socio-tekniske infrastrukturer, og som 

noget, der til enhver tid er resultater af situerede bedrifter. Derudover 
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forholder jeg mig i kapitlet til nogle væsentlige kritikpunkter af ANT. 

Endeligt beskriver jeg, med inspiration fra Latour (2004a) den analytiske 

attitude som afhandlingen er rundet af, og som gør accountability til et 

'matter of concern'.  

 

I kapitel 3 introduceres afhandlingens empiriske studie, og det bliver 

forklaret, hvordan det metodisk er udført, samt hvordan indsamlede data er 

analyserede og med hvilket overordnet resultat. Kapitlet runder af med et 

kort oprids af de efterfølgende analysekapitler, som hver udgør en slags 

nedslag i den infrastruktur, jeg har undersøgt, og med fokus på at afdække 

og sætte begreb på signifikante aspekter af, hvordan accountability 

produceres og vedligeholdes heri. Kapitlerne bidrager således hver især til 

en overordnet forståelse af accountability som et infrastrukturelt produkt. 

 

Kapitel 4 betragter accountability som et spørgsmål om framings og 

overflows. Dette begrebssæt låner jeg fra Callon (1998a), hos hvem det 

optræder i bidrag til et felt af sociologiske studier af finansiering og marked 

(MacKenzie et al. 2008). Kapitlet peger på, at accountability som regel 

indbefatter, at praksisser frames på bestemte måder, som gør dem 

accountable, men at disse framings samtidig kan have diverse overraskende 

effekter, som kan kaldes overflows. Dette undersøger jeg empirisk i studiet 

af, hvordan kvaliteten af DMU's arbejde er framet via et standardiseret 

kvalitetssystem, som indbefatter en række procedurer og overordnede 

kvalitetsmål.  

 Dette system er et eksempel på de accountability-teknologier, hvis 

praktiske konsekvenser er kritisk belyst i den litteratur, jeg undersøger i 

kapitel 1. Via en undersøgelse af kvalitetssystemets rolle og betydning i 

DMU er det kapitlets formål at gå i dialog med og bidrage til denne 

litteratur. Således inddrager jeg begreberne om frakobling og kolonisering 
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for at afprøve og diskutere disse begrebers analytiske rækkevidde på et 

empirisk grundlag.  

 Kapitlets hovedpointe er, at frakobling og kolonisering er frugtbare 

analytiske begreber til studiet af accountability som framing, men at 

begrebssættet og den kritiske forståelse, de repræsenterer, mangler 

sensitivitet for det performative aspekt, at accountability-teknologier altid 

rummer en vis potentialitet for overflows, hvor de flyder over egne 

normative rammer og får nye funktioner. Sådan et overflow viser sig 

empirisk, idet at kvalitetssystemet i DMU ikke alene er en måde at sikre og 

kontrollere DMU's arbejde, men at det også er opstået som resurse for 

DMU til at styre sin økonomiske relation til myndighederne i Danmark. 

Eksemplet viser, hvad man med Foucault kunne kalde 'styringsrelationers 

strategiske reversibilitet' (Foucault et al. 1991, 5). I kapitlet foreslår jeg at 

kalde det re-appropriering, for derved at bidrage med et analytisk begreb, 

der kan fungere i samspil med frakobling og kolonisering. 

 

Kapitel 5 peger på 'præcision' som et fundamentalt aspekt i accountability-

relationer. For præcision, eller tilpassede grader heraf, er med til at gøre 

accounts formålstjenlige, legitime og anvendelige, og således er 

præcisionsarbejde et fundamentalt aspekt i opretholdelsen af 

accountability-relationer. Kapitlet undersøger, hvordan og under hvilke 

omstændigheder præcision gør sig gældende i arbejdet med 

emissionsopgørelserne.  

 Det undersøges med fokus dels på, hvordan Klimakonventionens 

mål, om at opgørelserne så vidt muligt skal korrespondere med de faktiske 

emissionsniveauer, efterleves i praksis, dels ved at belyse hvordan 

dokumentation for data og metoder bag opgørelserne gøres præcis. Kapitlet 

viser, hvordan dette arbejde foregår, under hvad jeg med inspiration fra 

Strathern (2005) kalder 'fraktale omstændigheder'. Det betyder, at 

præcisionen af opgørelserne og dokumentationen kan fortsætte uendeligt, 
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uden dog nogensinde at blive præcise. En central pointe i kapitlet er, at 

denne omstændighed ikke fører til total relativisme og ligegyldighed 

overfor præcisionsmålene. Tværtimod viser kapitlet, hvordan præcision 

forbliver et vigtigt mål, som formes af en flerhed af forskelligartede 'aktiver', 

herunder resurser, reviewere, det førnævnte kvalitetssystem og skeptiske og 

passionerede attituder til præcisionsarbejde.  

 Kapitlet viser således, hvordan præcisionsaspektet af accountability i 

denne infrastruktur for det første ikke sker på en singulær og endelig skala, 

men snarere må tænkes som tilstande af præcision, der opstår under 

fraktale omstændigheder. Som det næste, at præcision ikke udtrykker én 

aktørs udformning af præcise accounts, men må ses som effekt af, hvordan 

forskellige heterogene entiteter og kræfter er relaterede. 

 

Under overskriften 'teknologi og performativitet' vil kapitel 6 belyse den 

overordnede teoretiske pointe, at ikke kun formelle styringsteknologier, 

som 'kommer udefra', har indflydelse på, hvordan folk i moderne 

organisationer holder sig accountable, men at også de mere 'selvfølgelige' 

teknologier i en infrastruktur såsom e-mails, telefoner, computere osv. har 

betydning. Kapitlet belyser denne pointe i et studie af, hvordan en central 

database i DMU former den særdeles vigtige del af arbejdet, som består i at 

føre kontrol med de baggrundsdata, der anvendes til 

emissionsopgørelserne.  

 I en datadrevet praksis som DMU, er denne fortløbende interne 

datakontrol helt afgørende for at kunne stå til regnskab for de rapporterede 

drivhusgasregnskaber, hvorfor databasens rolle i kontrolarbejdet er særlig 

interessant at belyse. Analysen fokuserer på, hvordan et skifte fra brug af 

regneark til brug af relationel databaseteknologi er et skifte af 

epistemologisk signifikans, da det ændrer måden, hvorpå medarbejderne 

kan se og dermed erkende data. Dermed ændres datakontrol som kognitiv 
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og praktisk aktivitet fra noget, der foregår som en prøvende og udforskende 

aktivitet, til noget, der kræver en hypotetisk tilgang.  

 

Kapitel 7 demonstrerer, hvordan infrastrukturel accountability i vid 

udstrækning afhænger af praktikeres løbende håndtering af det, som 

Edwards har kaldt datafriktion (Edwards 2010). Der indledes med den 

banale betragtning, at moderne accountability-relationer som regel er 

teknisk medierede og digitaliserede, og at opretholdelsen af accountability 

således i vid udstrækning beror på den praktiske produktion, registrering, 

transmission og modtagelse af digitale data. Dette er også tilfældet i 

forbindelse med udarbejdelsen, rapporteringen og kontrollen af 

emissionsopgørelser.  Men hvad skal der til, for at digitale data kan bringes 

fra A til B? I den forbindelse peger begrebet om datafriktion vigtigst af alt 

på, at data aldrig flyder frit og ubesværet mellem praksisser og tekniske 

formater, men at der opstår modstande af forskellige arter mellem data og 

de teknologier, praksisser og formål, som data er tilknyttede (Edwards 

2010, 83).  

 Kapitlet belyser dette empirisk først i en analyse af friktioner, der 

opstår, når de grunddata, som DMU modtager fra dataleverandører, skal 

gøres til sammenhængende, konsistente og sandsynlige accounts for 

drivhusgasudledningen, og dernæst i en analyse af, hvordan emissionsdata 

gøres transparente overfor reviewet, og hvordan dette indbefatter friktion 

mellem DMU's emissionsdata og det tekniske format, hvorigennem data 

rapporteres. Sidstnævnte analyse er samtidigt en anledning til at pointere, 

hvordan idealet om transparens, som er hyppigt tilstede i moderne 

accountability-relationer, er en skrøbelig konstruktion i tid og rum som, 

jævnfør Bowker og Star (2000), bedre kan beskrives som begivenheder, 

hvor en flerhed af heterogene elementer konvergerer. Kapitlet er i sin 

helhed med til at fremhæve datafriktion som et frugtbart begreb i 

forståelsen af, hvordan accountability produceres i infrastrukturer, og som i 
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den konkrete analyse især udmærker sig ved at synliggøre noget af det ellers 

svært observerbare skrivebordsarbejde, hvormed der accountes for de 

danske drivhusgasemissioner.  

 

Analyserne i kapitlerne 4-7 danner tilsammen afhandlingens empirisk 

funderede bidrag til en forståelse af infrastrukturel accountability. For de 

peger hver på nogle signifikante og interessante sider af, hvordan 

accountability produceres og vedligeholdes i den infrastruktur, jeg har 

undersøgt. Opsummerende giver det anledning til at betragte accountability 

som framings og overflows (kapitel 4), som noget, der sker under fraktale 

omstændigheder (kapitel 5), som noget, der formes af alle teknologier i en 

infrastruktur, og ikke kun udefrakommende styringsteknologier (kapitel 6), 

og endeligt som noget, der afhænger af håndteringen af datafriktion 

(kapitel 7). De sidste tre af disse punkter kan umiddelbart virke 

uinteressante eller irrelevante for en forståelse af accountability, for så vidt 

at accountability angår måderne, hvorpå organisationer styres og holdes 

accountable af eksterne autoriteter. Men her er det afhandlingens 

argument, at punkterne er med til at udvikle en forståelse for, hvordan 

accountability foregår som en praksis, og at de derigennem også bidrager til 

nye måder at tænke om og studere accountability. Denne diskussion 

udfoldes i afhandlingens konklusion. 
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Kapitel 1 

Accountability: temaer og problemstillinger 

Accountability betyder ifølge ordbogen det at være ansvarlig for noget 

overfor nogen. På den facon er det simpelt begreb. Men enhver, som har 

begivet sig i kast med den akademiske litteratur om emnet, vil vide, at 

accountability er et omfangsrigt og kompliceret begreb. Det kommer til 

udtryk bl.a. ved artikler, som har til formål at kortlægge forskellige 

betydninger af accountability (Lindberg 2013; Newell & Bellour 2002), 

herunder 'demokratisk accountability', 'managerial accountability', 'politisk 

accountability' mv. og andre, hvor accountability udlægges som et 'flygtigt 

koncept' (Bovens 2007) og med en 'kamæleonlignende' karakter (Sinclair 

1995). Begrebets mange betydninger understreges ligeledes af Schedler som 

skriver om begrebet, at "...its field of application is as broad as its potential 

for consensus" (Schedler 1999, 13).  

 Det er imidlertid ikke kapitlets ambition at afdække den 

mangfoldighed af forskellige sammenhænge, hvorfra accountability får 

betydning, endsige at komme med en præcis definition. Formålet er i stedet 

at pege på nogle grundlæggende temaer og problemstillinger, som knytter 

sig til begrebet, og som samtidigt er relevante for denne afhandlings 

undersøgelse af, hvordan en højt specialiseret praksis (DMU) holdes 

accountable. Kapitlets første del starter med at belyse en ældre akademisk 

debat, som opridser nogle grundlæggende problemstillinger om 

ansvarlighed og objektivitet i forbindelse med styringen af ekspertise, og 

dernæst hvordan accountability i dag er blevet synonymt med særlige 

styringsformer og -teknologier.  
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 Det sidstnævnte tema om 'accountability som teknologi' vil blive 

undersøgt nærmere i kapitlets anden del og med fokus på en bestemt type 

teknologi, som er særdeles udbredt og samtidigt relevant for afhandlingens 

empiriske studie. Det drejer sig om organisatoriske ledelsessystemer, som er 

kendetegnede ved idealer om organisatorisk læring og selv-kontrol, og om 

at gøre organisationers interne processer synlige og verificerbare for 

omverdenen. Jeg undersøger, hvordan denne type teknologi er 

problematiseret indenfor kritiske studier af accountability og audit, og jeg 

identificerer nogle dominante analytiske tilgange til studiet heraf, som jeg 

senere kan gå i dialog med, på baggrund af mine empiriske studier. 

Ansvarlighed,#objektivitet#og#ekspertise#
Som jeg skrev i afhandlingens indledning, er studiet af emissionsopgørelser 

grundlæggende et studie af accounting og accountability; et studie af 

hvordan der accountes for emissioner, og hvordan der accountes for 

kvaliteten og objektiviteten af disse accounts til eksterne autoriteter. Alt 

dette foregår under den særlige omstændighed, at emissionerne er usynlige 

for det blotte øje, hvorfor det bliver ekstra udfordrende, men ikke mindre 

presserende at kunne sikre, at den tekniske ekspertise, som står for at 

opgøre nationale emissionsniveauer, agerer ansvarligt og objektivt.  

 Hvad objektivitet og ansvarlighed har med accountability at gøre, 

kan vi lære mere om ved at se nærmere på en ældre akademisk debat, som 

indenfor offentlig administration har fået klassikerstatus. Det var 

statskundskaberne Carl Friedrich og Herman Finer, som igennem en serie 

af offentlige udvekslinger i årene 1935-1941 diskuterede, hvordan 

ekspertisen i en voksende statslig administration bedst muligt kunne styres 

(Friedrich 1968 [1940]; Finer 1941). 'Friedrich-Finer-debatten', som den 

populært kaldes, regnes som skelsættende i statskundskabens intellektuelle 

historie, fordi den udstikker grundridsene i nogle problemstillinger om 
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kontrol og professionel autonomi, som stadigt er aktuelle (Stewart 1985; 

Jackson 2009; Dubnick & Frederickson 2011, xiii).  

Friedrich9Finer9debatten#

Debatten opstod i en tid, hvor omfanget og kompleksiteten af statens 

opgaver voksede markant og krævede en stadigt større og mere teknisk 

specialiseret skare af offentlige tjenestemænd, som qua deres ekspertise fik 

en grad af diskretion og handlefrihed, som var uden fortilfælde. 

Diskussionen mellem Friedrich og Finer omhandlede, hvorvidt denne 

voksende skare af administrative tjenestemænd skulle have autonomi til at 

træffe beslutninger og agere ud fra deres egne professionelle normer, eller 

hvorvidt tjenestemændene skulle styres af klare instrukser og direktiver fra 

en ekstern autoritet. Således spørger Finer, mens han slår diskussionens 

hovedtema an:  

Are the servants of the public to decide their own course, or is their 
course of action to be decided by a body outside themselves? (Finer 
1941, 336)  

Debatten tog begrebsligt form som en om 'administrativ ansvarlighed', idet 

den rejste spørgsmålet om, hvordan man sikrede, at autonomien som de 

teknisk-administrative tjenestemænd i kritikeres øjne nød lidt for godt af, 

blev forvaltet samfundstjenligt og dermed ansvarligt. Det ser vi her, hvor 

Finer opsummerer sin grundlæggende uenighed med Friedrich: 

My chief difference with Professor Friedrich was and is my insistence 
upon distinguishing responsibility as an arrangement of correction 
and punishment even up to dismissal of administrators, while he 
believed and believes in reliance upon responsibility as 'a sense of 
responsibility', largely unsanctioned, except by deference or loyalty 
to professional standards. (Finer 1941, 335)  

Finers synspunkt var altså, at man i bestræbelsen på at sikre administrativ 

ansvarlighed ikke kunne fæste sin lid til tjenestemændenes egne 

professionelle standarder, men at man så at sige måtte gennemtrænge 
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ekspertisen via klare direktiver og sanktionsmuligheder og derved sikre en 

ansvarlig adfærd. Friedrich derimod lagde sin hovedvægt på den tidligere 

nævnte omstændighed, at en stor del af de opgaver, som blev udført af de 

offentlige tjenestemænd, var blevet af en så teknisk og specialiseret karakter, 

at det ikke lod sig styre eller kontrollere af andre end tjenestemændene selv. 

Friedrich mente på den baggrund, at datidens kritiske røster, der ville 

fratage den administrative ekspertise sin diskretion og faglige handlefrihed, 

udtrykte en utidssvarende tænkning. Han skrev bl.a. om de teknisk-

administrative funktioner: "...the question is how to render these functions 

responsible, not how to take all power away from them" (Friedrich 1968 

[1940], 419). For en tidssvarende styring af teknisk-administrative 

funktioner måtte man i stedet indstille sig på en ny form for ansvarlighed, 

som frem for minutiøs ekstern styring og kontrol beroede på faglige 

fællesskaber og deres interne standarder. Han formulerede det bl.a. således: 

... the fact remains that throughout the length and breadth of our 
technical civilization there is arising a type of responsibility on the 
part of the permanent administrator, the man who is called upon to 
seek and find the creative solutions for our crying technical needs, 
which cannot be effectively enforced except by fellow-technicians 
who are capable of judging his policy in terms of the scientific 
knowledge bearing upon it. (Friedrich 1968[1940], 421) 

I forlængelse heraf citerede Friedrich sin kollega John Gaus, med hvem han 

delte synspunkt: 

Certainly, in the system of government which is now emerging, one 
important kind of responsibility will be that which the individual 
civil servant recognizes as due to the standards and ideals of his 
profession. This is his 'inner check.' (Friedrich 1968[1940], 421) 

Hvor Finer mente, at alt andet end en ekstern og autoritær direktion og 

kontrol var at relativere administrativ ansvarlighed til, hvad den enkelte 

offentlige tjenestemand måtte mene, tænke og føle, var Friedrich altså af 

den opfattelse, at tjenestemændene allerede var styrede af et "inner check", 

som var forankret i teknisk-videnskabelige standarder. Friedrich kaldte bl.a. 
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dette "funktionel ansvarlighed" og "objektiv ansvarlighed" med hentydning 

til, at tjenestemændenes adfærd ikke var styret af individuelle subjektive 

drifter men af selve deres funktion og faglige normer (ibid.). Finer 

reagerede på dette punkt kraftigt imod Friedrichs forståelse, navnligt hans 

koncepter om objektivitet: 

... the attempt to call a responsibility of this kind 'functional' and 
'objective' [is not] well founded [...] only political responsibility is 
"objective" [...] because it is to a body external to the one who is 
responsible, its standards may be stated with finality and exactitude, 
and its rewards and punishments made peremptory. In all other 
cases, the responsibility [...] is determinable by the functionary. It is 
most important clearly 'to distinguish a 'sense of duty' or 'a sense of 
responsibility' from the fact of responsibility, that is, effective 
answerability. (Finer 1936, 582)3 

For Finer var objektiv ansvarlighed forstået som ikke-subjektivt styret 

adfærd, altså kun mulig for så vidt at adfærden var styret af klare mål fra en 

ekstern autoritet, mens Friedrich betragtede tjenestemændenes faglige 

standarder som en kilde til objektiv adfærd.  

 Her hvor diskussionen tager form som en om objektivitet, afspejler 

den hvad videnskabshistorikeren Porter (1995) karakteriserer mere bredt 

som to modstridende modaliteter for, hvordan offentlig ekspertise igennem 

tiderne har opnået legitimitet og tillid fra det øvrige samfund. Det kommer 

hos Porter til udtryk med begreberne disciplinær objektivitet og mekanisk 

objektivitet (1995, 3). Disciplinær objektivitet betegner den 

objektivitetsforståelse, vi ser bifaldt hos Friedrich, og som opstår på 

baggrund af konsensus i faglige fællesskaber (ibid.). Klimadebatten er et 

nærliggende eksempel her. At global opvarmning er et menneskeskabt 

fænomen, som samtidigt udgør et problem, der kræver handling, er en 

påstand, som opnår styrke i kraft den udbredte konsensus, der i et stort 

                                                

3 Friedrichs artikel, som Finer responderer på her, blev oprindeligt udgivet som led i en 
kommissionsrapport i 1935, og senere som artikel i 1940. Det forklarer den umiddelbare 
mangel på kronologisk sammenhæng i referencerne.  
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internationalt forskningsfællesskab hersker herom. At dette er tilfældet 

kommer eksplicit til udtryk i klimadebatten med argumentet om, at når så 

mange forskere verden over er enige, så er der nok noget om snakken. Dette 

kan ses som et udtryk for disciplinær objektivitet, der beror på faglig 

konsensus.  

 Uagtet styrken af konsensus i et fagfællesskab, så garanterer det ikke i 

sig selv, at omverdenen anser det for et objektivt forehavende. Tilliden til 

ekspertisen kan eksempelvis udfordres, hvis ekspertisen er finansieret af 

parter med særlige interesser eller mistænkes for at være styret af urene 

interesser. Det ser vi ligeledes i klimadebatten, hvor rapporterne fra FN's 

Klimapanel, som siden 1996 har konkluderet, at global opvarmning er et 

menneskeskabt fænomen, er blevet kritiseret for at være politisk og 

ideologisk motiverede (Miller & Edwards 2001, 219). Når disciplinær 

objektivitet udfordres af omverdenen, vil det mekaniske objektivitetsideal 

ifølge Porter trænge sig på. Et objektivitetsideal der minder om Finers 

position, hvor ekspertisens udlægninger af verden søges renset for 

subjektivitet og politisk/ideologisk bias ved at lade eksperters adfærd være 

styret af klare regler, procedurer, retningslinjer osv. Porter beskriver det 

bl.a. således: 

The ideal is a withdrawal of human agency, to avoid the 
responsibility created by active intervention. Subjectivity creates 
responsibility. Impersonal rules can be almost as innocent as nature 
itself. (Porter 1995, 196) 

Debatten mellem Friedrich og Finer er interessant for afhandlingen, bl.a. 

fordi den, med spørgsmålet om hvordan svært gennemtrængelige 

fagligheder og ekspertiser gøres accountable, peger på afhandlingens 

centrale empiriske spørgsmål, nemlig hvordan den teknisk specialiserede 

praksis, hvori emissionsopgørelser udarbejdes, gøres accountable.  

 Men debatten er også interessant i et bredere perspektiv. For selvom 

meget har ændret sig siden dengang for over 80 år siden, er den ikke blevet 

mindre aktuel. Tværtimod kan Friedrichs og Finers respektive positioner 
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tydeligt genkendes i samtidens debatter om offentlig styring. Eksemplerne 

herpå er mange og kan findes i akademisk litteratur såvel som i den 

offentlige debat. Som et nyligt eksempel på sidstnævnte kan nævnes 

regeringens forslag til præstationsledelse i den offentlige sektor, som møder 

modstand i fagmiljøerne hvor det opfattes som (endnu mere) kontrol og en 

indskrænkning af den faglige autonomi.4 Også i den akademiske litteratur 

findes der en flerhed af studier, der fra forskellige forskningsfelter 

fremhæver accountability kritisk som noget, der udover at tage tid fra 

fagligt arbejde også udøver normativ indflydelse og transformerer faglige 

identiteter og tænkemåder (se f.eks. Power 1997, 120; Barrow 1999; Dean 

2006). En væsentlig forskel mellem Friedrich-Finer-debatten og samtidens 

diskussioner er dog, at diskussionerne i dag i langt højere grad kredser om 

bestemte former for teknologi. 

Accountability#som#teknologi#
Her vil jeg pege på to væsentlige forskelle mellem Friedrich-Finer-debatten 

og aktuelle styringstilgange. Som det første, at hvor debatten dengang tog 

form som et valg mellem to modsatrettede og konfliktende udgangspunkter 

– et der betonede autonomi og tillid til faglige standarder, og et andet der 

betonede ekstern styring og kontrol – så ser man i dag begge disse 

udgangspunkter være indlejrede i den samme toneangivende 

styringstænkning, det som populært kaldes new public management 

(NPM) (Hood 1991).  For helt i Friedrichs ånd er der i NPM en kraftig 

betoning af decentralisering, professionel autonomi og plads til lokal 

ledelse, hvilket ses fremført under overskrifter som afbureaukratisering, 

regelforenkling og modernisering. Men samtidigt ser man i NPM, og helt i 

                                                

4 Således udtaler formand for Politiforbundet Claus Oxfeldt til tidsskriftet Finans: "Det er 
kontrol, kontrol, kontrol. Og ikke tillid. Det peger fuldstændig i modsatte retning af 
moderne ledelse ..." (Aagaard & Mortensen 2015).  
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Finers ånd, at denne decentralisering og autonomisering følges op med en 

række styringsteknikker – audits, evalueringer, præstationsmålinger, 

kvalitetsindikatorer mv. – som på afstand skal sikre, at autonomien og 

diskretionen forvaltes produktivt og ønskværdigt (Hood 1991; Greve 2009). 

Sidstnævnte aspekt af NPM peger på det andet punkt, nemlig at det i dag er 

et styringsteknisk anliggende at forene Friedrichs og Finers positioner i en 

form for 'reguleret autonomi' (Rose & Miller 1992). Accountability er 

således blevet ensbetydende med bestemte former for teknologi og 

ekspertise (Schedler 1999).  

 Nyere eksempler herpå er bl.a. intelligent accountability (O’Neill 

2013), som med ordet 'intelligent' udtrykker den opfattelse, at 

accountability-teknologier både kan og bør konstrueres med en omhu, som 

gør dem til effektive styringsredskaber samtidig med, at de er 

omkostningslette og ikke-indgribende i de praksisser, som de kontrollerer 

og måler kvaliteten af. Med denne tilgang antages det implicit, at 

styringsteknologi og fagligt arbejde er modarbejdende elementer, som 

derfor kræver en 'intelligent' afbalancering. Indenfor nyere 

managementlitteratur ser vi et mere grundlæggende opgør med den 

antagelse, at styringsinstrumenter nødvendigvis virker modsatrettet de 

faglige værdier og praksisser, de rettes imod. Her tilstræber man i stedet en 

synergieffekt mellem styring og fagligt arbejde i udviklingen af såkaldte 

resultatbaserede monitorerings- og evalueringssystemer (Kusek & Rist 

2004; Rist & Stame 2011). Tanken er, at dokumentation og måling ikke 

alene skal tjene kontrol- og styringsformål, men samtidigt fungere som 

meningsfulde og nyttige redskaber for praktikere til planlægning, læring, 

refleksion og udvikling af deres faglige arbejde (Ejler 2009, 22). Nyheden af 

denne tilgang kan diskuteres, 5  ligesom det allerede er særdeles 

                                                

5  Ideen om at dokumentation skal fungere som produktivt værktøj til selv-læring 
optræder f.eks. også i ældre tilgange under Total Quality Management (George & 
Weimerskirch 1998), herunder i konceptet om 'lærende organisationer' (Senge 1994).  
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omdiskuteret, hvorvidt diverse NPM styringstilgange virker 

hensigtsmæssigt. Det er ikke afhandlingens ærinde at gå ind i disse 

diskussioner. Så vidt skal det blot konstateres, at accountability, udover at 

handle om hvorvidt objektivitet og ansvarlighed sikres via faglige 

standarder eller ekstern styring, også handler om teknologier udviklet 

indenfor et særskilt ekspertiseområde.  

 Teknologien er her et væsentligt aspekt. Navnligt ud fra den 

grundforståelse, at de teknologier, som installeres i praksisser for at holde 

dem accountable, ikke er neutrale formidlere af information, men 

teknologier som delvist transformerer praksisser, så de bliver mulige at 

repræsentere indenfor en styringsramme. Denne performative forståelse af 

accountability-teknologier findes især indenfor kritiske studier heraf, som 

jeg i resten af dette kapitel vil undersøge nærmere.  

 Det sker med et særligt fokus på en bestemt type af teknologi, som er 

knap så ny som de ovenfor nævnte, men dog særdeles udbredt, og (mest 

afgørende) relevant for afhandlingens empiriske undersøgelse. Det drejer 

sig om standardiserede systemer til kvalitetssikring og -kontrol i 

organisationer. Det må gøres klart, at selvom organisatoriske 

kvalitetssystemer er omdrejningspunktet i de følgende afsnit, vil de 

væsentlige pointer, jeg henter fra denne kritiske litteratur, stadigt afspejle 

bredere diskussioner om accountability-teknologiers konsekvenser. Jeg 

begynder dog med et relativt indsnævret blik på, hvad kvalitetssystemer er, 

og hvilken kvalitetsdiskurs, de er en del af. 

Organisatorisk#kvalitet#som#accountability9teknologi#
I daglig tale henviser begrebet kvalitet som regel til beskaffenheden af et 

håndgribeligt produkt såsom kvaliteten af et møbel eller et værktøj (Dahler-

Larsen 2008b). I industriel produktion har begrebet traditionelt haft en 

lignende konkret produktrelateret betydning. Her har kvalitet bl.a. handlet 
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om at sikre produkters 'fitness for use' eller at monitorere forekomsten af 

defekte varer i produktionen (Reeves & Bednar 1994).  

 For såvel private som offentlige organisationer har begrebet i de 

senere år fået en mere abstrakt betydning. Abstrakt, fordi kvalitet er opstået 

som et generaliseret managementkoncept med fokus på 

organisationsstrukturer og processer frem for tekniske eller fagspecifikke 

vurderinger af produkter (Power 1997, 57). Med andre ord er der sket en 

'managerialisering' af kvalitetsbegrebet, hvilket betyder, at kvalitet er noget, 

en organisation kan opnå, hvis den er organiseret på bestemte måder (ibid.).  

 Furusten (2002) har beskrevet denne udviklings parallelforløb med 

opkomsten af en ny og global 'kvalitetsindustri', som har medvirket til 

institutionaliseringen af 'organisatorisk kvalitet', som en regel enhver 

organisation må følge for at være 'moderne' (Furusten 2002, 37). Industrien 

omfatter diverse kvalitetseksperter, -konsulenter og -organisationer, som 

udvikler og spreder en bred vifte af standardiserede modeller for, hvordan 

en organisation overordnet skal strukturere og monitorere interne 

processer for at sikre kvalitet (Furusten! 2002;! se! også! Dahler<Larsen!
2008b! kap.! 3). Et eksempel herpå er ISO 9000, som er en serie af 

standarder udviklet af International Standardization Organisation (ISO). 

Figuren nedenfor er ISO's egen skitse af de overordnede processer en 

organisation skal følge for at styre kvalitet.6  

                                                

6 Figuren er fundet online på www.iso.org 
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Som det kan ses, er organisationens processer målrettet kunden, og internt 

er der fokus på konstant forbedring på basis af dokumentation og måling af 

praksis. Eksempler på beslægtede organisationskoncepter er Balanced 

Scorecard (Kaplan & Norton 1996) og Process Reeingeneering (Hammer & 

Champy 2001). Organisationsmodeller som disse resonerer med 

rationaliteten i Total Quality Management (TQM), som vandt frem i 

1980'erne (Tuckman 1994). I TQM betragtes empowerment af 

medarbejdere og faktabaseret styring som kritiske elementer for at indfri det 

centrale mål om tilfredsstillelse af kundens ønsker og behov (ibid.). 

Empowerment af medarbejdere betyder, at individuelt potentiale og 

kreativitet frisættes, så det kan udnyttes som resurse eller input til at 

forbedre organisationen og nå dens mål. Dette opfattes som alternativ til en 

bureaukratisk pyramidestruktur, der med fastlåste ansvarsområder 

begrænser individets mulighed for at bidrage til organisationens forbedring 

(George & Weimerskirch 1998, chap. 6).7 Faktabaseret styring betyder i 

TQM, at ledelsesmæssige beslutninger baseres på faktuel og detaljeret viden 

om organisationens modus operandi. Denne viden indsamles løbende via 

                                                

7 Denne modstilling af organiseringsidealer er i organisationsteorien repræsenteret ved 
metaforer om mekaniske og organiske organisationsstrukturer (Burns & Stalker 1994). 
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dokumentation, indikatorer og andre former for monitorering af 

arbejdsprocesser. Hermed muliggøres løbende faktabaserede vurderinger 

af, hvorvidt organisationens operationelle praksis har kurs mod dens 

strategiske mål, samt evalueringer af hvorvidt eksisterende arbejdsprocesser 

kan forbedres (George & Weimerskirch 1998, chap. 15–16). Samlet set 

rummer TQM et ideal om en organisation, som ud fra en konstant 

iagttagelse af egen praksis udøver en tilsvarende konstant udvikling, 

optimering og forbedring heraf (George & Weimerskirch 1998; Goetsch & 

Davis 2009). Dette ideal står i modsætning til den Tayloristiske forestilling 

om, at der findes én 'one best way' for en organisations operationer, og at 

dette skal udtænkes og iværksættes fra ledelseslaget (Pruijt 2000).  

 Et vigtigt aspekt i organisationers implementering af f.eks. ISO-

standarderne er muligheden for at opnå certificering af en uafhængig 

kvalitetsinstitution. Standarderne er således ikke alene et udviklingsværktøj 

for organisationen selv, men i lige så høj grad en måde at opnå legitimitet 

fra omverdenen (se Meyer & Rowan: 1977). ISO nævner eksplicit denne 

signalværdi som en grund til at implementere deres standarder.8  

 Så vidt forklaret hvordan kvalitet i organisationssammenhæng er 

blevet abstrakt, da det realiseres gennem en række overordnede idealer om 

ledelse og organisatoriske processer, som en organisation kan efterleve ved 

at implementere standardiserede kvalitetssystemer. I de næste afsnit 

gennemgås først, hvordan kvalitetsbølgen og dens produkter er 

problematiseret som abstraktioner, der ofte får ukritisk medvind. Dernæst 

beskrives, hvordan managementlitteraturens kvalitetssystemer er opstået 

som styringsteknologier i den offentlige sektor.  

                                                

8 se www.iso.org 
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Kritik#af#kvalitetsbølgen#

Som bl.a. Dahler-Larsen (2008b) bemærker, består TQM-baserede 

organisationsmodeller mere af en række relativt upræcise antagelser om 

organisatorisk kvalitetsudvikling, end de består af konkrete planer, som 

udspecificerer hvilke organisatoriske aktiviteter, der fører til kvalitet (se!
også! Power! 1997,! 58). Når en organisation skal implementere et 

standardiseret kvalitetssystem, står den derfor med et abstrakt blue-print af 

processer og strukturer, som organisationen selv må oversætte og putte 

indhold i for at drage nytte af (Dahler-Larsen 2008b; Power 2009, 37). At 

kvalitetssystemer har denne abstrakte karakter, har ledt til kritiske 

iagttagelser af, hvordan deres potentielle effekter er stærkt 

kontekstafhængige og derfor vanskelige at tilskrive systemerne i sig selv 

(Dahler-Larsen 2008b, 64). Man kan med Poppers begreb sige, at fordi 

kvalitetssystemerne i sig selv forbliver abstrakte, er deres praktiske 

egenskaber ikke falsificerbare (Popper 2002). En falsificering kræver, at de 

kobles til en konkret praksis, hvorved falsificeringen forholder sig til meget 

mere end blot systemerne. At kvalitetssystemers praktiske værdi i denne 

forstand er svære at påvise, medvirker ifølge Brunsson (2006) til at 

fastholde dem som nødvendige og ønskværdige teknologier: Når 

kvalitetssystemer i sig selv ikke lader sig praktisk falsificere, står kun ideen 

om at sikre og udvikle kvaliteten på et bestemt område tilbage – og hvem vil 

modsætte sig den? (Dahler-Larsen 2008b). 
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Kvalitet(som(løsning(og(problem(

Det er dog ikke alene den abstrakte og positivt ladede ide om kvalitet, der 

fastholder kvalitetssystemer som ønskværdige. For ideen om kvalitet har, 

som Furusten (2002) viser, institutionaliseret sig som en slags 

'superstandard' (Røvik 1998) for håndteringen af de udfordringer, som 

organisationer og samfund står overfor (Furusten 2002; Dahler-Larsen 

2008b). I Danmark kommer dette f.eks. til udtryk i den daværende 

regerings ambition om at skabe "... bedre velfærd og større arbejdsglæde i 

den offentlige sektor ..." gennem en kvalitetsreform (Regeringen 2007).  

 Furusten (2002) nævner et andet eksempel, som også er interessant i 

denne sammenhæng. Den svenske regering igangsatte i 1997 et initiativ om 

udvikling af kvaliteten i statsforvaltningen med det mål at forvaltningen 

rent organisatorisk skulle være i international topklasse (ibid., 25). Det 

nyetablerede Kvalitets- og Kompetenceråd fik i forlængelse heraf til opgave 

at udrede markedet for kvalitetssystemer og eventuelt anbefale, hvad der 

ville passe bedst til de svenske myndigheder. I konklusionen stod blandt 

andet: 

Det vigtige er ikke hvilken af de tilgængelige TQM-baserede 
metoder/modeller, en myndighed vælger for at arbejde systematisk 
med sin virksomhedsudvikling, bare myndigheden vælger en! 
(Furusten 2002, 25 oversat fra svensk)  

Som Furusten bemærker, er det interessante ved denne konklusion, at 

TQM-modellerne tilsyneladende opfattes som unødvendige at søge nogen 

begrundelse for eller stille spørgsmålstegn ved (ibid.). Denne iagttagelse 

underbygger Lindebergs (2007) systemteoretisk funderede tese som, 

inspireret af Luhmanns teori om det moderne samfund som funktionelt 

differentierede systemer, foreslår kvalitet som mediet i et selvopretholdende 

samfundssystem af accountability-teknologier og praksisser (Lindeberg 

2007, 147; Kneer & Nassehi 1997, 136). At systemet opretholder sig selv 

eksemplificeres hos Lindeberg bl.a. ved internationale institutioner i 

kvalitetsindustrien, som bedømmer og certificerer hinandens kvalitet og 
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derved legitimerer hinanden gensidigt (Kristoffersen & Lindeberg 2004; 

Lindeberg 2007). Kvaliteten forstået i dette systemiske perspektiv er 

selvreferentielt, fordi det skaber sin egen legitimitet. Det har 'fået sit eget liv' 

og behøver ingen anden begrundelse end sin egen. Kvalitetens 

selvreferentielle karakter kan også læses analytisk ind i Furustens eksempel. 

Her synes kvalitet at konstituere den svenske regerings udfordring og 

løsning på samme tid: Problemet er, at ingen kvalitetsmodeller er indført, 

og løsningen er at indføre dem. Dahler-Larsen (2008b) bemærker i tråd 

hermed, hvordan kvalitetsmodellers organisatoriske potentiale får ukritisk 

medvind, når de kobles til bestemte udfordringer eller problemstillinger, 

hvor temaet 'kvalitet' er i centrum. Furustens eksempel kan bruges igen til 

at underbygge denne iagttagelse: Den svenske regering efterspørger en 

udvikling af kvaliteten i forvaltningen (udfordringen), og TQM-modellerne 

betragtes som løsningen, uden mere grundig stillingtagen til hvordan eller 

hvorvidt TQM modellerne fører til kvalitet. Med Dahler-Larsens ord er det 

ofte "... tilstrækkeligt blot at forbinde 'udfordringen' og 'indsatsen' via det 

fælles symbolske tema 'kvalitet.'" (Dahler-Larsen 2008b, 65). 

 Fælles for Furusten, Dahler-Larsen og andre forskere (se f.eks. 

Kirkpatrick & Martinez-Lucio 1995; Bejerot & Hasselbladh 2002) er, at de 

undersøger og problematiserer den 'kulturelle medvind', som 

kvalitetsinitiativer har fået gennem de senere år. Dette sker ofte som led i 

analyser af de seneste årtiers bølger af reformer i den offentlige sektor, der 

under ét benævnes New Public Management (NPM) (Hood 1991; Greve 

2009), hvor de førnævnte managementbaserede organisationsmodeller og -

systemer spiller en vigtig rolle (Kirkpatrick & Martinez-Lucio 1995). 

Afhandlingen beskæftiger sig ikke specifikt med offentlig forvaltning og 

reformer, men et kort oprids af koblingen mellem kvalitetssystemer og 

offentlig styring er relevant for forståelsen af den kritik, der findes i 

eksisterende litteratur, og ikke mindst for forståelsen af kvalitetssystemers 

roller mellem organisationer.  
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Kvalitetssystemer#som#styringsteknologier#

Som nævnt er kundefokus og faktabaseret beslutning og evaluering 

kerneværdier i TQM. Disse værdier genfindes i NPM-initiativer, som ofte 

er blevet fremført og motiveret som projekter, der afbureaukratiserer den 

offentlige sektor og sikrer borgerne 'value for money' (Hood 1991; Greve 

2009). Man kan forstå NPM som en udbredt og moderne 

styringsrationalitet (Dean 2006), der betragter det konkurrencebaserede 

marked og den private sektors managementmodeller som produktive 

idealer og teknologier til organisering af den offentlige sektor (Greve 2009). 

I takt med udbredelsen af NPM har offentlige organisationer derfor oplevet 

anbefalinger eller direkte krav om implementering af diverse 

kvalitetssystemer. Kravene indskrives f.eks. i kontrakter med ministerier 

eller som obligatoriske elementer for akkreditering (se f.eks. Hatting 2007). 

I Storbritannien anbefales offentlige organisationer generelt at 

implementere ISO 9000 eller lignende modeller (Bejerot & Hasselbladh 

2002, 27). På den måde er standardiserede kvalitetssystemer, som har sit 

opdrag i den private sektor, opstået som styringsteknologier i den offentlige 

sektor (Reed 1995; Bejerot & Hasselbladh 2002; Dean 2006, 267). 

Styring(på(afstand(

Afbureaukratisering betyder i NPM at skabe plads til lokale beslutninger i 

organisationer (Greve 2009). Det vil sige, at styringen skal være decentral, 

og offentlige organisationer skal have autonomi, så beslutninger kan træffes 

under hensyn til faglige normer, common sense og lokale omstændigheder. 

Men på trods af at decentralisering er en kerneværdi i NPM, vedbliver 

behovet for kontrolstrukturer, der skaber sikkerhed om, at organisationers 

autonomi forvaltes produktivt (ibid.). 9  I denne spænding mellem 

                                                

9 Man kan f.eks. læse i regeringens kvalitetsreformen fra 2007 at, "... regeringen vil lade 
øget frihed gå hånd i hånd med klare mål og ansvar for resultater ... samarbejdet mellem 
regeringen og den kommunale sektor skal i højere grad baseres på mål, rammer og 
dokumentation frem for detailstyring" (Regeringen 2007, 114). 
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decentralisering af beslutningskompetence og centralisering af kontrol 

optræder bl.a. kvalitetssystemer som en teknologi, der muliggør distanceret 

styring af organisationer (Rose & Miller 1992; Dean 2006). Distanceret i 

den forstand, at kravet om implementering af kvalitetssystemer ikke er en 

direkte intervention i organisationer, da det typisk vil være op til 

organisationer selv at udvikle, implementere og anvende et kvalitetssystem. 

Dog foregår der samtidig en styring, eftersom systemet skal udvikles i 

overensstemmelse med standardiserede modeller for organisatorisk kvalitet 

og medfølgende rationaliteter om læring, dokumentation og selvkontrol 

mm. (Dean 2006). Denne indirekte og distancerede styring udtrykker 

samtidig en tilstræbt balancering imellem lokal autonomi og centraliseret 

kontrol. En balancering der tager form som en 'reguleret autonomi' (Rose & 

Miller 1992), og som kontrollerer, at organisationers selv-organisering er 

"professionel" og "moderne" (Pollitt 1990; Power 1997; Maijoor 2000). I den 

forstand kan kvalitetssystemer forstås som teknologier til 'conduct of 

conduct' (Dean 2006; se også Barrow 1999; Simons 2002). 

Kontrol#af#kontrol#

Spændingen mellem autonomi og centraliseret kontrol er et af temaerne i 

Michael Power's diagnose af 'the audit society'. Han skriver:  

… while it has become fashionable to emphasize the decentralizing 
and market oriented tendencies of ‘rethinking government’ … 
centralist anxieties of control nevertheless persist and it is here that 
audit plays a vital role. (Power 1996, 291) 

Hos Power har begrebet 'audit' en bred og generaliseret betydning, idet det 

indfanger en bølge af praksisser og teknologier, som på forskellige måder 

'tjekker op på' og verificerer individers og organisationers aktiviteter på 

baggrund af et allestedsnærværende krav om accountability (Power 1997, 
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3).10  The audit society er således et samfund, hvor auditaktiviteter er 

eksploderet, og ikke alene tager form som audit af finansielle statements, 

men også f.eks. som audit af organisationers psykiske og fysiske 

arbejdsmiljø, risikostyring eller kvalitetsstyring mm. (Power 1997, 6; Power 

2009).  

 Når det kommer til audit af organisatorisk kvalitet, er det – jævnfør 

managerialiseringen af kvalitet – en organisations processer, som verificeres. 

Det betyder, at auditobjektet i disse tilfælde er organisationens 

kvalitetssystem, og at auditprocessen verificerer, hvorvidt systemet er 

udviklet og implementeret, hvilket typisk vil være et kontraktmæssigt krav. 

Således har disse scenarier karakter af 'kontrol af kontrol': kvalitetssystemer 

til kontrol og styring af interne processer i organisationen udgør en 

førsteordenskontrol. At denne førsteordenskontrol er til stede, kontrolleres 

af den eksterne audit, der således fungerer som andenordenskontrol (Power 

1997, 82; Maijoor 2000). Denne tendens til 'kontrol af kontrol' navngiver 

Power 'the audit implosion' (Power 2000), hvilket betegner, at kontrol i 

stigende grad 'trækker sig sammen' og internaliseres i organisationers egne 

strukturer i form af systemer, hvis tilstedeværelse så kan kontrolleres i en 

auditproces (Power 1997, 42). Kvalitetssystemer skaber dermed en 

forskydning mellem auditor og organisation, hvilket implicerer, at 

auditprocesser primært har fokus på verifikation af kvalitetssystemers 

tilstedeværelse og kun i mindre grad på, hvordan kvalitetssystemerne 

faktisk fungerer i praksis (Power 1997, 57; Maijoor 2000). The audit 

implosion udtrykker dermed en tilsyneladende stor tiltro til, at 

kvalitetssystemer har den intenderede effekt i praksis. Men, som jeg 

                                                

10 Audit vil samtidig overskride forsøg på en ren teknisk eller praktisk begrebsliggørelse, 
da det ifølge Power er udtryk for udbredte idealer om kontrol og transparens: "... auditing 
is not merely a collection of technical tasks but also a programmatic idea circulating in 
organizational environments, an idea which promises a certain style of control and 
organizational transparency" (Power 1997, 122). 
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kommer ind på i om lidt, vil der ifølge Power som regel være diskrepans 

mellem den måde, organisationen præsenterer sine arbejdsgange på i et 

kvalitetssystem, og de faktiske aktiviteter i organisationen (Power 1997, 95). 

I kraft af audits ensidige fokus på relativt abstrakte systemer, kommer 

denne diskrepans dog ikke frem i auditprocessen, som i det hele taget får en 

mere rituel betydning. Som Power skriver: 

'Making quality auditable' is a ... form of impression management in 
which the object of audit has shifted from operations, to systems of 
control over operations. Without audit and the certification that 
follows from audit, quality remains too private an affair. One might 
conclude that there is no quality without quality assurance. (Power 
1997, 60) 

Citatet knytter an til Furustens (2002) perspektiv på organisatorisk kvalitet 

som en institutionaliseret ide, der er blevet obligatorisk for moderne 

organisationer, og som har standardiserede kvalitetssystemer som sin form 

(se! også! Røvik! 1998). Det vil sige, at der skal en institutionaliseret 

kvalitetsstandard til, før man kan tale om kvalitet. Men som citatet siger, er 

systemerne i sig selv ikke nok for tilstedeværelsen af organisatorisk kvalitet. 

Der kræves et 'ritual' i form af audit og certificering af systemerne, 

hvorigennem den organisatoriske kvalitet tilkendegives og konstitueres 

(Power 1997, 97; Dahler-Larsen 1998). 

Accountability#som#formative#eller#repræsentative#relationer#

Indenfor den kritiske evalueringslitteratur problematiseres som nævnt den 

antagelse, at accountability-teknologier er neutrale formidlere af 

information om praksis (Perrin 1998). Dahler-Larsens begreb om 

konstitutive virkninger (Dahler-Larsen 2008b; Dahler-Larsen 2008a, kap. 4) 

beskriver i den forbindelse, hvordan adfærd i praksis indretter sig efter de 

parametre, hvorigennem den måles – og ofte med den uhensigtsmæssige 

konsekvens, at enkelte indikatorer for kvalitet går fra at være mål for 
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praksis til at være formål med praksis (Perrin 1998; Petersen 2008).11 En 

lignende problematik fremfører Power (1996) i forhold til relationen 

mellem audit og objektet for audit. Dette gennemgås i det følgende. 

 Hos Michael Power er audit som nævnt en bred betegnelse for 

systematiseret 'tjekken op' på individer og organisationer (Power 1997). Et 

grundlæggende tema i Powers forskning er, hvorledes objektet for audit – 

altså det som kontrolleres og verificeres – må fremstå på bestemte måder, 

som tillader, at audit kan finde sted. Audit objektet skal derfor først ordnes, 

så det kan iagttages og italesættes ud fra bestemte termer og metoder, som 

tilhører audit forstået som professions- og vidensområde (Power 1997, 47). 

Powers pointe er, at audit som praksis aldrig er en neutral aktivitet, hvor 

tingenes tilstand verificeres, men en aktiv proces, der som sin 

mulighedsbetingelse omfatter en transformation af objektet for audit 

(Power 1994). En organisations 'auditability' er således ikke en naturgiven 

egenskab, men noget som konstrueres i interaktionen mellem auditor, 

organisationen og en gældende officiel vidensbase omkring audit: 

"Auditability simply corresponds to the internal construction of its 

environment by the system of auditing knowledge" (Power 1995, 330). 

Power udlægger således en konstruktivistisk forståelse af auditprocesser, 

som han stiller i modsætning til den officielle forestilling om audit som 

uafhængige verificeringer af et givent emne (Power 1996; Power 1997, 50). 

Power viser bl.a., hvordan såkaldte Value for Money audits i Storbritannien 

har været definerende for, hvad der kvalificerer som effektfulde 

velfærdsprogrammer, og altså ikke uafhængige, neutrale verificeringer af en 

given programeffektivitet (Power 1997, 49). I forlængelse heraf pointerer 

Power, at i tilfælde hvor organisationer ikke har klare produktivitetsmål, 

                                                

11 Perrin (1998) eksemplificerer denne effekt med en politiofficer i Toronto, som blev 
dømt for at fabrikere falske rapporter om lovovertrædelser i trafikken. En forbrydelse der 
virker meningsløs, men som finder forklaring i, at officeren blev målt på antal af udstedte 
bøder. 
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som auditoren kan forstå og anvende, bliver audit en proces, hvor 

organisationens mål defineres og operationaliseres: 

... the efficiency and effectiveness of organisations is not so much 
verified as constructed around the audit process itself. (Power 1997, 
51 understregning tilføjet)  

De programmatiske forestillinger og forventninger til audit som en 

aktivitet, der upartisk og neutralt verificerer og kontrollerer tingenes 

tilstand, bliver altså hos Power kontrasteret med audit, der som praksis er 

en aktiv proces, hvorunder tingenes tilstand formes i audit professionens 

eget billede. Power har således en tematisk berøring med begrebet om 

konstitutive virkninger, idet audit i Powers forståelse står i en formativ og 

ikke en repræsentativ relation til sit objekt. Dette gælder også, når det 

kommer til audit af organisatorisk kvalitet. 

Kvalitetssystemer#og#auditability#

Before individuals can judge they must at least be able to draw upon 
and frame those judgements in a taken for granted system of 
knowledge. (Power 1997, 88)  

Som nævnt er standardiserede kvalitetssystemer beskrevet som 

institutionaliserede produkter i en global 'kvalitetsindustri', hvor 

managementlitteraturen konstituerer industriens vidensfundament. 

Indføringen af standardiserede kvalitetssystemer er derfor et eksempel på 

en sådan legitim vidensramme for vurderinger af en organisations kvalitet, 

som Powers citat ovenfor henviser til. Det vil sige, at beskrivelsen af 

organisationer gennem et procesorienteret managementsprog gør det 

muligt at verificere organisationens kvalitet, og indføringen af 

kvalitetssystemer er således en af de måder, hvorpå organisationer formes, 

så de bliver auditérbare i anerkendte vurderingsparametre (Power 1997, 

82). Jævnfør den tidligere nævnte 'kontrol af kontrol' er disse 

vurderingsparametre dog i praksis reduceret til en relativt abstrakt kontrol 

af, hvorvidt organisationen har implementeret et standardiseret system af 
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procedurer og selvkontrollerende processer, som lever op til krav fra 

bestemte standarder for organisatorisk kvalitet. I den forstand er kvalitet 

implementeringen af et kvalitetssystem (Shore & Wright 2000). Hvordan en 

organisations kvalitetssystem faktisk er forbundet med praksis, bliver derfor 

kun i mindre grad synliggjort i forbindelse med ekstern audit af 

organisatorisk kvalitet. Som Power iøvrigt bemærker i denne forbindelse "... 

one can be very good, in a quality assurance sense, at doing morally 

questionable things" (Power 1997, 84). Den abstrakte karakter af 

kvalitetssystemer og kontrollen heraf har to yderligere implikationer: for 

det første kan de optræde i sammenhænge, som er langt fra den 

erhvervsrettede verden de udspringer fra, hvad enten det er supermarkeder, 

hospitaler, forskning eller noget helt andet, hvilket denne afhandling viser. 

For det andet muliggøres herved en auditproces, som er indirekte og ikke-

intervenerende i organisationer, og som derved lettere kan fremstå i 

overensstemmelse med det idealiserede billede af audit som et neutralt 

beskrivende foretagende (ibid.)  

Organisationers#reaktioner#på#accountability#
Følger man Powers konstruktivistiske forståelse af audit, vil en organisation 

der mødes med krav om implementering af et kvalitetssystem stå overfor 

mekanismer, som implicit fordrer en rekonfiguration af organisationen. 

Ofte indebærer implementering af kvalitetssystemer en kvantificering af 

praksis i form af specifikke procedurer og indikatorer, som skal gøre praksis 

målbar og skabe en detaljeret viden herom (Øvretveit!2007). Praktikere vil 

således skulle strukturere og dokumentere deres arbejdsgange på nye måder 

og vil måske over tid tænke og forholde sig til eget arbejde i mere 

kvantitative termer (Dean 2006, 268). Et tema for Power blandt andre 

(Røvik 1998; Dahler-Larsen 1998a; Brunsson 2006) er, hvordan 

organisationer reagerer og udøver modstand, når de påtvinges 

accountability-teknologier, samt hvilke roller teknologierne får som 
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konsekvens heraf. Power foreslår i den forbindelse idealtyperne kolonisering 

og frakobling som et skematisk begrebspar i hver sin ende af et kontinuum, 

der indfanger graderne af kobling mellem kvalitetssystem og praksis (Power 

1997, 94). 

Frakobling#

Frakobling beskriver det scenarie, hvor kvalitetssystemet 'pareres' af 

organisationen således, at systemet ingen praktisk effekt har, men højst en 

symbolsk betydning udadtil. Der kan være forskellige strategier for 

frakobling, f.eks. at organisationen opretter et team, som får til opgave at 

håndtere audit-processerne, så de øvrige dele af organisationen forbliver 

uberørte heraf (ibid.). I forhold til den obligatoriske udvikling og 

implementering af kvalitetssystemer kan man tænke sig, at en medarbejder 

eller et team bliver ansvarlige for at beskrive organisationen som et system 

af processer og procedurer, der stemmer overens med en bestemt 

kvalitetsstandard. Derefter er der blot tilbage at præsentere systemet 

overbevisende for eksterne kontrollanter i en art 'impression management' 

(Goffman 1990; se Sitkin & Stickel 1995) hvor der praktiseres 'dramaturgisk 

føjelighed' over for systemet (Barrow 1999). 

 Begrebet om frakobling har oprindelse i den nyinstitutionelle 

organisationsteori (Powell & Dimaggio 1991). Herunder retter Meyer og 

Rowan (1977) en kritik mod den opfattelse, at organisationer fungerer 

succesfuldt, fordi deres præskriptive formelle strukturer faktisk koordinerer 

og kontrollerer aktiviteter i praksis (Meyer & Rowan 1977, 343). Formelle 

strukturer betragtes i stedet som myter om den rationelle organisation, der 

har institutionaliseret sig i organisationens omverden, og som 

organisationen afspejler udadtil for at vinde legitimitet og for at overleve 

(ibid.). Indadtil vil der oftest ske en frakobling (decoupling) mellem 

organisationens strukturelle blue-print og de faktiske aktiviteter. Dette 

skyldes ifølge Meyer og Rowan (1977), at forsøg på at integrere struktur og 
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praksis fører konflikter med sig, da praksis som regel præges af anomalier 

og inkonsistens, som bedst håndteres uformelt, frakoblet fra de faste 

procedurer og regler indeholdt i de formelle strukturer: 

... decoupling enables organizations to maintain standardized, 
legitimating, formal structures while their activities vary in response 
to practical considerations. The organizations in an industry tend to 
be similar in formal structure – reflecting their common institutional 
origins – but may show much diversity in actual practice. (Meyer & 
Rowan 1977, 357) 

I denne optik er frakobling en appellerende strategi for organisationer for at 

håndtere relationen mellem organisationens interne aktiviteter og dens 

omverden. Dette skyldes, at ekstern audit og kontrol som udgangspunkt 

betragtes som noget, der destabiliserer organisationens rutineskabte 

processer, og som organisationen derfor ønsker at aflede (ibid.). Frakobling 

er her en måde at aflede ekstern audit fra organisationens faktiske 

aktiviteter og hen imod dens formelle strukturer, som i kraft af 

frakoblingen fremstår rene og i overensstemmelse med institutionaliserede 

myter om den moderne organisation (ibid.). Denne betragtning stemmer 

overens med den tidligere nævnte tendens til 'kontrol af kontrol'. Når 

ekstern audit afledes fra praksis, spiller den ifølge Power mest af alt en rituel 

karakter, idet den forholder sig til organisatorisk form frem for indhold 

(Power 1997, 96; Dahler-Larsen 1998). Som Power også pointerer, er 

frakobling ikke alene en strategi, der appellerer til organisationen. Det kan i 

lige så høj grad være i auditorens interesse, fordi det er nemmere at 

verificere abstrakte standardiserede systemer i sig selv, end at skulle vurdere 

den faglige praksis hvori de indgår. Dette medvirker som nævnt til at 

opretholde det idealiserede billede af auditprocesser som neutrale og ikke-

intervenerende (Power 2003). 

 Hvorvidt og hvordan frakobling sker, vil altid være et empirisk 

spørgsmål. Ifølge Power er der imidlertid grund til at betvivle forekomsten 

af den rene frakobling, som Meyer og Rowan foreslår, hvor organisatorisk 
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praksis er komplet upåvirket af formelle strukturer og systemer. For 

eksempel kan de teams, som har fået til opgave at 'parere' ekstern audit, 

'skifte side' og udnytte deres position til at fremme interne forandringer, 

eller øve indflydelse på andre dele af organisationen, hvormed den rene 

frakobling ikke er tilfældet (Power 1997, 97). Dette peger hen imod den 

anden idealtype som Power foreslår, nemlig kolonisering.  

Kolonisering,#Virusteori#og#Governmentality#

Som idealtype beskriver kolonisering de scenarier, hvor accountability-

teknologier har indvirkning på organisationens kerneaktiviteter i et 

omfang, der gennemtrænger og transformerer organisationers faglige 

beslutningsrum. Den accountability-teknologi spreder og implanterer de 

værdier og den rationalitet, som ligger til grund for dens krav om 

informationer (Power 1997, 95). Kolonisering er derfor ikke blot et 

spørgsmål om stigende dokumentationskrav, der kræver tid og resurser, 

men også om transformationer af mentaliteter, incitamentstrukturer, og 

hvad der opfattes som vigtigt og mindre vigtigt i en organisation (ibid., 97). 

Røviks såkaldte virusteori (1998) repræsenterer en lignende udfordring af 

det rene frakoblingsscenarie. Ifølge virusteorien er frakobling oftest kun 

mulig som en midlertidig tilstand, da nye begreber og udtryksmåder, som 

accountability-teknologier fører med sig ind i organisationen, fungerer som 

en aktiveret virus, der langsomt og umærkeligt nedfælder sig og præger 

aktiviteter i organisationen (Røvik 1998, 149). Grunden til dette er ifølge 

Røvik, at organisationer, der ønsker at fremstå rationelle, ikke kan forblive i 

længerevarende skizofreni-lignende tilstande, præget af stor inkonsistens 

mellem hvad man siger, og hvad man gør. De nyindførte tænkemåder og 

udtryk vil blive målestokke, som operationelle aktiviteter spejles imod, og 

som de langsomt og umærkeligt justeres i forhold til (Røvik 1998, 150). 

Virusteorien og koloniseringsbegrebet knytter tematisk an til Foucaults 

begreb governmentality (Foucault 2009, 115), som betegner en form for 
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magtudøvelse, der via institutionaliserede, tekniske og epistemiske 

virkemidler strukturerer og afgrænser et normativt handlerum, der guider 

individuel adfærd (ibid.). Bl.a. Barrow (1999) har betragtet 

kvalitetssystemer som governmentality-instrumenter, der med indikatorer, 

procedurer, osv. indfører normative værdisæt, der søger at guide adfærden i 

en organisation. Dean (2006) ser ligeledes kvalitetssystemer som eksempler 

på tekniske elementer af governmentality, som i det moderne samfund '... 

gennemtrænger den aflukkede ekspertise ...' og transformerer professionelle 

til 'kalkulerende individer' i 'kalkulerbare rum' (Dean 2006, 268). 12 

Kritikken i den Foucault-inspirerede litteratur tematiserer ligesom Power, 

hvordan initiativer til at måle organisationer bl.a. på kvalitet øver normativ 

indflydelse på fagfolks selvforståelse og adfærd (se også Reed 1995; Davies 

& Kirkpatrick 1995). Værdier fra management og audit kan kolonisere en 

organisation og blive et dominerende referencepunkt for al faglig aktivitet 

(Power 1997, 95). 

 Som fænomen slører kolonisering grænsen mellem en organisations 

indre og ydre side, idet 'udefrakommende' elementer, såsom 

standardiserede kvalitetssystemer, bliver "... aktive elementer i den løbende 

konstituering af virkeligheden i organisationen" (Dahler-Larsen 1998, 117). 

Man kan sige, at indføring af kvalitetssystemer udtrykker styringsmæssige 

forsøg på at 'vende vrangen ud' på organisationer (Power 2009), og 

kolonisering er beskrivende for de tilfælde, hvor det lykkes i praksis (i 

modsætning til frakoblingsscenarier).  

Frakobling/Kolonisering#som#magtanalytik#

Den analytiske logik beskrevet ovenfor består kort sagt i, at når 

accountability-teknologier såsom kvalitetssystemer pålægges 

organisationer, medfører det en 'styrkeprøve' (Latour 1993) mellem system 
                                                

12 Formuleringen 'kalkulerende individer' i 'kalkulerbare rum' låner Dean fra Miller 
(1992). 
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og praksis, hvorunder koloniseringsmekanismer udtrykker systemets 

kræfter, og frakoblingsmekanismer udtrykker modstanden fra praksis. Man 

kan ledes til at forstå analytikken binært: enten sker der en frakobling eller 

en kolonisering. Men frakobling/kolonisering er idealtypiske ekstremer i et 

analytisk kontinuum, der indfanger grader af kobling mellem en 

organisations praksis og dens strukturelle blue-print. Ifølge Power præges 

virkeligheden i organisationer som regel af både frakobling og kolonisering. 

Frakobling er reglen fordi ...  

... individuals are infinitely more complex and adaptable than 
normalizing attempts to measure and control them: a substantive 
messy rationality always reasserts itself over formal, technical 
rationality. (Power 1997, 120)  

Men samtidig er kolonisering reglen, idet ...  

... new forms of organizational language become institutionalized, 
percolate into domains even where active decoupling is pursued and 
become interpretive schemes which shift motivations. (ibid.)  

Denne regelmæssige sameksistens af koloniserings- og 

frakoblingselementer resonerer med Foucaults magtanalytik, hvor magt og 

modmagt er permanent og samtidigt tilstede som et dynamisk 

styrkeforhold i enhver magtrelation (Foucault 1994, 102). Magten her 

forstået som managementrationaliteter, der indføres i organisationer med 

krav om dokumentation, registrering og selv-kontrol.13 Modmagten forstået 

som diverse frakoblingsstrategier, der forsøger at lade praksis forblive 

upåvirket af disse krav.  

 Samlet set er frakobling og kolonisering et kritisk begrebspar, der 

synliggør forskellige typer af dysfunktionaliteter, som audit samt 

indføringen af accountability-teknologier kan medføre. Kolonisering er 

udtryk for den normative magt i form af managemenrationaliteten, som 

                                                

13 Som Foucault skriver ligger magtens rationalitet "... i de taktikker, som ofte er helt 
åbenlyse på det begrænsede felt hvor de sætter ind." (Foucault 1994, 101). 
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kan undertrykke faglige værdier (Sitkin & Stickel 1995), mens frakobling 

belyser kvalitetssystemers ofte meget overfladiske og kosmetiske karakter, 

som mangler forbindelse til reel faglig substans (Power 1997, 123). Ifølge 

Power er det mellem disse begreber, at de praktiske implikationer af 

accountability-teknologier bør forstås (se også Dahler-Larsen 1998; Bejerot 

& Hasselbladh 2002, 11). 

Om#årsager#til#frakobling#

Power viser, at frakoblingsscenarier ofte afhænger af, hvorvidt 

accountability-teknologier opfattes som udefrakommende kontrol (Power 

1997, 98). Dette stemmer overens med studier indenfor kvalitetssikring i 

uddannelsessektoren, der viser, hvordan en organisations eventuelle 

utilfredshed med eksterne krav om implementering af kvalitetssystemer (og 

dermed tilbøjelighed til frakoblingsstrategier) afhænger af, hvorvidt 

organisationen oplever sig som en partner i en forbedringsproces hvor 

eksterne kontrollanter anerkender og tilpasser sine krav til organisationens 

specifikke perspektiver, omstændigheder og dagsordener (Stensaker 1999; 

Karlsson et al. 2002). Sådanne scenarier er befordrende, for at 

kvalitetssystemet opfattes som værktøj til læring, udvikling eller forbedring, 

og organisationen vil her være mere tilbøjelig til en åben fremlægning af 

sine svage sider, da læringspotentialet her er størst (Dahler-Larsen 2008a, 

9). Opfattes systemet som ren kontrol, vil det som nævnt lede til frakobling 

og en fremstilling af de bedste sider i en form for impression management 

(ibid.; Goffman 1990 [1959]). 

 Forholdet mellem kontrol og læring knytter an til et beslægtet 

begrebssæt – accountability og improvement – som karakteriserer 

spændingen mellem to svært forenelige funktioner ved kvalitetssystemer, 

som dog altid vil være til stede som intenderede funktioner (Thune 1996; 

Danø & Stensaker 2007). De er svært forenelige, for når et kvalitetssystem 

er tiltænkt en accountability-funktion – det vil sige at forsikre omverdenen 



 53 

om kvaliteten og effektiviteten i organisationens arbejde – er det svært for 

en organisation ikke at opfatte kvalitetssystemet som kontrol, eller som et 

forstyrrende element, der kommer udefra (Power 1997, 98). Og når 

systemer opfattes som kontrol, er det som nævnt ikke befordrende for 

læring eller forbedring, og der vil med stor sandsynlighed ske en frakobling. 

At balancere kvalitetssystemers opfattede rolle og funktioner mellem 

accountability og faglig forbedring eller udvikling betragtes på den 

baggrund som en svær, men vigtig udfordring i eksisterende forskning 

(Thune 1996; Massy 1999; Danø & Stensaker 2007). 

Konklusion#og#diskussion#
I dette kapitel har jeg først belyst nogle grundlæggende problemstillinger og 

diskussioner, som knytter sig til begrebet accountability, og styringen af 

offentlige fagligheder og ekspertiser. Det gjorde jeg med udgangspunkt i 

debatten mellem Friedrich og Finer, som er interessant, fordi den afspejler 

stadigt aktuelle diskussioner om, hvorvidt offentlig ekspertise kan og bør 

være accountable i kraft af egne faglige standarder, eller i kraft af ekstern 

styring og målsætning. Debatten afspejler i vid udstrækning aktuelle 

debatter om accountability, omend NPM udtrykker en tænkning, der 

tilstræber syntese imellem Friedrichs og Finers positioner, således at faglig 

autonomi og ekstern styring og kontrol kan sameksistere. Her bliver 

accountability i høj grad et styringsteknisk anliggende.  

 Derfor undersøgte jeg i resten af kapitlet, hvordan man indenfor bl.a. 

organisations- og evalueringsforskning problematiserer og sætter begreb på 

accountability-teknologiers praktiske og normative konsekvenser. Det skete 

med et særligt fokus på kvalitetssystemer, eftersom det er en sådan 

styringsteknologi, afhandlingen har belyst empirisk. En central pointe er, at 

disse teknologier ikke er neutrale formidlere af information, men 

teknologier, som projekterer egne mål og værdier på praksisser, som formes 

herefter. Et grundlæggende aspekt af kritikken er dermed, at accountability-
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teknologier er performative og ikke deskriptive eller neutralt 

repræsenterende, hvilket begreber som konstitutive virkninger, 

kolonisering og virusteori er udtryk for. Derudover udtrykker begrebet 

frakobling modstanden herimod, hvor praktikere 'parerer' og så vidt muligt 

sætter accountability-teknologier uden for praktisk indflydelse og reducerer 

deres funktioner til mere eller mindre kosmetiske flader, som sender de 

rette signaler udadtil.  

 Herfra vil jeg gøre mig tre iagttagelser om denne kritiske analytiske 

forståelse, som hver har relevans i forhold til afhandlingens 

infrastrukturelle forståelse af accountability og de senere analyser. 

 Man kan som det første hæfte sig ved, at denne analytik, som i grove 

træk kan indfanges i begreberne frakobling og kolonisering, ikke kan undgå 

at være kritisk: enten gør accountability-teknologier vold på faglige normer, 

eller også bliver de substansløse kosmetiske elementer. I forhold til det 

sidstnævnte kritikpunkt vil jeg pege på, at man som analytiker med 

begrebet om frakobling kan blive blind for den mere pragmatiske forståelse, 

at et frakoblet og 'kosmetisk' system kan være en effektiv måde sikre en 

holdbar forbindelse mellem en velfungerende og højt specialiseret faglig 

praksis, og en ekstern autoritet som har behov for tillid til, at denne praksis 

agerer effektivt og ansvarligt. Med andre ord, et frakoblingsscenarie kan på 

den ene side tolkes som en overfladisk, 'falsk' og idealiseret repræsentation 

af, hvordan en praksis opererer, men det kan også ses som en pragmatisk 

oversættelse, hvor en specialiseret praksis kan skabe tryghed og tillid om sit 

virke til ikke-faglige autoriteter.  

 Som det andet punkt synes logikken i denne kritiske analytik at være 

kendetegnet ved en kausallogik, der søger at afdække, hvor store praktiske 

og normative ’impacts’, accountability-teknologier har, i de sammenhænge 

hvori de indføres: jo mere kolonisering, jo større impact; jo mere 

frakobling, jo mindre impact. En væsentlig implikation af denne tænkning 

er, at den begrænser opmærksomheden på det forhold, at accountability-
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teknologier også formes af de praksisser, de indgår i, og derigennem kan få 

betydninger og roller, som hverken er udtryk for teknologiens indlejrede 

rationalitet, der forplanter sig, eller for modstanden herimod, men som 

udtrykker det, at teknologier altid oversættes, når de sættes ind i nye 

sammenhænge, og således kan få overraskende funktioner, som står helt 

udenfor en sådan kritisk analyserammes opmærksomhed.  

 Det tredje og sidste punkt. Litteraturen, som jeg har undersøgt i 

kapitlet, er opstået som kritisk reaktion på de accountability-teknologier 

hvis udbredelse med Powers (1997) ord er 'eksploderet' i de senere årtier. 

En naturlig konsekvens af dette kritiske udgangspunkt er, at et spørgsmål, 

som denne afhandling stiller om, hvordan det konkret går til, at en faglig 

praksis (DMU) holdes accountable, meget let afgrænses til et spørgsmål om, 

hvordan formelle accountability-teknologier indvirker på denne praksis. 

Men i en mere banal betragtning er der ikke en men mange teknologier og 

øvrige elementer, som spiller en rolle, når fagfolk accounter for det, de gør, 

og således holder sig accountable. Computere, e-mails, databaser mm. 

Dette kan forekomme mindre interessant eller relevant, hvis studiet af 

accountability på forhånd er afgrænset til på kritisk vis at afdække 

konsekvenser af indførte accountability-teknologier. Men hvis det som i 

afhandlingen er styret af et mere åbent spørgsmål om, hvordan en praksis 

helt konkret accounter for sine aktiviteter og således opretholder 

accountabilitet, er det relevant. Og måske er dette, som jeg vil diskutere i 

afhandlingens konklusion, netop en måde at udvikle kritiske perspektiver 

på accountability-teknologier ved så at sige at de-centrere dem i analysen og 

betragte dem som indlejrede i og formet af bredere infrastrukturer, hvor en 

lang række forskellige elementer og aktiviteter har betydning for, hvordan 

praksisser holdes accountable. Denne de-centrerede, infrastrukturelle 

forståelse er afhandlingens tilgang, som jeg udfolder i næste kapitel. 
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Kapitel 2  

Accountability, aktør-netværk og 

infrastrukturer 

Formålet med dette kapitel er at udfolde afhandlingens teoretiske forståelse 

af accountability som en decentreret og distribueret praksis, som foregår i 

socio-tekniske infrastrukturer. Ifølge Bowker og Star (2000) er 

infrastrukturer kendetegnet ved at operere i baggrunden, hvor de 

unddrager sig umiddelbar analytisk opmærksomhed. Med begrebet 

infrastrukturel inversion (Bowker & Star 2000, 34) formulerer de derfor en 

analytisk strategi til at 'trække baggrunden i forgrunden' og dermed 

synliggøre, hvordan vores hverdag og vores samfund i det hele taget er 

opretholdt af arrangementer af tekniske standarder og kategorier (se også 

Barry 2001; Busch 2013). I denne afhandling består en sådan inversion i at 

synliggøre, hvordan en infrastruktur af standardiserede procedurer, 

kvalitetsmål, rapporteringsskemaer, computere, databaser og meget andet 

er opretholdt og medvirkende til, at holde DMU accountable for Danmarks 

drivhusgasregnskab. 

 Til at få synliggjort denne infrastruktur, hvordan den virker, og 

hvordan den holdes sammen i praksis, trækker jeg på forståelser og 

begreber fra aktør-netværks teorien (ANT) (Latour 2005). Med ANT er en 

sådan infrastruktur at forstå som medierede socio-tekniske forbindelser, 

som i kraft af deres fortløbende opretholdelse producerer accountability. 

ANT er således den primære teoretiske inspiration i afhandlingens 

forståelse af 'infrastrukturel accountability', hvorfor kapitlet starter med en 

redegørelse for de grundlæggende ontologiske forståelser i ANT. Dernæst 

forholder jeg mig til nogle relevante kritikpunkter af ANT, og endeligt 
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præsenterer jeg, hvordan afhandlingens analyser er rundede af en a-kritisk 

attitude, som er beskrevet af Latour (2004a), og hvor accountability og 

drivhusgasregnskaber er gjort til 'matters of concern'. 

Aktør9netværksteori#
Ordet konstruktivisme står ofte i forlængelse af ordet social. På den form 

repræsenterer termen en videnskabsteoretisk gren, hvor vores viden om 

verden er bestemt af sociale eller samfundsmæssige dynamikker og ikke af 

den objektive virkelighed selv (Wenneberg 2000; Collins 1992) Aktør-

netværks teorien (ANT) er også en konstruktivistisk tilgang, men udpeger 

ikke a priori det sociale, det samfundsmæssige eller noget tredje som 

primær drivkraft i konstruktionsprocesser (Latour 2005). At noget er 

konstrueret betyder derfor ikke, at det er socialt konstrueret, men slet og ret 

at det er konstrueret. Men en konstruktion må imidlertid være resultatet af 

en form for agens, hvilket efterlader det umiddelbare spørgsmål om hvem 

eller hvad, der konstruerer. Præmissen for dette spørgsmål er imidlertid, at 

ansvaret for konstruktioner lader sig placere. Denne præmis afvises i ANT, 

hvilket bl.a. finder forklaring i ANT's forståelse af handling som værende en 

relationel aktivitet uden noget lokaliserbart udspring.  

 Handling er i ANT ikke en eksklusivt menneskelig egenskab, der 

udspringer og er suverænt bestemt af subjekters indre drifter (Latour 2005, 

45). For handlinger sker altid i forhold til noget, som ansporer handlingen. 

At en bilist vælger at sænke farten, fordi der optræder et vejbump, kan ikke 

forstås som en ren subjektiv handling, da den involverer vejbumpet, som 

ansporer denne handling, og som derfor tilskrives agens (Latour 1999b, 

181). Vejbumpet determinerer dog ikke bilistens handling – måske 

fortsætter bilisten med samme fart, fordi hun har travlt eller ikke kerer sig 

om sine støddæmpere. Ansvaret for handlingen placeres i ANT derfor 

hverken hos bilisten eller vejbumpet, men distribueres herimellem, og 

scenariet forstås som en event, som både bilist og vejbump er 'agentielt' 
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medvirkende til (Latour 1999b, 192; Latour 2005, 45). Handling er således 

en distribueret relationel aktivitet, hvilket implicerer, at en endelig kilde til 

handling aldrig kan lokaliseres (Latour 2005, 46). Som Cooren (2008, 13) 

formulerer det: "... action is always caught in a chain of agencies".  

Hvad#vil#det#sige,#at#noget#er#konstrueret?#

En vigtig implikation af materielle entiteters agens er, at handling dermed 

aldrig tager form som subjekters suveræne mestring, ledelse eller kontrol af 

noget. Handling er i stedet events, som vi som subjekter er en del af, men 

aldrig har fuld kontrol over (Latour 1999b, kap. 9). Latour skriver således, 

og ikke helt uden en komisk mine "I never act; I am always slightly 

surprised by what I do" (Latour 1999b, 281). Pointen er, at det, vi handler i 

forhold til, handler igen; det overrasker og gør modstand i, hvad Latour har 

kaldt 'trials of strength' (Latour 1993, 158). Konstruktioner forstås som 

resultater af disse styrkeprøver, hvor humane og non-humane entiteters 

agens justeres gensidigt i forhold til hinanden, og hvorigennem mere eller 

mindre holdbare relationer etableres (Latour 2003, 36). Det betyder, at 

konstruktioner ikke er forvrængede menneskeskabte versioner af en 

bagvedliggende virkelighed, da denne 'bagvedliggende virkelighed' selv yder 

modstand og medvirker agentielt i konstruktionsprocesser.14 Som Latour 

skriver: "The real is not one thing among others but rather gradients of 

resistance" (Latour 1993, 159). Det 'konstruerede' står altså ikke i kontrast 

til det 'virkelige', men er det virkelige. Virkelighed kan derved forstås som et 

netværks evne eller kapacitet til at virke. Hvor virkeligt noget er afhænger af 

holdbarheden af forbindelser i det netværk, som får det til at virke.  Dette 

medfører, at jo mere solid en konstruktion er, jo mere virkelig er den 

                                                

14 Som Latour skriver: "We" never build a world of our "own delusion" because there 
exists no such free creator in "us" and because there exists no material pliable enough to 
retain the marks of our playful ingenuity. "We" are never deluded by a "world of fancy" 
because there exists no force strong enough to transform us into the mere slaves of 
powerful illusions (Latour 2003, 36). 
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(Latour 2003, 33). I ANT er det således trivielt snarere end kontroversielt at 

konstatere, at noget er konstrueret. Konstruktion er en ontologisk præmis, 

og de interessante spørgsmål er snarere, hvordan og hvor solidt noget er 

konstrueret; hvor stærke netværksforbindelser det konstitueres af.  

Aktør9netværkets#ontologi#

Det følger af den førnævnte distribuerede handlingsforståelse, at 

aktørbegrebet i ANT ikke er forbeholdt mennesker, men bruges som 

analytisk betegnelse for hvad som helst, der er virksomt og har effekter på 

noget andet (Latour 2006). ANT opererer således med en analytisk 

symmetri mellem humane og non-humane aktører (Callon 1986). Formålet 

er ikke en normativ antropomorfisering af ikke-mennesker, men en 

analytisk tilgang som ikke apriorisk antager en asymmetri mellem 

menneskelig intentionel handling og en materiel verden af kausale 

relationer (Latour 2005, 76).  

 At en aktør defineres ud fra dens effekter knytter an til ANT's 

relationelle ontologi: Alt er ontologisk konstitueret i sine relationer; intet er, 

hvad det er i kraft af en given essens (Latour 2006). ANT er på den 

baggrund kaldt en 'hensynsløs applicering af semiotik' (Law & Hassard 

1999, 3), da ikke kun ord, men enhver entitets betydninger og egenskaber 

opstår som resultat af dens relationer til andre entiteter, hvad enten disse er 

mennesker, objekter eller abstrakte fænomener (Latour 1993; Latour 2006).  

 Denne relationelle ontologi er samtidig irreduktionistisk: der findes 

intet basalt grundlag eller nogen mindsteenhed, som kan forklare alt andet 

(Latour 1993, 163). Som Latour skriver: "Nothing is, by itself, either 

reducible or irreducible to anything else" (1993, 158). Irreduktionismen 

knytter an til en central pointe omkring forståelsen af aktører og netværk: 

ANT betyder ikke 'aktører forbundet i netværk'. En sådan forståelse 

forudsætter en apriorisk agens/struktur dikotomi som basal analytisk 

forklaringsmodel (Latour 2005, 170; Latour 2006, 210). En aktør skal 
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derimod forstås som et netværk, der har stabiliseret sig, og fra et bestemt 

perspektiv udviser en stabil adfærd (Latour 2005, 71). En organisation kan 

optræde som en aktør, men kun fordi et netværk af dokumenter, ansatte, 

procedurer, kunder, forretningsstrategier, tekniske apparater og meget 

andet er konfigureret på en måde, som tillader netværket at agere og 

fremstå som en aktør.15 En aktør er således et netværk, der handler. Et 

alternativ til aktørbegrebet er det fransk-klingende agencement (Callon 

2007), der sammentrækker termerne agency og arrangement, og i mine 

øjne er bedre i stand til at fremkalde denne forståelse af et netværk, der 

handler på forskellige måder afhængig af dets konfiguration (Callon 2007, 

320).16  

 At materielle entiteter tilskrives agens betyder ikke, at ANT 

repræsenterer en ren materialistisk ontologi. Vejbumpet er ikke alene en 

materiel komposition af tjære og grus, men omfatter også trafiklovgivning, 

lokalplanlægning, ingeniørens beregninger etc. (Latour 1999b, 190). 

Aktører er således også at forstå som netværk, der både er materielle og 

semiotiske (jvf. Haraway 1990, 194).17  

 I denne relationelle ontologi er verden udgjort af omskiftelige, 

dynamiske netværk snarere end essentielle entiteter, hvis eksistens falder 

indenfor forskellige ontologiske zoner baseret på dikotomier såsom 

natur/samfund, subjekt/objekt, mikro/makro (Latour 2006). Disse 

dikotomier er produkter af 'modernitetens renselsesarbejde' (Latour 2006, 

31), som unddrager sig analyse, hvis dikotomierne antages a priori (Callon 

& Latour 1981). Det er på denne baggrund, at ANT omdefinerer 

                                                

15  Aktant bruges i ANT som betegnelse for noget som handler, men som ikke 
umiddelbart er fast konfigureret som en (tilsyneladende) selvstændig aktør (Latour 2005, 
71). 
16 Begrebet agencement i denne betydning stammer fra Deleuze og Guattari (1987). 
17 Se også Latour (1999b, 24–79) for et illustrerende empirisk studie af jordprøver i 
Amazon, der viser, hvordan jordbunden i junglen gennem en række transformationer 
bliver til tegn, og mere generelt hvordan semiosis og materialitet er stærkt 
sammenvævede uden aprioriske tilhørsforhold til ontologiske zoner af samfund og natur. 
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sociologiens opgave fra studiet af samfundet som et apriorisk domæne af 

virkeligheden, som leverer 'sociale' og 'samfundsmæssige' forklaringer, til 

studiet af de dynamikker, hvorigennem relationer mellem humane og non-

humane entiteter etableres, og hvorigennem samfundet fortløbende 

konstitueres og opretholdes som et heterogent kollektiv (Latour 2005).18 

For sociologen er samfundet derfor ikke en kilde til forklaring, men noget 

der skal forklares. 

Accountability#som#distribueret#kapacitet#

Hertil har kapitlet redegjort for centrale forståelser i ANT, og jeg vil 

opsummerende pege på to vigtige pointer; at handling altid er distribueret 

ud i netværk, og at kapaciteten til at handle ikke fordeles skævt mellem 

mennesker og ikke-mennesker. Hvad har det af konsekvenser for en 

forståelse af accountability? Lad mig først pege på, at ordet accountability 

kan brydes op i midten således – account-ability – hvorved det betegner en 

evne eller en kapacitet til at accounte for dette eller hint, eller en egenskab 

ved noget som værende account-able; som muligt at redegøre for, forklare, 

vurdere, kontrollere osv. (jvf. Garfinkel 1984, 1). Afhandlingens tilgang 

deler dette udgangspunkt: at accountability betegner en kapacitet til at 

accounte eller være accountable. Men med den ANT forståelse jeg netop 

har udfoldet, er det en afgørende pointe, at for så vidt der er tale om en 

kapacitet til at accounte, så er det ikke en indre kapacitet, der besiddes af 

nogen, men i stedet en kapacitet, der er distribueret ud i et netværk af både 

materielle, sociale og abstrakte elementer. Det vil også sige, at når nogen 

eller noget optræder som accountable, så er det en effekt af et netværk, som 

i kraft af sin konfiguration og sit virke er i stand til at fremstå, eller til at 

fremstille noget som accountable. Accountability er altså aldrig en iboende 

                                                

18 'Heterogent' henviser til, at kollektivet er udgjort både af humane og non-humane 
entiteter (Latour 2005). 
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kapacitet hos hverken mennesker eller objekter, men en distribueret 

kapacitet herimellem.  

 De analytiske spørgsmål som følger naturligt af denne forståelse 

angår derfor heller ikke, hvem der er accountable, og for hvad og til hvem. 

For ved at besvare disse spørgsmål ville vi blot pege på de netværk, der skal 

undersøges. Spørgsmålet er i stedet, hvordan noget eller nogen er 

accountable, og specifikt i denne afhandling; hvordan DMU Øst holder sig 

accountable for Danmarks drivhusgasopgørelser. En undersøgelse af et 

sådant 'hvordan'-spørgsmål er en undersøgelse af, hvordan mangfoldige 

forbindelser mellem såvel humane som non-humane entiteter udbredes og 

opretholdes i konkrete situerede praksisser, og derved får heterogene 

netværk til at tage form som aktører, der er accountable. 

Netværksdynamikker#og#infrastrukturer#
Udbygningen og stabiliseringen af aktørnetværk sker i processer, hvor 

entiteter forbindes og gensidigt tilpasser sig hinanden igennem såkaldte 

translationer (Callon & Latour 1981; Callon 1986). Translationsbegrebet er 

derfor centralt i ANT og findes især i analyser, af hvordan teknologier eller 

videnskabelige facts konstrueres og opnår en mere eller mindre stabil 

ontologisk status (Callon 1986; Latour 1987; Latour 1996). Væsentlig i 

translationsbegrebet er den anti-essentialistiske forklaring på fænomeners 

udbredelser. Her står begrebet i modsætning til diffusionsmodellen, som 

antager, at et fænomen udbredes i kraft af dets iboende kvaliteter, og at 

form og betydning forbliver intakt idet fænomenet udbredes i netværk, 

indtil det møder modstand og udbredelsen ophører (Latour 1987, 103). I 

translationssociologien, som ANT også er kaldt (Callon 1986), er et 

fænomens udbredelse afhængig af andre aktører, som dels former 

fænomenet for at tilpasse det egne interesser, og dels formes af fænomenet. 

Herved udbredes fænomenet, og udbredelsen af et fænomen er således 

ligesom dets eksistens relationelt betinget.  
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 Translation er beslægtet med termerne mediatorer og mediering 

(Latour 2005, 39). Hvor translationsbegrebet især optræder i analyser af 

konstruktionsprocesser, der involverer aktørers indbyrdes overtalelser, 

forhandlinger og kompromiser (Callon & Latour 1981; Callon 1986), 

optræder mediering og mediatorer som begreb for de konstant pågående 

netværksdynamikker, hvorigennem tilsyneladende selvopretholdende 

fænomener holdes sammen og performes ind i deres fortsatte eksistens af 

omkringliggende heterogene netværk (Latour 2005, 37; Latour 1986, 273). 

Det er især sidstnævnte aspekt, som er vigtig for afhandlingen. For det er 

ikke udbygningen og stabiliseringen af et netværk, der undersøges i 

afhandlingen, men i stedet den fortløbende opretholdelse heraf, som 

samtidigt er en opretholdelse af accountability for Danmarks emission af 

drivhusgasser. Lad mig derfor elaborere videre over det forhold, at 

stabiliserede netværk ikke er ensbetydende med 'nedsat aktivitet'. 

Stabiliserede#netværk#har#ikke#nedsat#aktivitet#

Når diverse fænomener eller sandheder igennem translationsprocesser har 

stabiliseret sig som sådan, betyder det ikke, at de nu har sluppet tøjlerne til 

den verden af praksisser, hvorfra de kom, og således kan eksistere 

uafhængigt heraf. Tværtimod betyder det, at de er blevet endnu stærkere 

rodfæstet i en verden af aktive praksisser (Latour 1999b, 190). Der er 

således ikke en særskilt ontologisk 'hvile-zone' for færdigudviklede 

sandheder, identiteter eller objekter. Intet er nogensinde 'færdigt' i den 

forstand, men er, for at bruge en Deleuziansk forståelse, altid aktivt i gang 

med at blive til det fænomen, som det på en ellers stabil og inaktiv måde 

lader til allerede at være (Deleuze & Parnet 2006, 2). I Deleuzes forståelse er 

der ingen 'færdige værender' såsom mand og kvinde, men kun becomings 

såsom woman-becoming og man-becoming (ibid.)  

 Denne forståelse udtrykker således også det forhold, at stabiliserede 

fænomener altid er i bevægelse og 'på arbejde' for at opretholde eller 
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performe deres fortsatte eksistens. Selv den solide universitetsbygning af 

cement og metal, hvori jeg sidder og skriver dette, står ikke bare og 'hviler' 

på sin sokkel nede i jorden, men er i fuld gang med at være 

universitetsbygning: I bygningens ene auditorium afholdes en forelæsning; i 

biblioteket for enden af gangen holder bibliotekaren system i samlingen af 

akademisk litteratur; i varmerørene løber der energi, som er med til at 

holde bygningen varm og således vedlige; og vi kunne fortsætte helt ned på 

atomart plan, hvor vi i cementen og metaldragerne ville kunne finde 

elektroner i konstant bevægelse omkring spændingsfyldte atomkerner, alle 

sammen arbejdende på at holde denne bygning oprejst, ligesom de i samme 

bevægelse er med til at opretholde en teori om atomet og dets natur.  

 Indenfor etnometodologien (Garfinkel 1984), som har været en 

væsentlig inspirationskilde for ANT (se Latour 2005, 49), findes en 

lignende forståelse af, at det, vi opfatter som stabilt og selvfølgeligt, kun er 

det, fordi det konstant praktiseres. Harvey Sacks' (1985) essay med titlen 

On doing "being ordinary" er et eksempel herpå. Her er det ikke atomer eller 

bygninger af cement, vi lærer noget om, men noget andet stabilt og solidt, 

nemlig almindelighed. Almindelighed kan intuitivt forstås som den 

virkelighed, man som 'almindelig person' befinder sig i, så længe man ikke 

selv aktivt bryder igennem den og derved bliver speciel. Underforståelsen 

her er, at almindelighed ikke kræver noget særligt af os. Almindelig er 

noget, man 'bare er'. Men Sacks viser noget andet. Nemlig at almindelighed 

er en form for arbejde, som 'den almindelige' praktiserer hver eneste dag i 

sociale interaktioner.19 Heraf følger den pointe, at almindelighed ikke er et 

indre personligt karaktertræk, men i stedet en effekt af disse interaktioner. 

Sacks' analytiske budskab er at trække det almindelige og banale i 

                                                

19 Sacks demonstrerer sin pointe i analyser af små og meget banale samtalesekvenser fra 
hverdagen. Her udstiller han bl.a. det arbejde der består i at forklare det almindelige, for 
på den baggrund at kunne forklare det særegne i en oplevelse, som en person har haft på 
vej hjem fra arbejde (Sacks 1985, 420-425). 
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forgrunden, som det vi især må studere, hvis vi vil forstå, hvordan verden 

opererer (ibid. 429). 

Infrastrukturer#

En lignende analytisk attitude findes i STS-studier af standarder og 

infrastrukturer, der bl.a. er blevet beskrevet som studiet af "kedelige ting" 

(Star 1999, 377), men som i en mere positiv udlægning kan tænkes som 

studier, der gør det kedelige interessant. Her er det ikke samtalesituationer, 

der er genstand for analyse, men den mangfoldighed af standarder, der som 

dele af større infrastrukturer er med til at opretholde samfundet og "gøre 

ting lette" for os (Bowker & Star 2000, 39). Standarder kan tage mange 

former. Materielle, symbolske, kulturelle og konventionelle m.m. Elstikket i 

væggen er en standard, strømspændingen, der løber derinde, er en 

standard, håndtrykket, jeg gav til min kollega tidligere, er en kulturel 

standard, det sekund, som lige gik, var en standardiseret tidsenhed. At 

hengive sig til studiet af disse standarder, hvordan de er forbundne, hvilket 

'arbejde' de udfører der i baggrunden, uden at vi skænker det en tanke, har 

Bowker og Star (2000) kaldt 'infrastrukturel inversion': 

Infrastructural inversion [...] is a struggle against the tendency of 
infrastructure to disappear (except when breaking down). It means 
learning to look closely at technologies and arrangements that by 
design and by habit tend to fade into the woodwork. (Bowker & Star 
2000, 34)  

Afhandlingen her kan læses netop sådan. Som en inversion af den 

infrastruktur – eller i hvert fald dele heraf – som over de sidste cirka 10-15 

år er blevet nøjsomt opbygget, og som nu på stabil vis forsyner verden med 

tal for nationale drivhusgasopgørelser. Begrebet 'infrastruktur' er samtidig 

passende i denne sammenhæng. For det indbefatter et nøje udtænkt og 

ordnet arrangement af standardiserede procedurer og teknologier, når 

nationerne under FN's Klimakonvention udarbejder og indberetter deres 

drivhusgasregnskaber. Et arrangement som gør det muligt, at nationale 
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emissionsdata kan udarbejdes, formidles og kontrolleres over store 

afstande. 

 Afhandlingens forståelse og analytiske tilgang til disse 

infrastrukturer er baseret på den ontologiske forståelse fra ANT, som er 

præsenteret i dette kapitel. En forståelse der implicerer, at infrastrukturer 

ikke kan fungere, endsige eksistere som rent materielle og tekniske 

strukturer. De har ikke essentielle primær-egenskaber som infrastrukturer, 

og sekundær-egenskaber som redskaber i hånden på sociale aktører.20 

Infrastrukturer opstår først som sådan i et gensidigt konstituerende samspil 

med de situerede praksisser, de er indlejrede i, og som giver dem konkret 

form i tilknytning til diverse faglige, politiske og organisatoriske mål og 

idealer (jvf. Star & Ruhleder 1996).  

 Infrastrukturer er altså, ligesom ANT's aktører, en effekt af 

medierede forbindelser mellem såvel tekniske, sociale, materielle og 

semiotiske elementer. Af samme grund er det ikke en infrastrukturs 

bestanddele, der er analytisk interessante, men hvordan forbindelserne 

herimellem skabes, opretholdes og derved producerer bestemte 

begivenheder og realiteter. 21  Når nogen eller noget fremstår som 

accountable, er det således en realitet, der er produceret af forbindelser, og 

når det som i afhandlingens undersøgelse sker i et netværk, der antager 

form som en infrastruktur, kan accountability forstås som et 

infrastrukturelt produkt.22 

                                                

20 Begreberne om primær- og sekundæregenskaber stammer fra John Locke (1995). 
21 Dette analytiske fokus på forbindelser frem for bestanddele i studiet af infrastrukturer 
understreges også af Star (1999) via et citat af Gregory Bateson: "What can be studied is 
always a relationship, or an infinite regress of relationships. Never a 'thing'". (Bateson 
citeret i Star 1999, 379)  
22 Den teoretiske  forståelse af accountability som præsenteres her lægger sig tæt op ad 
Anagnostopoulos et al. (2013) som i bogen The Infrastructure of Accountability 
undersøger testbaseret accountability i det amerikanske uddannelsessystem. 
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Lider#ANT#af#kritisk#impotens?##
Inden jeg begynder den diskussion af ANT, som overskriften her peger på, 

og som findes i den akademiske litteratur, er det nødvendigt først at afklare, 

hvordan forholdet mellem ANT's begreber (translation, aktør, black box 

osv.) og den virkelighed, begreberne skal sige noget om, er udlagt indenfor 

ANT, og hvorvidt ANT lader sig placere under etablerede kategorier som 

'metode' og 'teori'.  

Et#analytisk#infrasprog#

ANT's vokabular er ifølge Latour bevidst vagt, indholdstomt og banalt for 

på den måde at tillade empiriens aktører at definere sig selv, frem for at de 

påtvinges mere betydningstunge sociologiske begreber præanalytisk 

(Latour 1999a; Latour 2005) Latour foreslår selv en kvalitetsindikator for 

ANT-analyser: "... are the concepts of the actors allowed to be stronger than 

that of the analysts, or is it the analysts who is doing all the talking?" 

(Latour 2005, 30). Vi må altså modstå ideen om, at et særligt sociologisk 

meta-sprog kan forklare aktørerne og deres adfærd: 

Actors know what they do and we have to learn from them not only 
what they do, but how and why they do it. It is us, the social 
scientists, who lack knowledge of what they do, and not they who are 
missing the explanation of why they are unwittingly manipulated by 
forces exterior to themselves and known to the social scientist's 
powerful gaze and methods. (Latour 1999a, 19)  

Snarere end et meta-sprog er ANT's vokabular et infra-sprog, som ikke 

forklarer socialitet, men som fordrer en analytisk sensitivitet overfor de 

måder, hvorpå aktører forbinder sig til hinanden, og derved løbende 

konstruerer og performer samfundet, forstået som et heterogent kollektiv 

(Latour 2005, 49).23 Her henter ANT inspiration fra etnometodologien, 

                                                

23  Heterogent kollektiv: et kollektiv af heterogene aktører, hvilket omfatter alle de 
fænomener, som mennesker indtræder i materiel/semiotisk relation med. Samfundet er 
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som netop belyser, hvordan aktører i sociale grupper gør brug af mere eller 

mindre usynlige metoder for at gøre sig forståelige for hinanden (Garfinkel 

1984).  Opgaven begrænser sig ikke til et rent sprogligt studie, men 

omfatter hvordan materielle artefakter, teknologier, dokumenter etc. 

medvirker til at performe orden, politik, organisering mm.  

 På denne baggrund skal ANT forstås mere som en metode til at 

beskrive, hvordan verden gøres, snarere end som en teori om, hvordan 

verden er (Latour 2005; Crease et al. 2003, 18). Men samtidig er det 

misvisende at kategorisere ANT som en metode, da der ikke gives praktiske 

anvisninger for, hvordan aktør-netværk skal studeres andet end et løst 

metodisk slogan om at 'følge aktørerne' (Latour 2005, 12). Således er det 

vanskeligt at kategorisere ANT endeligt indenfor vante termer som 'metode' 

eller 'teori'. Denne vanskelighed kommer til udtryk bl.a. hos Gad og Jensen 

(2009), som skriver "... we read ANT texts neither as sociological theories or 

methodological guides but as additions to and transformations of the study 

of various networks" (ibid. 73). Dette kan ses som en forståelse af ANT på 

ANT's egne ontologiske præmisser, og som også gælder for denne 

afhandling: en intellektuel resurse, der indgår i en konstellation med 

forskeren selv og det empiriske felt i performationen af empiriske studier og 

analyser.  

En#kritik#af#ANT#og#et#svar#herpå#

Denne ambition om at lade empirien artikulere sig selv er et blandt flere 

emner for kritik af ANT.24 Fra socialkonstruktivistiske positioner hævdes 

det f.eks., at ANT's vokabular og deskriptive ambitioner ikke tilføjer noget 
                                                                                                                                    

således ikke distinkt fra naturen, men en komposition af hybrider, der overskrider denne 
dikotomi (Latour 2004b). 
24 Jeg beskriver i teksten en kritik, jeg finder relevant i forhold til afhandlingen. En anden 
kritik af ANT er, at beskrivelserne af hvordan tekniske og videnskabelige innovationer 
konstrueres, har haft et for ensidigt fokus på den centrale innovatør, som mestrer at 
udbygge solide netværk, og et manglende blik for de aktører som marginaliseres og 
undertrykkes som konsekvens heraf (Star 1991). 
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til konventionelle historikeres redegørelse for udviklingen af teknologi og 

videnskabelig viden: "The language changes but the story remains the same" 

(Collins & Yearley 1992, 315). En lignende og mere nylig kritik formuleres 

af Whittle og Spicer (2008), som hævder, at ANT mangler kritisk 

potentiale, da den deskriptive ambition ikke udfordrer eksisterende 

magtstrukturer. Tværtimod tenderer ambitionen til blot at reproducere og 

legitimere hegemoniske magtstrukturer og til at ignorere undertrykkende 

relationer i de netværk, der beskrives (Whittle & Spicer 2008, 622; se også 

Saldanha 2003).25  

 Qua det førnævnte infra-sprog modsætter ANT sig ikke den påstand, 

at ANT's vokabular ikke er en teori, der i sig selv genererer kritik, hvilket 

dog heller ikke betragtes som en svaghed. Tværtimod retter Latour en hård 

kritik imod den 'kritiske sociologi', som ifølge ham snarere er blevet en 

'instant sociologi'; en hurtig, nem, og overfladisk affære, hvor empiriske 

nuancer og kompleksitet snarere end at blive forklaret bliver forstummet, 

idet de tjener som grundlag for opretholdelsen af sociologiens kritiske 

begreber: "... sociology stops being empirical and becomes 'vampirical'" 

(Latour 2005, 48). Latour er altså skeptisk overfor ideen om, at der findes 

en sociologisk position, hvorfra samfundet kan forstås og udredes på en 

særlig kritisk sociologisk måde. I sin vanlige stil underbygger Latour dog 

ikke denne kritik med henvisning til specifikke sociologiske studier eller 

begreber, hvorfor den i mine øjne primært tjener til at markere den 

førnævnte position, hvor empiriens sprog og begreber til enhver tid sættes 

over analytikerens. 

 Hvad angår spørgsmålet om, hvorvidt ANT er kritisk impotent, må 

kritik i ANT forstås på andre præmisser end i det Latour kalder 'kritisk 

sociologi' (Latour 2005, 258). ANT er ikke kritisk i kraft af dets begreber, 

                                                

25 I modsætning til Collins og Yearly (1992) anerkender Whittle og Spencer ANT's bidrag 
til forståelsen af hvordan sandheder konstrueres, og hvordan objekter faciliterer 
organiserede handlinger.  
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men i kraft af en empirisk nærhed overfor hvordan vores 'politisk-

videnskabeligt-teknologisk' sammenvævede virkelighed konstrueres og 

performes. Disse beskrivelser sker ud fra en ontologisk forståelse, der 

indebærer, at virkeligheden ikke går forud for de konkrete praksisser i 

hvilke vi interagerer med den, men at virkelighed performes i selve disse 

praksisser (Mol 1999, 75). Pointen er, at virkeligheden eller 'tingenes 

tilstand' ikke er en given stabil og absolut størrelse, men at andre 

virkeligheder er mulige. Igennem empiriske studier, der destabiliserer 

etablerede virkeligheder, og udstiller deres ontologiske kontingens, kan 

kritik fremstå. Dette er vel at mærke ikke blot en 'social' eller 

'samfundsmæssig' kritik, men en ontologisk kritik – eller hvad Mol kalder 

ontological politics (Mol 1999).  

 Et eksempel herpå findes i Mosers (2008) studie af håndteringen af 

Alzheimers sygdom. Hun konstaterer for det første, at størstedelen af 

resurser for håndteringen heraf går til biofarmaceutiske terapiformer, på 

trods af at disse tilgange, målt med egne termer, kun har vist marginalt 

behandlingseffektivitet. Samtidig er der mangel på resurser til 'alternative' 

tilgange, som arbejder med interaktiv pleje og omsorg med patienterne, 

hvilket bl.a. har vist resultater i forhold til at nedtone patienternes udbrud 

af frustration og aggression (Moser 2008, 104). Mosers beskrivelse er 

kritisk, fordi den anskueliggør konsekvenserne af, at Alzheimers 

ontologiske status performes som et neurologisk fænomen i hjernen, der 

derfor også må håndteres ved at manipulere neurokemiske processer i 

hjernen. Herved marginaliseres og reduceres den interaktive pleje og 

omsorg til en 'alternativ tilgang', der kan være nok så ønskværdig og 

effektiv, men i forhold til håndteringen af sygdommen forbliver mindre 

vigtig, da det ikke vedrører 'sygdommen i sig selv' (Moser 2008, 105).   

 Mosers studie viser, at der i specifikke teknisk-videnskabelige 

praksisser performes en bestemt version af, hvad Alzheimers er, hvilket er 

bestemmende for sundhedspolitiske disponeringer for, hvordan Alzheimers 
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skal håndteres. Det er således igennem en nærgående beskrivelse af 

forskellige aktørnetværk, hvor Alzheimers som fænomen performes på 

forskellige måder – men hvor kun én af dem får definitiv ontologisk status 

– at Moser leverer en sundhedspolitisk kritik. I dette studie ses en delvis 

parallel til Foucault, som netop også var optaget af at afdække, hvordan 

tekniske og epistemiske normer undertrykker alternative subjektive 

virkeligheder. På denne baggrund vil jeg bestride Whittle og Spencers 

argument om, at Foucault-inspirerede tilgange, som er kritiske, skulle være 

inkompatible med ANT-inspirerede tilgange, som 'blot' er deskriptive 

(2008, 624). Skulle man være grov, kunne man overveje, om deres 

argument grunder i, at de primært har arvet Foucaults kritiske begreber og 

ikke hans evner til at være empirisk.  

ANT#med#en#a9kritisk#attitude#

I et ph.d.-forløb ender man før eller siden, f.eks. i forbindelse med kurser 

eller konferencer etc., i en akademisk diskussion med en interessant person. 

En sådan begivenhed indtraf for mit vedkommende på en restaurant i 

København, hvor jeg med en spændende forsker indenfor governmentality-

studier havde en diskussion omkring ANT. Som det er med diskussioner, 

blev også denne formet af 'for' og 'imod'-argumenter. Han sagde kritisk om 

ANT at "... all you get with ANT is an endless unfolding of relations ..." 

hvilket i hans øjne var utilfredsstillende, for som han senere sagde om sig 

selv og sine studier "I want to be critical!", og her kunne en endeløs 

optrævling af heterogene associationer ikke hjælpe ham. Jeg har allerede 

taget denne diskussion, om hvorvidt ANT mangler kritisk potentiale. Det, 

jeg vil fremhæve med anekdoten her, er, hvordan analytisk attitude – her en 

insisteren på at være kritisk – synes at udgøre et væsentligt formgivende 

aspekt af analytikerens tilgang. Men 'attitude' er sjældent noget, man i den 

akademiske tradition gør rede for, på samme måde som man gør rede for 

metode, teori og begreber. Det kan hænge sammen med, at den kritiske 
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attitude, som tittede frem den aften på restauranten (I want to be critical!) 

er blevet en uskreven standard indenfor sociologien. For hvad er relevansen 

af et sociologisk studie, hvis ikke det på en eller anden måde former en 

kritik af det bestående? Udstiller inkonsistenser, marginaliseringer og 

dekonstruerer?  

 Dette spørgsmål tager Latour op i artiklen Why has critique run out 

of steam? (2004a), hvor han indledningsvist opponerer mod den ide, at 

sociologens opgave er at stille sig i en kritisk og dekonstruerende position 

overfor en verden, som har problemer nok i forvejen: "Is it really the task of 

humanities to add deconstruction to destruction?" (Latour 2004a, 225). 

 Kritisk dekonstruktion er ifølge Latour blevet en selvfølgelighed, en 

norm, en vane, det som sociologien nu engang gør, når den bedrives og 

udstiller, hvordan den verden, vi kender, er formet af magt, 

sammensværgelser, interesser og andre forhold, som ikke tåler dagens lys. 

Kritik er ikke i sig selv forkert, men ligesom krigsgeneraler fortløbende 

reviderer deres taktik og deres skyts, er det ifølge Latour på tide med en 

grundig revision af denne kritiske attitude, som i hans diagnose er 'løbet tør 

for damp'.  

 Den centrale pointe i Latours diagnose er, at kritikken opererer på et 

asymmetrisk grundlag, der sikrer, at kritikeren altid har mulighed for at få 

ret (ibid. 238) Er kritikken rettet mod tingenes faktiske tilstand, indtræder 

kritikeren i 'the fairy position', hvorfra kritikeren kan påpege den sociale, 

samfundsmæssige forvrængning af fakta. Er kritikken derimod rettet med 

tingenes faktiske tilstand, kan kritikeren indtræde i 'the fact position', 

hvorfra han kan affeje enhver kritik som værende fejlagtige fortolkninger 

og subjektive projektioner på den faktiske virkelighed (ibid. 239). I denne 

udlægning bliver kritik et trivielt forehavende, som mest af alt lykkes med 

at opretholde og muliggøre sit eget virke.  

 Derfor formulerer Latour en analytisk attitude, hvor relevanskravet 

ikke er kritikken af det bestående, men hvor bidraget består i, via en aktør-
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netværks ontologi, at udfolde den kompleksitet og skrøbelighed, hvormed 

verden er sammensat og opererer (Latour 2004a, 245). En attitude som ikke 

er drevet af at trække ontologisk status fra det, som fremstår faktuelt, givent 

og selvfølgeligt i vores kultur, men i stedet at gøre det faktuelle til 'matters 

of concern'; noget vi må kere os om og komme nærmere en forståelse af, 

ved at synliggøre mangfoldigheden og skrøbeligheden af de netværk, der får 

det faktuelle til fortsat at bestå og virke som sådan.26 Det er denne attitude, 

som afhandlingens analyser er rundede af, i spørgsmålet om hvordan det 

går til, at Danmarks Miljøundersøgelser hvert år kan opgøre og redegøre 

for noget så komplekst og uhåndgribeligt som en hel nations emission af 

drivhusgasser.  

Konklusion#
Dette kapitel har med ANT og relaterede forståelser fra STS, udfoldet 

hvordan accountability kan forstås teoretisk som noget der produceres og 

vedligeholdes i infrastrukturer. De kommende analysekapitler vil føje 

yderligere empirisk funderede aspekter til denne teoretiske forståelse af 

'infrastrukturel accountability', som her opsummeres i to punkter: 

 

Infrastrukturel accountability: Accountability er kapaciteten til at 

accounte for noget, eller en kvalitet ved noget som værende muligt at 

accounte for. Men når nogen eller noget fremstår som accountable, er 

det ikke udtryk for deres iboende kapaciteter eller kvaliteter. Det er i 

stedet en effekt af medierede relationer mellem humane og non-humane 

entiteter, som producerer denne realitet. Sådanne produktioner af 

accountability kalder jeg infrastrukturel accountability, når det, som i 

afhandlingen analyser, produceres i netværk, der tager form som en 

                                                

26 Latour har praktiseret denne attitude bl.a. i videnskabsstudier (se f.eks. Latour 1999b, 
kap. 1) og i studier af jura (Latour 2010, 242). 
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infrastruktur, hvor accounts udarbejdes, formidles og kontrolleres over 

større afstande. 

Infrastrukturel accountability kræver 'arbejde': Selv de mest 

stabiliserede netværk er altid 'på arbejde' for at opretholde deres 

fortsatte eksistens. En infrastruktur kan derfor ikke producere 

accountability alene i kraft af at være udviklet og implementeret på en 

særlig gennemtænkt facon. Det kræver fortløbende arbejde at 

opretholde forbindelser mellem forskellige infrastrukturelle 

komponenter. Hvis en infrastruktur fremstår som en selvopretholdende 

maskine skyldes det, at dette arbejde er svært at få øje på, at det falder i 

baggrunden eller at det tages for givet af alle andre end, dem der udfører 

det. Den analytiske udfordring er dermed, som i en infrastrukturel 

inversion, at opspore og synliggøre det arbejde og de aktiviteter, som er 

afgørende for en infrastrukturs fortløbende opretholdelse og produktion 

af accountability.  

 

Afslutningsvist er det væsentligt at fremhæve, hvordan afhandlingens 

infrastrukturelle forståelse og a-kritiske attitude i studiet af accountability, 

markerer en væsentlig forskel til litteraturen, jeg undersøgte i forrige 

kapitel. I sidstnævnte behandles emnet om accountability fra et kritisk 

udgangspunkt og med fokus på konsekvenserne af den slags accountability-

teknologier hvis udbredelse med Powers ord er 'eksploderet' over de sidste 

årtier (Power 1997). Til sammenligning indtager afhandlingen ikke et 

kritisk udgangspunkt til emnet om accountability, men betragter det 

snarere som en praktisk bedrift, at det lader sig gøre at accounte og være 

accountable for den nationale emission af drivhusgasser. Derudover er 

studiet af denne accountability-bedrift ikke afgrænset til en undersøgelse af 

bestemte accountability-teknologier og deres virkemåder. For denne bedrift 

forstås og må derfor også studeres som resultatet af mangfoldige 

infrastrukturelle forbindelser, som fortløbende opretholdes. 
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Kapitel 3 

Det empiriske studie og metode 

Formålet med dette kapitel er, at introducere afhandlingens empiriske felt 

omkring udarbejdelsen, rapporteringen og kontrollen af Danmarks 

drivhusgasregnskab, og at redegøre for, hvordan jeg metodisk og analytisk 

har båret mig ad i studiet af den praksis i Danmarks Miljøundersøgelser, 

hvor dette arbejde udføres.  

Skitsering#af#det#empiriske#felt#
I 1992 blev United Nations Framework Convention on Climate Change 

(UNFCCC) eller på dansk FN's Klimakonvention oprettet. Oprettelsen af 

Klimakonventionen var verdenssamfundets svar på de globale 

klimaforandringer, og har stadig som sit ultimative formål "... at stabilisere 

koncentrationen af drivhusgasser i atmosfæren til et stadie, som forebygger 

farlige menneskeskabte forstyrrelser af klimasystemet." (UNFCCC 1992, 9 

oversat til dansk). Fem år efter oprettelsen af Klimakonvention nåede man 

til den erkendelse, at konventionens mål ikke kunne realiseres alene på 

baggrund af nationale hensigtserklæringer om at reducere 

drivhusgasudslippet, men at der måtte bindende reduktionsmål til. Derfor 

blev Kyoto-protokollen i 1997 vedtaget, som de fleste parter under 

Klimakonventionen underskrev med undtagelse af USA og Kina (UNFCCC 

1998). Som medpart i både Klimakonventionen og Kyotoprotokollen er 

Danmark forpligtet på hvert år at opgøre og rapportere emissionen af 

Danmarks drivhusgasser hertil. Denne opgave er blevet betroet Danmarks 

Miljøundersøgelser (DMU).  
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Udarbejdelsen#af#emissionsopgørelser#

Dette skriver jeg i toget på vej til Djursland, hvor jeg bor. Udenfor passerer 

togstationer, små byer, fabrikker, parcelhuskvarterer, marker med heste og 

køer, biler, el-netværk, landbrug og meget andet forbi. Alt sammen noget 

der, ligesom toget jeg sidder i, bidrager til emissionen af drivhusgasser, og 

jeg tænker på, hvordan og hvorvidt alt det, jeg ser, eller rettere ikke ser, kan 

være repræsenteret i de danske emissionsopgørelser. Og jeg fascineres 

endnu engang af kompleksiteten af projektet om at opgøre hele nationers 

emissioner. At det faktisk lader sig gøre.  

 Så hvordan udarbejdes emissionsopgørelserne? Her følger den mest 

simple forklaring. Emissionsopgørelser udarbejdes på baggrund af 

nationale statistiske data over diverse emissionskilder (f.eks. den nationale 

bestand af personbiler, kvæg, etc.). Datagrundlaget er ikke konstrueret 

lejlighedsvist til udregning af emissioner, men udgøres af, hvad der i 

forvejen er til rådighed – i Danmarks tilfælde fra institutioner såsom 

Danmarks Statistik, Dansk Jordbrugsforskning, Vejdirektoratet, Statens 

Luftfartsvæsen m.m.  

 Til beregningen af emissioner anvendes såkaldte emissionsfaktorer. 

En emissionsfaktor er et tal, som ganget med en emissionskilde resulterer i 

det årlige drivhusgasudslip fra denne specifikke kilde. På den mest simple 

form kan udarbejdelsen af emissionsopgørelser beskrives som 

nedenstående ligning, hvor 'køer' er sat ind som emissionskilde: 

 

[National bestand af køer] * [emissionsfaktor for køer] = [Årlige 

drivhusgasemissioner fra køer]  

 

Emissionsfaktorerne findes som udgangspunkt i et omfattende sæt af 

guidelines udgivet af FN's Klimapanel, som udstikker de metodiske rammer 

for udarbejdelsen og rapporteringen af nationale emissionsopgørelser 

(IPCC 1996).  
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 Så vidt forklaret består arbejdet med nationale emissionsopgørelser i 

at indhente statistiske data og dernæst gange data med den relevante 

emissionsfaktor fra Klimapanelets guidelines, sådan som ligningen ovenfor 

også udtrykker det. Men de emissionsfaktorer som findes i Klimapanelets 

guidelines er relativt generiske, da de skal kunne gælde for mange lande. 

Derfor vil det ofte være muligt at opnå højere grader af præcision i 

opgørelserne, ved at den enkelte nation udvikler sine egne 

emissionsfaktorer, som er tilpassede diverse nationalspecifikke forhold. 

Mulighederne for at udvikle nationalspecifikke faktorer afhænger af, hvor 

detaljerede data den enkelte nation har til rådighed, samt hvor mange 

resurser den enkelte nation har afsat til produktionen af 

emissionsopgørelser. Men generelt er det et krav fra Klimakonventionen, at 

for så vidt de enkelte nationer har muligheden for at udvikle 

nationalspecifikke emissionsfaktorer, som kan øge opgørelsernes kvalitet, 

skal dette gøres. Når emissionsfaktorer og øvrige metoder i opgørelserne 

tilpasses nationalspecifikke forhold, stiller det samtidigt højere krav til 

dokumentation. For derved er gyldigheden af metoden bag opgørelserne 

ikke givet på forhånd, sådan som det er tilfældet, når opgørelserne baserer 

sig på standard-emissionsfaktorer fra Klimapanelets guidelines.  

Nationale(systemer(

I Kyotoprotokollen er det et krav, at alle lande udvikler et såkaldt 'nationalt 

system', som gør det klart, hvem der er ansvarlig (accountable) for 

opgørelsen af den enkelte nations emissioner. I Danmarks tilfælde er det 

DMU, som via kontrakt med Miljøministeriet har ansvaret for opgaven. 

DMU gik i 2007 fra at være en sektorforskningsinstitution under 

Miljøministeriet til at blive en del af Aarhus Universitet. Ændringen har 

betydet, at DMU's forhold til ministeriet formelt set har udviklet sig sådan, 

at ministeriet nu er DMU's kunder, hvor de før var DMU's overordnede.   

 I forhold til udviklingen af de nationale systemer er der ingen 

formelle krav til, hvilke typer af institutioner der må udføre opgaven, blot 
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ansvarsfordelingen er klar. I andre lande kan det således være private 

virksomheder, statistiske bureauer (ligesom Danmarks Statistik) eller 

styrelser tættere på myndighederne, der udfører opgaven. Et krav til den 

udførende part er dog, at arbejdet med emissionsopgørelserne organiseres, 

styres og dokumenteres via et standardiseret ledelsessystem opbygget af 

kvalitetsmål og -procedurer. Skabelonen for opbygningen af et sådant 

kvalitetssystem system findes ligeledes i Klimapanelets guidelines.  

Rapportering#og#kontrol#af#emissionsopgørelser#

Hvert år rapporteres emissionsopgørelserne til FN's Klimakonvention og 

Kyotoprotokollen. Det sker via et standardiseret regnearksbaseret format, 

som vi kommer til at se nærmere på i kapitel 7. Formatet omfatter faste 

kategorier for, hvilke emissionskilder, emissionsfaktorer og anvendte 

baggrundsdata der skal rapporteres. Derudover omfatter det historiske 

regneark med emissionsopgørelser tilbage til 1990. De tidligere års 

drivhusgasregnskaber er ikke 'lukket ned', men justeres hvert år, for så vidt 

at nye data eller ny viden på området giver anledning til det. Dette såkaldte 

Common Reporting Format (CRF), hvori opgørelserne rapporteres, er i 

kraft af sin standardiserede opsætning med til at skabe sammenlignelighed 

på tværs af de forskellige nationale emissionsopgørelser, som udarbejdes til 

Klimakonventionen og Kyotoprotokollen.  

 Ved siden af de kvantitative emissionsdata der rapporteres i CRF, 

udarbejder de enkelte lande hvert år en National Inventory Report (NIR), 

med kvalitative redegørelser for de metoder og data, der er anvendt i 

opgørelsen af emissioner. NIR'en indeholder også dokumentation for den 

interne kvalitetsstyring, herunder hver enkelt medarbejders redegørelser for 

hvordan en række kvalitetsprocedurer er fulgte. Dette skal gøre det muligt 

for eksterne reviewere at vurdere opgørelserne med hensyn til overordnede 

kvalitetsmål om præcision, transparens, komplethed, sammenlignelighed 

og konsistens (IPCC 2000).  
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 NIR og CRF er således de to medier, hvorigennem 

emissionsopgørelserne rapporteres og dokumenteres. Efter rapporteringen 

af drivhusgasregnskabet i CRF og NIR følger en reviewproces af en uges 

varighed, hvor et såkaldt expert review team (ERT), som er sammensat af 

FN's Klimapanel, kontrollerer emissionsopgørelserne, de anvendte metoder 

og arbejdsprocesserne. ERT er sammensat ikke kun med hensyn til faglig 

kompetence, men også under hensyn til balance i køn og nationalitet. 

Projektlederen for de danske emissionsopgørelser, som er en erfaren 

reviewer af andre landes opgørelser, vurderer, at det typisk er halvdelen af 

medlemmerne af ERT, som har erfaring med at udarbejde 

emissionsopgørelser. De resterende har relevant naturvidenskabelige 

kompetencer, men ikke konkrete erfaringer med drivhusgasregnskaber.  

 Som regel foregår reviewprocessen over distance med reviewteamet 

placeret i Bonn, hvorfra opgørelserne inspiceres. Da korrespondancen 

mellem reviewteamet og DMU skal kunne dokumenteres, sker den 

udelukkende via e-mail. Cirka hvert fjerde år foregår reviewprocessen i 

Danmark, hvor reviewteamet er på besøg, og hvor processen er mere intens 

og grundig. I den tid hvor jeg har foretaget mine feltstudier, har reviewet 

udelukkende foregået fra Bonn.  

 Så vidt er det kort forklaret, hvordan nationale emissionsopgørelser 

udarbejdes, hvordan de rapporteres, og hvordan de kontrolleres. For på en 

behændig måde at kunne henvise til den infrastruktur hvori alt dette 

foregår, har jeg valgt at kalde den 'emissionsinfrastrukturen'. 

Emissionsinfrastrukturen omfatter således alle de elementer og aktiviteter, 

jeg ovenfor har redegjort for. Derudover skal det gøres klart, at jeg i 

afhandlingen bruger 'emissionsopgørelser' og 'drivhusgasregnskaber' 

synonymt.  
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Emissionsgruppen#i#DMU#

Der er i alt 8 personer ansat til at udarbejde de danske emissionsopgørelser. 

Heraf har fire ph.d.-grader indenfor forskellige miljøvidenskabelige 

områder og er ansat som forskere, mens resten er ansat som videnskabelige 

medarbejdere. Selve arbejdet med at udarbejde opgørelserne er imidlertid 

ikke forskningsarbejde. Som en sagde, "vi er jo bare administratorer", 

forstået på den måde, at de i DMU blot applicerer den viden, der allerede er 

udviklet om, hvor store mængder drivhusgasser der udledes fra diverse 

kilder. Men en del af de forskningsansatte er ved siden af 

emissionsopgørelserne involveret i forskningsprojekter, som sigter mod at 

udvikle ny viden, som kan anvendes blandt andet til emissionsopgørelserne, 

men også på relaterede områder såsom luftforurening. Grundet 

emissionsgruppens faglige sammensætning betegner jeg igennem 

afhandlingen mine informanter som 'forskere', 'emissionsmedarbejdere' 

eller bare 'medarbejdere'.  

 

Hver enkelt medarbejder i emissionsgruppen har ansvaret for at opgøre og 

rapportere emissioner fra et ud af seks overordnede emissionssektorer, som 

Klimakonventionen forlanger emissionsopgørelser fra. Disse er:  

• Energisektoren som også omfatter transport (biler, tog, fly osv.)  

• Industrielle processer f.eks. emissioner fra cementproduktion  

• Opløsningsmidler brugt i industriel produktion 

• Landbrug, herunder dyreproduktion og gyllehåndtering 

• LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry), f.eks. 

fældninger og rejsninger af skov, bebyggelse på grønne arealer 

• Affald, herunder især emissioner fra lossepladser  

• Andet (for denne kategori rapporterer Danmark pt. ikke noget) 

(Nielsen et al. 2013). 
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Opgaven med at opgøre emissioner fra disse områder er specialistarbejde, 

hvorfor medarbejderne ikke kan erstatte hinanden, ligesom de også kun i 

meget begrænset omfang kan kontrollere hinandens arbejde. For 

landbrugssektoren er der to personer ansat til opgaven, hvoraf den ene er 

på deltid.  

Det#empiriske#studie#
Første gang, jeg satte mine ben i DMU's gule bygning, var i april 2011. 

Sidste gang, jeg talte med en af de ansatte, var i juni 2013. Det empiriske 

studie strækker sig således over godt 2 år. Min kontakt til DMU i denne 

periode har bestået dels i 5 fysiske ophold á 3-5 dages varighed, dels i 

telefonisk kontakt samt enkelte e-mailkorrespondancer med de ansatte. 

Således har kontakten til feltet været sporadisk snarere end et kontinuert 

forløb. Dette har givet mig muligheden for at arbejde iterativt i den 

analytiske proces. De tvivlspørgsmål, som viste sig i behandlingen af tidligt 

indsamlet materiale, har jeg således kunnet følge op på i senere interviews. 

Og lige så væsentligt har det givet mulighed for at vende tilbage til felten og 

afprøve de ideer, refleksioner og analytiske pointer, jeg midlertidigt havde 

udviklet. Det har betydet, at nogle ideer blev kasseret undervejs, mens andre 

kom til at virke styrende i senere interviews. Således har det empiriske 

studie og det analytiske arbejde bag denne afhandling udviklet sig i et 

vekselvirkende og gensidigt informerende parløb, snarere end at være 

distinkte faser hvor indsamlingen af empirisk materiale afsluttes og 

efterfølges af en analytisk proces. Afhandlingens analyser baserer sig på 

kvalitative interviews (Kvale 1996), deltagerobservation og 

dokumentstudier (Hammersley & Atkinson 2007).  

Interviewene#

Interviewpersoner omfatter hovedsageligt de medarbejdere, som 

udarbejder opgørelserne fra de forskellige emissionssektorer. Derudover 
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har vigtige interviewpersoner været projektlederen for 

emissionsopgørelserne samt en forsker fra en anden afdeling i DMU, som 

har været ansvarlig for at udvikle det system, som skal dokumentere 

kvaliteten af emissionsopgørelserne og de involverede arbejdsprocesser. 

Projektlederen og forskeren, der opgør emissioner fra LULUCF, har stor 

erfaring som reviewere af andre landes opgørelser og har således også været 

en kilde til indsigt i 'den anden side' af reviewprocessen. 

 Der er foretaget i alt 23 interviews. De fleste heraf har fundet sted på 

emissionsmedarbejdernes kontorer i forbindelse med mine ophold hos 

DMU. Interviewene har været semi-strukturerede på baggrund af en 

interviewguide inddelt i temaer og mulige spørgsmål (Kvale & Brinkmann 

2008). Interviewene har varet 1-1,5 time og har bl.a. handlet om, hvordan 

man opgør emissioner; hvilke ting der er særligt vigtige og udfordrende i 

dette arbejde; hvordan kvalitetsmål og -procedurer opfattes og indgår i 

arbejdet; hvordan man holder styr på og bearbejder de mange data, der 

anvendes i opgørelserne og hvordan de årlige review-processer forløber og 

opleves af emissionsmedarbejderne. Nogle interviews har været mere åbne i 

deres form, mens andre har haft et mere specifikt fokus. Udover 

interviewene foretaget på DMU i forbindelse med feltstudier har jeg over 

telefon haft opfølgende interviews med enkelte medarbejdere. Disse 

interviews har fulgt op på mere detaljerede aspekter af arbejdet, men har 

ikke nødvendigvis været kortere eller af mindre betydning for afhandlingen 

end dem foretaget i DMU.  

 Cirka 1,5 år efter mit første ophold ved DMU lavede jeg en 

præsentation for forskerne på DMU af mine foreløbige analyser. Formålet 

var at udsætte mit eget arbejde for en 'empirisk test', hvor forskerne kunne 

korrigere eller nuancere mine iagttagelser. Mit oplæg udviklede sig til en 

samtale blandt forskerne om ting såsom reviewernes krav om transparens i 

opgørelserne samt kvalitetssikring og kontrol af emissionsopgørelser. 

Denne seance, som i alt varede 1,5 time, udviklede sig til en blanding af 
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gruppeinterview med mig som interviewer og observation af forskernes 

indbyrdes diskussioner.  

 

Alle interviews er optaget på diktafon og transskriberet i programmet 

Transcriva. I behandlingen af interviewmaterialet har jeg gjort brug af 

forskellige teknikker og strategier, og samlet set svarer metoden til det, 

Kvale (1996, 203) kalder en ad hoc-tilgang.  

 I min læsning af de transskriberede interviews har jeg ofte 

nærstuderet specifikke passager i interviewene, hvor forskerne fortæller om 

vigtige og relativt komplicerede aspekter af deres arbejde og med det formål 

at sikre min forståelse heraf. Derudover har jeg flere gange vendt tilbage til 

lydfilerne og genlyttet interviewene uden noget specifikt empirisk 

fokuspunkt, men for at 'genopleve' interviewene i deres helhed og som en 

slags tredjeperson kunne reflektere over, hvad der bliver sagt. Dette har 

været frugtbart dels i forhold til at udvikle ideer til analyser, men også til at 

identificere spørgsmål, som kunne have været oplagte og interessante at 

stille i interviewene, men som det ikke faldt mig ind at stille i 

interviewsituationen. Disse ustillede spørgsmål har jeg inddraget i 

opfølgende interviews. For hvert interview har jeg desuden lavet en 

kondensering, som opsummerer det væsentligste indhold. Endeligt har jeg 

været inspireret af kodningsteknikker fra Grounded Theory (Glaser & 

Strauss 1967; Strauss & Corbin 1997). Kodningsteknikker har været en 

måde at sortere passager i interviewmaterialet, ud fra hvilke aspekter af 

arbejdet informanterne beretter om, f.eks. de eksterne reviews af 

opgørelserne, kvalitetssikring af data, metodiske aspekter i forbindelse med 

emissionsopgørelser.  

 Kodning har været med til at sikre en nærhed til det empiriske 

materiale. Men afhandlingens analyser skal ikke opfattes som en grounded 

theory udviklet 'fra bunden'. Afhandlingen er snarere et resultat af 

metodiske, teoretiske og empiriske resurser, som har formet hinanden 
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gensidigt. For ud over det empiriske materiale er analyserne også formet af 

teoretiske forståelser fra STS, og af et kendskab til og en interesse for 

litteratur om hvordan organisationer i det moderne samfund gøres 

accountable. Dette betyder ikke, at analyserne er 'mindre virkelige' 

udlægninger af det empiriske felt. Tværtimod skal de læses som nogen, der 

tilføjer virkelighed hertil (jvf. Latour 1999b, kap.1), og bidrager med 

yderligere forståelse af hvordan praksissen i DMU opererer.    

Udfordringer(ved(at(interviewe(om(data(

Arbejdet med emissionsopgørelser involverer store mængder statistiske 

data. Det betød, at når forskerne i interviewsituationen fortalte om deres 

arbejde, så foregik det ofte på et relativt højt abstraktionsniveau, som ikke 

altid lod sig konkretisere i form af eksempler med specifikke data. Det var 

ikke nødvendigvis et problem, men ofte sad jeg i interviewsituationen med 

et ønske om at få mere konkrete eksempler på det, de fortalte om. Men når 

jeg efterspurgte dette, fik jeg ofte 'eksempler på eksempler' som svar. 

Passagen nedenfor illustrerer dette meget godt. Forskeren har netop 

forklaret mig om en generel problemstilling i arbejdet med at kontrollere 

data for fejl. En problemstilling der består i, at nogle fejl skjuler sig i 

datagrundlaget i modsætning til de fleste andre fejl, der viser sig som 

"spring" i datas udvikling over tid. Denne problemstilling, samt hvorfor den 

opstår, har jeg forstået, men ønsker så et konkret eksempel herpå:  

Morten: "Kan du huske nogle eksempler på en fejl, som ikke viser sig 
som et 'spring', men som stadigvæk var en fejl?" 
 
Forsker: "Ja hvis det f.eks. er en systematisk fejl, der går igennem hele 
dataserien."  
 
Morten: "Ja - men jeg tænkte på, er der nogle konkrete eksempler?" 
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Ofte fik jeg disse 'eksempler på eksempler', og hvor jeg i nogle tilfælde holdt 

fast og insisterede på et konkret eksempel, som ovenfor, og hvor jeg i andre 

tilfælde lod interviewet fortsætte af hensyn til dets 'flow'.  

 Som en anden strategi for at få endnu mere konkret føling med 

forskernes arbejde fik jeg forskerne til at vise mig deres data på 

computerskærmene og forklare lidt herom. Dette gav da også et væsentligt 

indtryk af arbejdet, som et der involverer mange tal. Men den forståelse jeg 

håbede på at få, fik jeg ikke. For alt, hvad jeg så, var regneark fyldt med tal, 

og selvom forskerne i disse situationer kunne fortælle mig herom, f.eks. at 

"... disse tal er data over trafikken, de står her ..." osv., så blev det ikke mere 

forståeligt for mig. Det var stadig bare en masse tal27. Som jeg også kommer 

ind på i et af analysekapitlerne, så er det vitterligt kun den enkelte forsker, 

der kan læse og forstå alle de tal som værende emissionsdata. Det kommer 

også til udtryk her, hvor en forsker fortæller om umuligheden i, at 

medarbejderne i DMU skulle kunne kontrollere hinandens tal (hvilket der 

lægges op til i Klimakonventionens principper om intern kvalitetskontrol af 

data):  

"...vi er specialiser. Jeg aner ikke en dyt om trafik, vel. Jeg kan ikke 
kontrollere [min kollegas] tal. Jeg har ingen chancer for det. Hvis han 
skulle komme og sige; 'gider du lige kontrollere de her tal?' Jamen altså 
... Sådan et kæmpe regneark, ik'. Det er bare ikke for mennesker. Altså 
... det er jo en Sisyfos-opgave." 

Kort sagt var det i mine interviews en udfordring at få gjort forskernes 

forklaringer håndgribelige og konkrete, sådan at de kom til at handle om, 

hvordan nogle specifikke data fra nogle specifikke emissionskilder var 

blevet anvendt. Det var dog ikke umuligt. Flere gange kunne forskerne, når 

jeg spurgte nærmere ind, gengive ret detaljerede eksempler på, hvordan de 

f.eks. havde fået opgjort en emissionskilde på en ny måde. Og i andre 

                                                

27 Lignende situationer beskriver Latour (1987, 71) i sine videnskabsstudier. 
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tilfælde hvor de ikke kunne huske alle detaljer om et konkret eksempel, 

kunne jeg slå op i de emissionsrapporter (NIR), som DMU hvert år 

udarbejder til Klimakonventionen, hvor jeg kunne finde yderligere 

forklaringer.  

Deltagerobservation#

Under mine ophold på DMU har jeg deltaget i spise- og kaffepauser, et par 

fredagsarrangementer, og i det hele taget har jeg 'været på gangen', hvor 

også forskerne går til og fra deres kontorer. Udover de planlagte interviews 

har denne form for deltagelse og tilstedeværelse i DMU givet anledning til 

vigtige empiriske inputs. I spisepauser benyttede jeg ofte lejligheden til at 

spørge ind til forskernes arbejde, dog på en forsigtig og uforpligtende måde, 

for ikke at forstyrre deres behov for at snakke om andre ting end 

emissionsopgørelser. På gangen kunne korte spontane samtaler eller bare 

enkelte bemærkninger fra forskerne udgøre vigtige empiriske inputs. F.eks. 

en forsker der fortæller, hvordan det kan give ham "sved på panden sådan 

at sidde og flytte rundt med store millionbeløb på statens budgetter." Eller 

en anden forsker der lufter sin irritation over en ekstern reviewer, der 

forlanger, at han fremskaffer data fra virksomheder helt tilbage til 1990, 

men som ikke forstår, at virksomhederne ikke længere har disse data. 

Sådanne inputs har været med til at give en fornemmelse for forskernes 

arbejde. Inputs fra gangsamtaler og frokostsamtaler nedfældede jeg som 

feltnoter umiddelbart efter. Dette havde jeg mulighed for at gøre ved en 

skrivebordsplads, jeg havde fået tildelt i et tomt mødelokale. Her kunne jeg 

desuden 'trække mig tilbage' og reflektere over de inputs, jeg havde fået, 

eller bare holde en mental pause.  

 Når forskerne i DMU udarbejder emissionsopgørelser, gør de det 

hver for sig, på hver sit kontor. En betydelig del af mine inputs om 

forskernes arbejde fik jeg ved at banke på dørene til deres kontorer, som 

oftest stod halvåbent, og stille dem et spørgsmål. I nogle tilfælde førte dette 
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til længere samtaler, og andre gange var det en kort spørgsmål-svar-seance. 

Denne metode havde imidlertid også sine begrænsninger. For det første var 

jeg nødt til at have et eller andet spørgsmål til at starte ud med. Et 

spørgsmål var på en måde 'indgangsbilletten' til forskernes kontorer. For 

træder man ind på deres kontorer hvor de sidder og arbejder, afventer de 

(forståeligt nok) en samtale eller et spørgsmål, en eller anden form for 

afklaring af 'hvad vil du?'28  

 En anden udfordring ved denne metode var følelsen af at trænge sig 

på. Forskerne var generelt meget åbne og venlige overfor mig, men samtidig 

havde de travlt, og jeg ville gerne respektere, at de havde givet mig adgang 

til deres hverdag ved ikke at forstyrre dem for meget. Det fremgår også af 

en af de 'felt-evalueringer', som jeg lavede til mig selv i slutningen af mine 

ophold:  

Jeg måtte gå rundt og banke på dørene, mens forskerne sad og 
arbejdede. Jeg kunne måske have været mere opsøgende, men på den 
anden side ville jeg heller ikke trænge mig på. Det var lidt en personlig 
udfordring sådan at sparke døren ind. En enkelt gang var det også 
sådan ”hvor lang tid tager det?!”, men jeg synes, jeg kom meget godt 
efter det. 

Denne arbejdsform, hvor forskerne er placeret på hvert sit kontor i 

udarbejdelsen af opgørelserne, medfører, at observationen af selve 

produktionen af emissionsopgørelser 'in action' er svær at observere. Dels 

fordi dette arbejde, som nævnt, ophører, idet man træder ind på forskernes 

kontorer, dels fordi det er skrivebordsarbejde. Altså, havde jeg kunnet være 

en flue på væggen inde på et af kontorerne, havde jeg sandsynligvis ikke set 

andet end en forsker sidde ved sit bord, gøre tastaturanslag og flytte med 

musen. Derfor var det, hvis jeg skal rangere det, primært igennem de 

                                                

28  På projektlederens kontor var 'et spørgsmål' imidlertid ikke den eneste gyldige 
adgangsbillet. For her fandtes personalets slikskab, hvor man kunne købe billig 
chokolade. En tikrone kunne således også bruges. 
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planlagte interviews og sekundært igennem de ovenfor beskrevne samtaler, 

som opstod qua min deltagelse i dagligdagen i DMU, at jeg fik de empiriske 

inputs fra mine ophold i DMU.   

Dokumenterne#

Som jeg nævnte i afhandlingens indledning, er meget lagt i hænderne på 

praksisser, som DMU hvor emissionsniveauer estimeres. Af samme grund 

er der et stort pres på dette arbejde i forhold til at dokumentere, hvilke 

metoder og data der er anvendt i opgørelserne. Derfor er store dele af 

DMU's arbejde beskrevet i officielle dokumenter, hvorfor dokumenter har 

spillet en vigtig rolle i det empiriske studie. Nedenfor har jeg lavet en liste 

over de vigtigste: 

• Nationale emissionsrapporter som DMU producerer årligt, og som 

dokumenterer arbejdsprocesserne og metoderne anvendt i de danske 

emissionsopgørelser (Illerup et al. 2004; Nielsen et al. 2011) 

• Diverse faglige rapporter fra DMU samt Dansk Jordbrugsforskning, 

der uddyber opgørelsesmetoder på landbrugsområdet.  

• Skriftlig e-mail korrespondance mellem DMU og eksperter fra FN, 

som udfører reviews af emissionsopgørelserne (behandlet fortroligt).  

• Referater af reviews af danske og andre landes emissionsopgørelser 

(tilgængelige på www.unfccc.int). 

• Tabeller der viser de til Klimakonventionen indrapporterede 

emissionsestimater (tilgængelige på www.unfccc.int). 

• FN's Klimapanels guidelines for udvikling af kvalitetssystemer til 

arbejdet med emissionsopgørelser (IPCC 2000). 

• DMU's kvalitetsmanual, som beskriver formål, opbygning og 

procedurer i deres interne kvalitetsstyringssystem (Sørensen et al. 

2005). 
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Dokumenterne har spillet forskellige roller i mine undersøgelser. De årlige 

emissionsrapporter er over 1200 sider og rummer beskrivelser af metoder, 

data og redegørelser for særlige forhold, som gør sig gældende i det danske 

drivhusgasregnskab. Emissionsrapporterne har været nyttige som en form 

for teknisk opslagsværk til at supplere de forklaringer, jeg fik i interviewene 

med emissionsmedarbejderne. Når en forsker f.eks. forklarede om en 

metodisk problemstilling omkring opgørelsen af emissioner fra en specifik 

kilde, kunne jeg efterfølgende slå op i det relevante kapitel i 

emissionsrapporten og læse kapitlets underafsnit om "methodological 

issues" og derved finde frem til den officielle version af den forklaring jeg 

fik under interviewet. Således har studiet af disse dokumenter primært 

været styret af forskernes beretninger. Samme rolle har de øvrige faglige 

rapporter haft. Disse har jeg fundet frem til ved at følge bibliografiske 

henvisninger i emissionsrapporterne.  

 Referaterne fra de årlige reviews har jeg ligesom e-

mailkorrespondancen mellem DMU og reviewet undersøgt med fokus på at 

opnå forståelse for, hvad det er for nogle kritikpunkter, der typisk rejses i 

reviewet. Det har jeg især gjort ved at søge i dokumenterne efter nøgleord, 

som har været ansporet af mine interviews med forskerne i DMU. Når 

forskerne f.eks. har berettet, om hvordan reviewerne ofte forlanger mere 

'transparens', eller at emissionsdata 'interpoleres', har jeg efterfølgende 

kunnet søge på 'transparency' og 'data interpolation' for at finde eksempler 

på, hvordan disse krav er formulerede og begrundede i reviewet. 

 Kvalitetsmanualen er blevet studeret både som en tekst med indhold 

og betydning, men også som et styringssystem, som har givet anledning til 

interviewspørgsmål om, hvordan medarbejderne i DMU responderer på 

systemets kvalitetsmål og -procedurer, og hvad dette system betyder for 

dem.  
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Afhandlingen#analysekapitler#

Afhandlingen er som nævnt et resultat af en analytisk proces, hvor 

empiriske, metodiske og teoretiske resurser har formet hinanden gensidigt. 

Processen har sigtet efter at udarbejde en empirisk nær og teoriudviklende 

analyse af 'infrastrukturel accountability'. Det har resulteret i de 4 

kommende analysekapitler, som hver belyser nogle signifikante aspekter, af 

hvordan accountability produceres og vedligeholdes i denne 

emissionsinfrastruktur. Kapitlerne trækker på begreber og forståelser fra 

STS-litteraturen og kan opsummeres i følgende overskrifter: 

• Accountability som framings og overflows. 

• Accountability under fraktale omstændigheder. 

• Teknologi og performativitet – 'alle teknologier er accountability-

teknologier'. 

• Accountability og datafriktion. 

Disse overskrifter bliver udfoldet i de følgende analysekapitler, men blot for 

overblikkets skyld vil jeg her give et kort oprids af, hvilke grundlæggende 

pointer de omfatter. 

 Begrebssættet om framings/overflows henter jeg fra Callon (1998a). I 

denne sammenhæng belyser det den pointe, at når praksisser gøres 

accountable, implicerer det en bestemt framing, hvormed de frembringes, 

synliggøres og formes på specifikke måder, men at disse framings samtidig 

kan generere diverse overraskende effekter, som kaldes overflows. Denne 

pointe udvikles i kapitel 4 i analysen af kvalitetsstyring i DMU.  

 Begrebet om fraktaler henter jeg fra Strathern (2005), og her skal det 

indfange den empiriske iagttagelse, at centrale mål om præcision og 

transparens i udarbejdelsen af drivhusgasregnskabet kan tilstræbes 

uendeligt, men uden nogensinde at blive absolut indfriet. Kapitel 5 

undersøger således, hvordan accountability produceres under 'fraktale 

omstændigheder' i emissionsinfrastrukturen.   
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 Teknologi og performativitet dækker her over den teoretiske pointe, 

at ikke kun 'udefrakommende' styringsteknologier med diverse 

præstationsmål og dokumentationskrav giver form til, hvordan praksisser 

opretholder accountability, men at alskens slags teknologi, som indgår i en 

infrastruktur, er med til at forme, hvordan accountability konkret 

produceres og vedligeholdes. Kapitel 6 belyser denne pointe i et studie, af 

hvordan databaseteknologi former arbejdet med at kontrollere data i DMU. 

 Datafriktion er et begreb fra Edwards (2010), som peger på, at data 

aldrig flyder frit og ubesværet mellem praksisser, men at data bestandigt 

kommer i friktion med forskellige teknologier, formater og formål. Derfor 

kræver det et vist arbejde at få data fra en sammenhæng til at 'rejse' og 

fungere i den næste sammenhæng. Med afsæt i denne forståelse synliggør 

kapitel 7 noget af det ellers svært observerbare skrivebordarbejde som 

foregår i DMU, når data fra DMU's leverandører skal gøres til 

sammenhængende emissionsopgørelser, og når disse opgørelser skal 

rapporteres til Klimakonventionen. Hovedpointen er, at produktion og 

vedligeholdelse af accountability i emissionsinfrastrukturen afhænger af 

den fortløbende håndtering af datafriktion. 
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Kapitel 4  

Accountability framings og overflows 

Ved mit første besøg i DMU havde jeg aftalt et møde med 

forskningslederen for den sektion i DMU, hvor emissionsopgørelserne 

udarbejdes. Vi skulle aftale rammerne for feltarbejdet og hilse bedre på 

hinanden. Med til mødet havde hun et dokument, som hun, efter hvad hun 

på forhånd havde hørt om mit emne, mente kunne have min interesse. 

Dokumentet var en kvalitetsmanual, udviklet på foranledning af krav fra 

Klimakonventionen. Den beskrev et system for, hvordan arbejdet med 

emissionsopgørelserne er styret via en række procedurer, som sikrer og 

dokumenterer, at denne praksis lever op til nogle overordnede kvalitetsmål. 

Denne kvalitetsmanual var så at sige det første 'svar', jeg fik under mine 

feltstudier på det overordnede spørgsmål om, hvordan DMU accounter for 

emissionsopgørelserne og de involverede arbejdsprocesser. Dette kapitel 

analyserer, hvilken rolle og betydning kvalitetssystemet har i DMU. 

 Kvalitetssystemet er et eksempel på de accountability-teknologier, 

hvis praktiske og normative konsekvenser vi så kritisk belyst i litteraturen, 

jeg undersøgte i kapitel 1. Her fremhævede jeg begreberne frakobling og 

kolonisering som kendetegnende for store dele af denne kritiske tænkning. 

Begreber som disse er, hvad Blumer (1954) kaldte sensitiverende begreber; 

de giver analytikeren en generel referenceramme for empiriske iagttagelser 

og virker som guide i tilgangen til det empiriske felt. Dette implicerer, at 

visse empiriske forhold fremhæves som særligt interessante eller centrale 

for en optegnet problemstilling, mens andre empiriske forhold træder i 

baggrunden eller helt unddrager sig analytisk opmærksomhed.  

 Formålet med dette kapitel er, at diskutere og afprøve disse begrebers 

analytiske rækkevidde på et empirisk grundlag. Det sker ud fra en analyse 
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af, hvilken rolle og betydning det førnævnte kvalitetssystem har i DMU. 

Kapitlets analyse finder, at begreberne om frakobling og kolonisering 

resonerer klart med empirien, men at deres analytiske sensitivitet ikke 

rækker til at indfange det, som jeg vil kalde re-appropriering. Re-

appropriering kommer til udtryk ved, at kvalitetssystemet er opstået som en 

resurse for DMU til at styre sin økonomiske relation til myndighederne i 

Danmark.  

 Re-appropriering er vel at mærke tænkt som et bidrag specifikt til 

Powers analysemodel omkring frakobling og kolonisering. En mere generel 

resurse til at opsummere kapitlet analyse, findes i Callons (1998a) begreber 

om framing og overflow. Dette begrebssæt bruges i konklusionen til at 

opsummere kapitlets overordnede pointe som er, at accountability som 

regel indbefatter, at praksisser frames på bestemte måder, som gør dem 

accountable, men at disse framings samtidig kan have diverse overraskende 

effekter, som kan kaldes overflows. Et væsentligt argument som følger med 

denne pointe er, at den analytiske sensitivitet for disse overflows skærpes 

med den åbne og eksplorative attitude, der findes i ANT's slogan om at 

'følge aktørerne'.  

 Med studiet af hvordan dette kvalitetssystem virker og får betydning 

i DMU, bidrager kapitlet til afhandlingens overordnede formål med et 

vigtigt indblik i, hvordan accountability produceres i 

emissionsinfrastrukturen.  

Kvalitetsstyring#i#Klimaregimet#
I forbindelse med reviewet af Danmarks emissionsopgørelser i 2004 

påpegede reviewholdet fra FN, at DMU manglede at udvikle og 

implementere et system til kvalitetssikring og -kontrol af arbejdet med 

emissionsopgørelserne, jævnfør Kyotoprotokollen hvor dette er et krav 

(UNFCCC 1998, 6; UNFCCC 2008, 47). I Klimapanelets guidelines er der 

som nævnt også et kapitel dedikeret til at beskrive formålet med disse 
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kvalitetssystemer, og der gives en skabelon for de enkelte landes udvikling 

og implementering af et sådant system (IPCC 2000, kap. 8). Formålet med 

disse Quality Assurance/Quality Control systemer (QA/QC) er beskrevet 

således: 

A QA/QC and verification system contributes to 
the objectives of good practice in inventory 
development, namely to improve transparency, 
consistency, comparability, completeness, and 
accuracy of national greenhouse gas 
inventories. (IPCC 2000, kap. 8) 

Disse fem termer transparency, consistency, comparability, completeness og 

accuracy er overordnede kvalitetsmål i Klimakonventionens 

kvalitetsprogram, som altså definerer "good practice". I senere kapitler skal 

vi se nærmere på, hvordan nogle af disse kvalitetsmål praktiseres konkret, 

herunder hvordan opgørelserne gøres præcise, og hvordan emissionsdata 

gøres transparente i forbindelse med afrapportering til Klimakonventionen. 

I dette kapitel skal vi først se, hvordan kvalitetsmålene fungerer som 

præstationsparametre i den mere overordnede organisatoriske "good 

practice"-model, som QA/QC-systemet udgør. I QA/QC-systemet er 

kvalitetsmålene betegnet som Critical Control Points (CCP). Målbarheden 

af disse CCP er et vigtigt aspekt. I kvalitetsmanualen er det udtrykt således: 

The CCP's have to be based on clear measurable 
factors, otherwise the Quality Plan will end up 
being a loose declaration of intent.(Sørensen 
et al. 2005, 19) 
 

Her kommer det grundlæggende princip, som jeg i kapitel 1 kaldte 

'faktabaseret styring', og som er kendetegnende for denne slags 

kvalitetssystemer, til udtryk. Et princip om at målbarheden af overordnede 

kvalitetsmål skal være baseret på faktuel og detaljeret viden om den 

operationelle praksis. 

 For at tilstræbe dette er kvalitetsmålene i DMU's brudt op i en 

længere række af såkaldte Points for Measuring (PM). PM's er procedurer, 
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der beskriver konkrete handlinger, som skal udføres af medarbejderne i 

DMU i bestemte faser af arbejdsprocesserne. Dokumentationen for disse 

handlinger har den tiltænkte funktion at levere faktuel viden om 

operationel performance i forhold til de fem kritiske kontrolpunkter. For at 

give læseren en forståelse af systemets design er det skitseret nedenfor: 

 

Forklaring: Øverst står Quality Management, hvilket er beskrevet som den overordnede 
koordinering af aktiviteter i forhold til kvalitet (DMU, 2005). På niveauet under ses de de 
overordnede kvalitetsmål (eller CCP), med tilhørende lister af målepunkter – PM's – 
under dem. Målepunkterne er under hvert kontrolpunkt yderligere kategoriseret efter 
hvilket led i arbejdsprocessen, de falder ind under – om det er lagring af data (data 
storage), processering af data (data processing), samt om det er første, anden, tredje eller 
fjerde omgang af DP eller DS (ibid.).  

De følgende sider viser den samlede liste af procedurer fra 

kvalitetsmanualen. Igen er det blot for at give et indtryk af 

kvalitetssystemet, og mere specifikt, det lag i systemet som er tiltænkt at 

skulle generere viden om den operationelle praksis gennem "... clear 

measurable factors" (Sørensen et al. 2005, 19).  
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Systemet, som jeg her har skitseret, er et eksempel på en bredere familie af 

'organisationsopskrifter' (Røvik!1998), som jeg belyste i kapitel 1, og hvis 

slægtskab består i en logik om at skabe organisatorisk læring og selv-

kontrol gennem informative feedback-mekanismer, der kan skabe 

alignment mellem organisatorisk strategi og praksis og justere løbende om 

nødvendigt. Denne rationalitet er her materialiseret i de ovennævnte 

procedurer og overordnede kvalitetsmål, hvilket er med til at sætte 

kvaliteten af DMU's arbejde i en bestemt ramme hvormed det bliver 

accountable. 

 Spørgsmålet er nu, hvilke roller og betydninger dette system har, og 

hvordan det opfattes af forskerne. Det undersøger jeg i det følgende, bl.a. 

via begreberne om frakobling og kolonisering, dels fordi disse begreber er 
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relevante i denne sammenhæng, dels for at diskutere og nuancere 

begreberne på et empirisk grundlag.  

Frakobling#og#kolonisering##
Som nævnt i kapitel 1 er der forskning, som peger på, at praktikeres 

opfattelse af kvalitetssystemers formål har stor betydning for, hvorvidt de 

kommer til at fungere som værktøjer til forbedring og udvikling eller som 

frakoblede kosmetiske overflader. Dette er temaet for følgende 

analyseafsnit. 

Perseus’#kvalitetssystem#

En af forskerne fortæller i et interview, med hvilke bagtanker han i sin tid 

deltog mere aktivt end de øvrige emissionsmedarbejdere i udviklingen af 

systemet og dets målepunkter. Det skete i dialog med en anden ansat, som 

jeg nedenfor kalder 'kvalitetsudvikleren', og som ikke er direkte involveret i 

emissionsopgørelserne, men som havde fået ansvaret for at udvikle DMU's 

kvalitetssystem. Forskeren fortæller: 

"Jeg var vist den første, der ligesom sagde: '... kan jeg forstå det her 
indenfor mit fagområde, transport? ... hvad gør jeg lige her?' og 
diskuterede på den måde systemet og de enkelte målepunkter der med 
[kvalitetsudvikleren]. Vi brugte meget tid frem og tilbage for ligesom at 
passe det til." 
 
"Og jeg var glad for dengang, at jeg ligesom fik lavet denne øvelse, da 
systemet skulle skabes. For så havde jeg selv min ryg fri. Jeg havde 
lavet benarbejdet. Jeg kunne sige til mig selv, at for mit område, der 
kan jeg give noget ind til alle de her målepunkter. Min tanke var, at så 
kunne der ikke komme nogen bagefter og klandre mig for noget – f.eks. 
at 'det du laver der, det er ufuldstændigt.' [completeness' er et 
kontrolpunkt i kvalitetssystemet]. Så det var sådan set en offensiv 
reaktion på [kravet om kvalitetssystemet], men ud fra noget defensivt." 
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I dette citat opfattes kvalitetssystemet som et element, der primært har 

kontrolformål, og som forskeren gennem en aktiv indsats forsøger at 

gardere sig imod. Dette ses ud fra de bekymringer, forskeren har haft om, at 

hvis ikke der kunne demonstreres et praktisk integreret kvalitetssystem, 

hvor der "... gives noget ind ..." til alle målepunkterne, så kunne det – som 

han også formulerede det – "... eksplodere i hænderne på ham ...", for så 

ville det udstille hans arbejde i et lys, der står åbent for kritik på 

kvalitetssystemets fem overordnede kontrolpunkter. Kvalitetssystemet 

konstituerer dermed en ny kvalitetsrelateret synliggørelse af DMU's 

arbejdspraksis, som forskeren må gøre en indsats for at kunne respondere 

på for at afværge kritik.  

 Her kan man i overensstemmelse med Powers iagttagelser se, 

hvordan implementeringen af organisatorisk kvalitet ikke er en proces, som 

på neutral vis muliggør evaluering og verifikation af en prædefineret 

fagbestemt kvalitet (Power 1996). Der ligger derimod et stykke arbejde for 

forskeren i at forstå og beskrive arbejdet med emissionsopgørelser som 

aktiviteter i et system af procedurer, som tilsammen skal sikre og 

kontrollere kvaliteten. Kvaliteten konstrueres i den forstand ud fra en 

managementbaseret rationalitet omkring mål, procedurer og 

dokumentation.  

 Citaterne afspejler desuden en interessant dobbeltsidet funktion ved 

kvalitetssystemet. På den ene side synes det at optræde som en 

udefrakommende kontrol, hvis termer og målestokke en praktiker i DMU 

må indrette sig efter for at opretholde legitimitet og være accountable. På 

den anden side vendes systemet til en defensiv resurse til at afværge kontrol 

og "... lukke munden på reviewere ...", som forskeren også formulerede det, 

og dermed sikre et frirum til arbejdet med emissionsopgørelser. Derved 

optræder et (opfattet) kontrolinstrument samtidigt – og umiddelbart 

modsætningsfyldt – som en slags diskretions-instrument for forskeren i 

DMU. Kontrolaspektet kan dog også ses analytisk som, noget der 
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producerer nye muligheder for diskretion, hvorved kontrol og diskretion 

snarere end modsætninger bliver gensidigt producerende (se også Gad 

2010, 33). Denne iagttagelse knytter an til Munro (1996, 18), som med 

begrebet 'centres of discretion' peger på, at uanset hvor præskriptive 

accountability-teknologier er i forhold til at opstille regler for hvordan 

accounts skal gives, og dermed hvordan aktiviteter kan repræsenteres, så 

producerer og distribuerer teknologierne samtidigt nye diskretions- og 

manøvrerum (se også Law 1996, 299). Jeg vender tilbage til denne 

iagttagelse senere. 

 

Opfattelsen af kvalitetssystemet som en defensiv resurse vinder genklang i 

andre interviews. En respondent holder under et interview 

kvalitetsmanualen op foran sit ansigt, idet hun siger: 

"Altså f.eks. så opfatter jeg lidt det her som et 'skjold'. Det er sådan et 
skjold, vi gemmer os bagved og siger 'Danmark har styr på det'. Det er 
sådan, jeg faktisk opfatter det, for den er svær at anvende i praksis, 
men ser enormt ... rigtig ud og fornuftig ud, ik’ ..." 

Senere konkretiseres det yderligere, hvordan kvalitetsmanualen kan være 

'handy' i forbindelse med centraliserede review-processer, der foregår årligt 

fra Bonn: 

"Der er den handy, for hvis nogen [reviewere] påpeger noget, så beder 
de typisk om yderligere dokumentation eller yderligere beskrivelser af 
noget. Og der ville man kunne sende den der [kvalitetsmanual], og sige; 
'jamen, vi har beskrevet det.' Og [reviewerne] der sidder nede i Bonn, de 
reviewer jo typisk fire eller fem lande på fem dage. Så det er jo 
begrænset, hvad de kan nå ... 
Altså forestil dig at være reviewer, ikke. Og så spørger man til et eller 
andet og så får man sendt den her [kvalitetsmanual]. Hvad skulle man 
så sige!!?"  

Med "... hvad skulle man så sige!!? ..." henviser forskeren til en effekt af 

kvalitetsmanualens form eller æstetik. En æstetik som gør det uoverskueligt 
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for en reviewer eller andre at skulle granske og verificere 

kvalitetsmanualens indhold. Æstetikkens effekt tematiseres i flere af mine 

interviews. F.eks. at kvalitetsmanualen fremstår så "... tør og kedelig så det 

bare ikke er til at hamle op med ..." for en reviewer, eller som det også 

fremgår ovenfor, at manualen ser "... enormt rigtig og fin ud." I det hele 

taget er flere af forskerne inde på, at kvalitetssystemet er med til at 

fremstille DMU's arbejdsprocesser i et bestemt lys af "ordentlighed", 

"systematik" og "professionalitet", som virker overbevisende på eksterne 

parter. 

 Denne dynamik leder tankerne hen på myten om Perseus, der med 

et spejl forsvarer sig mod Medusa, som passiviseres, da hun ser refleksionen 

af sig selv i spejlet: En vigtig funktion ved kvalitetssystemet, som det formelt 

er beskrevet er, at understøtte transparens (Sørensen et al. 2005). Men 

snarere end at skabe transparens og synliggøre DMU's arbejde og metoder 

for eksterne parter, synes kvalitetssystemet at udgøre et spejl, som 

reflekterer den samme æstetik og de samme 'institutionaliserede myter' 

(Meyer & Rowan 1977) om kvalitet og organisation, som DMU 

konfronteres med i kravet om implementering af et kvalitetssystem, der 

følger IPCC-guidelines og ISO 9000-standarderne. Når Medusas blik, 

forstået her som FN's reviewteams, falder på DMU's kvalitetsmanual, 

passiviseres revieweren i den forstand, at der blokeres for yderligere 

dybdegående granskning eller kontrol. Hvorvidt denne blokade skyldes, at 

revieweren "giver op" overfor den førnævnte "tørre" æstetik, eller 

revieweren oprigtigt overbevises af kvalitetsmanualens indhold eller noget 

tredje, er uvist. En forsker siger: 

"... de kan se, at det i hvert fald ser ud som om, vi har lavet et eller 
andet godt stykke arbejde ... at vi ved, hvad vi snakker om. Eller også 
kan de bare ikke gennemskue, hvad det egentlig er, vi har lavet – det 
har nogen af os selv i hvert fald lidt svært ved."  
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Analytisk kan kvalitetssystemet betragtes som eksempel på den tendens, 

som Meyer & Rowan (1977) identificerer, hvor formel organisatorisk 

struktur eller systematik primært tjener det formål at opretholde legitimitet 

udadtil. Følger man Meyer og Rowan videre, vil der indadtil ske en 

frakobling og ifølge Power sandsynligvis en samtidig kolonisering. Dette 

kommer jeg ind på i følgende afsnit. 

Kvalitetssystemet#i#praksis#

Forud for mine interviews i DMU har jeg haft den forestilling, at spørgsmål 

til arbejdet med kvalitetssikring og -kontrol ville lede til fortællinger om 

kvalitetssystemet og dets rolle i arbejdsprocesserne. Men uden at nævne 

kvalitetssystemet forklarer en forsker kvalitetssikring som værende en fast 

og selvfølgelig del af arbejdet, som udføres hele tiden: at der for hver gang 

data ændres eller stilles op på nye måder, så tjekkes det efter, at det 

beregningsmæssige grundlag forbliver uændret. Som han siger: "... hele 

tiden udføres tjeks, som egentlig ikke er fastlagte. Det er bare noget jeg 

sætter mig for, at det skal tjekkes." Dette kalder han "kvalitetssikring", men 

det er ikke udført eller guidet via kvalitetssystemet og dets procedurer og 

målepunkter. Da jeg spørger, hvorvidt han følger procedurerne til 

kvalitetssikring, er svaret klart "nej", hvilket resonerer med svaret fra de 

øvrige forskere. Kvalitetssystemets liste af procedurer beskrives generelt 

som "upraktisk", "uoverskuelig" og "tung at komme igennem."  

"Den er meget lang den liste! Den er sikkert tænkt fra starten til at 
skulle dække alle mulige punkter, man kunne forestille sig at skulle 
tjekke på. Men jeg synes, den skulle forenkles for at blive nemmere at 
arbejde med. Jeg forstår ikke meget af den, når jeg læser den sådan 
der." 

Enkelte forsøg på faktisk at anvende listen af målepunkter er endt i mere 

forvirring, bl.a. fordi målepunkterne synes at lappe ind over hinanden i 

praksis. Forskere har forklaret, hvordan der opstår tvivl omkring, hvilke 
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aktiviteter der korresponder med hvilke procedurer. Systemet betragtes 

derfor ikke som et praktisk værktøj til at sikre og kontrollere kvaliteten, 

men snarere som ...  

"... noget, vi har lavet for at vise vi har kvalitetsstyringssystem, og for 
ligesom at få lukket munden på de eksterne reviewere." 

Samme forsker siger yderligere: 

"... sådan et kvalitetssystem, som kommer udefra, det er sgu ligesom 
sådan et hæfteplaster, man ikke kan få af. En irriterende ting som ... 
hvad skal man gøre for at få det af, ikke?" 

Citatet indikerer tydeligt en tilstræbt frakobling, hvilket også synes at være 

tilfældet, eftersom de konkrete operationer, der regnes for kvalitetssikring, 

ikke involverer brugen af kvalitetssystemet. Men som Power (1997, 120) 

pointerer, sker frakoblingsscenarier som regel i parløb med elementer af 

kolonisering. Kolonisering kommer til udtryk bl.a. ved at systemets 

begreber om kvalitetssikring er indoptaget som term for denne type af 

aktivitet. Man kan derved sige, at kvalitetssystemet er begrebsligt men ikke 

operationelt forbundet med praksis. Den begrebslige forbindelse kan 

umiddelbart fremstå mindre betydningsfuld, men flere forskere betoner det 

som en stor værdi, at den del af arbejdet, der handler om løbende kontrol af 

beregninger og databehandling, har fået et navn efter indføringen af 

kvalitetssystemet. Man kan sige, at før systemet var dette arbejde 'usynligt' 

(Bowker & Star 2000), fordi det som arbejdsaktivitet ingen kategori havde. 

Men systemets begreb kvalitetssikring, samt de øvrige kontrolpunkter, 

skaber en bevidsthed og et sprog omkring denne del af arbejdet, hvilket for 

forskerne er positivt og værdifuldt.  

 Et andet eksempel viser imidlertid, at kvalitetssystemets kolonisering 

ikke kun er begrebslig: Det er hensigten med kvalitetssystemet, at listen af 

procedurer gælder for alle emissionssektorer. Det vil sige, at forskerne som 

arbejder med emissioner fra forskellige områder såsom landbrug, 
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industrielle processer, transport mm., er dækket ind af de samme 

kvalitetsprocedurer. "Men ...", forklarer en forsker, "... den er faktisk svær at 

putte ind i de forskellige sektorer. Vores sektorer er enormt forskellige, og 

vi arbejder meget forskelligt". Hun forklarer, hvordan de i hendes sektor 

derfor arbejder med at tilføje en række sektorspecifikke procedurer til 

kvalitetssikring og -kontrol: 

"... der har vi så arbejdet med at begynde og lave noget tilsvarende 
[kvalitetsmanualen], men meget mere sådan beskrivende procedurer 
for, hvordan vi har gjort. Det vil vi udvikle til at have med i et 
appendiks, hvor man har sådan en afkrydsning, hvor man kan gå ind og 
se præcist, hvad er det for nogle ting, som er krydset af, hvilke ting er 
tjekket. Så den bliver mere praktisk orienteret ...” 
 
"... men det er da også helt klart for at sige – 'det her gør vi' – altså for 
at sikre os, at [reviewere] ikke går ind og siger: 'det der er ikke godt 
nok.'" 

Citatet afspejler, hvordan systemets grundlæggende rationalitet om at 

kvalitetssikre gennem kortlægning af arbejdet i procedurer forplanter sig 

yderligere ned i en enkelt arbejdsgruppe. I den forstand sker en 

kolonisering. Eksemplet kan også ses analytisk som et udtryk for 

governmentality forstået som styring af forskernes selvstyring: 

Kvalitetssystemet fordrer en bestemt måde for forskerne at organisere og 

lede deres eget arbejde på, nemlig igennem beskrivelsen af procedurer, som 

kan tjekkes af. Som forskerne for denne sektor siger om deres egne 

procedurer:  

"Vi har jo brugt [kvalitetssystemet] til at tænke i de baner ik'... Det har 
jo sat nogle tanker i gang. Altså sådan; 'Gud ja, vi skal jo også 
kvalitetssikre dét her.'" 

Men som det foregående citats sidste linjer afspejler, er det ikke en 'ren' 

styring af selvstyring, for motiverne bag disse forskeres udvikling af 

sektorspecifikke procedurer udspringer ikke alene af en faglig conduct, som 
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er styret af kvalitetssystemet, men i lige så høj grad af en ambition om at 

styrke kvalitetssikringens funktion som defensiv resurse i forhold til 

reviewere; ("... men det er da også helt klart for at sige – 'det her gør vi' – 

altså for at sikre os at [reviewere] ikke går ind og siger: 'det der er ikke godt 

nok.'") 

 Koloniseringsbegrebet synes ikke at indfange denne nuance; denne 

blanding mellem at kvalitetssystemets procedurerationalitet adopteres, 

hvilket tager sig ud som kolonisering, men at dette sker med det bevidste 

motiv at 'bekæmpe ild med ild' i stil med den førnævnte Perseusmyte og 

afværge den eksterne kontrol. Jeg berørte dette tema tidligere i 

betragtningen af kvalitetssystemet som en på samme tid kontrol- og 

diskretionsteknologi. Det interessante i forhold til den eksisterende 

forskningslitteratur er, at motiver om at afværge ekstern kontrol nærmest 

kategorisk forstås som frakoblingsstrategier (Power 1997; Meyer & Rowan 

1977). Men i dette tilfælde er det snarere en koloniseringsstrategi, da man 

ved at adoptere systemets procedurerationalitet producerer nye muligheder 

for at afværge kontrol. Men at betragte kolonisering som en bevidst strategi 

stemmer imidlertid dårligt overens med begrebets betydning af et system, 

hvis rationalitet 'overtager' organisationens eksisterende værdier.  

 Her forekommer ANT's begreb om translation frugtbart, da det 

netop har blik for, at en procedurerationalitet ikke blot spreder sig via sin 

iboende inerti ind i DMU, men at den oversættes og får nye modererede 

betydninger og formål i mødet med forskernes interesser, og at det er i kraft 

af disse translationer, at rationaliteten udbredes. Set i dette lys er der 

nuancer, som forekommer uden for analytisk rækkevidde med 

frakobling/kolonisering som begrebsramme, men som 

translationssociologien synes at være sensitiv overfor. Jeg vender tilbage til 

denne diskussion senere i kapitlet.  

#
#
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Dokumentationspraksis#”jeg#spiller#bare#lidt#med#på#det#her”#

Selvom den overordnede liste af points for measuring er operationelt 

frakoblet, kan den ikke ignoreres helt, da den endelige emissionsrapport 

skal indeholde dokumentation for, at hvert af punkterne er blevet fulgt. 

Dokumentationen er dog relativt let produceret, eftersom størstedelen heraf 

består af kopieret tekst fra tidligere års emissionsrapporter. På den 

baggrund er systemet ikke oplevet som en decideret belastning, på trods af 

at det generelt beskrives med ord som "tungt", "uigennemskueligt" og 

"omfattende". En forsker har denne kommentar vedrørende målepunkterne 

i kvalitetssystemet og arbejdet med at dokumentere dem: 

"... altså jeg flyder bare med og spiller lidt med på det her. Når det ikke 
tager længere tid så whatever, og så er folk glade, ikke ..."  

Men enkelte af målepunkterne – forklarer forskeren – kigges mere aktivt 

igennem og revideres om muligt. Et eksempel på et sådant punkt er kravet 

om dokumentation for, hvilke dataleverandører der er brugt, 

argumentation for valg heraf samt en vurdering af pålideligheden af data. 

Det, jeg bider mærke i, idet han forklarer dette, er hans motiv for aktivt at 

kigge efter mulige ændringer og tilføjelser til dokumentationen for disse 

punkter. Som han formulerer det, er det "... for at vise, at jeg lader dem 

[punkterne] være 'levende' ..." og "... for at vise ... altså i gåseøjne, at de 

bliver taget alvorligt." Her gøres altså et stykke arbejde for at vedligeholde 

det "skjold", som kvalitetssystemet i en vis optik udgør. Udover de 

målepunkter der tjener til at holde kvalitetsdokumentationen "levende", 

beskriver han dokumentationen til de øvrige punkter som "... noget, der 

bare kan stå der som 'ord' ..." og som bare får lov til at "ligge og sove". 

Nedenstående er et eksempel på denne sovende dokumentation taget fra 

den seneste rapport om Danmarks drivhusgasudledninger: 
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Igennem en kritisk nærlæsning af denne dokumentation fremstår den 

imidlertid redundant og mangelfuld. Først en forklaring af 

dokumentationen: De øverste fire bokse er et enkelt PM som relaterer sig til 

det mere generelle kontrolpunkt ”korrekthed”, og som kræver 

dokumentation for, at der er udført kontrol af, hvorvidt anvendte 

beregningsmodeller regner rigtigt: "Show .... the correctness of every data 

manipulation". Nedenunder dette PM ses en forskers dokumentation for 

udførelsen af denne kontrol: "During model development it has been 

checked ..." Logisk set er dette ikke dokumentation, men blot en påstand: 

Det vises ikke, hvor og hvordan dette kontroltjek af beregningsmodeller er 

udført, hvilket er det krav, proceduren stiller. Det er under et interview, 

hvor forskeren viser mig sin dokumentation, at jeg undres over denne 

dokumentationsform, og han stemmer i med min undren og siger at ”… 

den ville ikke holde i en retssag.”  

 Dette eksempel er vel at mærke ikke enestående, da der i samtlige 

emissionssektorers dokumentation indgår flere punkter af denne karakter. 

Dermed produceres hvert år en betydelig mængde af den slags 

dokumentation. Ingen reviewere har imidlertid stillet spørgsmålstegn ved 

den, på trods af at det i en streng logik ikke er dokumentation. Som en 

anden forsker også nævner i denne forbindelse, ville det være "... oplagt for 

en reviewer at sige 'jeg kan forstå du har gjort det og det, men hvordan gør 

du det? Vis det!’" Fraværet af revieweres kritiske granskning af den 

"sovende" dokumentation bekræfter Powers iagttagelse, at ekstern kontrol 

har fokus på tilstedeværelsen af et kvalitetssystem, men ikke hvordan 
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systemet faktisk er forbundet med praksis (1997). Kvalitet reduceres som 

konsekvens til det at have et kvalitetssystem (se også Shore & Wright 2000). 

Opsamling#og#et#aktør9netværks#ontologisk#indskud#

Kvalitetssystemet fremtræder i denne analyse som et element, der primært 

tjener det formål at signalere professionalitet udadtil, og som indadtil er 

frakoblet praksis: procedurerne, der skulle guide praksis står udenfor 

praksis, og dokumentation produceres som 'copy-paste' primært. 

Kvalitetssystemet er generelt uoverskueligt og upraktisk for forskerne. 

Samtidigt med disse frakoblingsselementer ses en begrebslig kolonisering, 

idet kvalitetssystemet har indført en ny terminologi for dele af arbejdet. 

Endeligt har selve rationaliteten om at lave kvalitetsprocedurer koloniseret 

en enkelt sektor, som selv er begyndt at udvikle egne procedurer (dog med 

det bevidste formål at skabe et diskretionsrum, hvilket 

koloniseringsbegrebet ikke synes at indfange analytisk.) I resonans med 

eksisterende forskning sameksisterer koloniserings- og 

frakoblingselementer, omend sidstnævnte synes at være dominerende.  

 Analysen fremstiller således kvalitetssystemet i et overvejende 

negativt lys, da konklusionen synes at være, at dets fundamentale element – 

målepunkterne – er inkompatible med og derfor frakoblet praksis, hvorved 

dokumentationen samt bekendtgørelsen om at overholdelse af de syv 

overordnede kontrolpunkter vurderes ud fra "clear measureable factors", 

mest af alt ligner en 'løst koblet paradeforestilling' eller en art 'impression 

management', for at bruge nogle udtryk anvendt i eksisterende forskning 

(Dahler-Larsen 1998; Barrow 1999). Analysen så vidt synes at fremstille 

kvalitetssystemet som et overfladisk element med begrænset faglig værdi. 

Denne konklusion resonerer godt med Powers postulat: "Standardized 

elements such as the auditable management system ... represent the 

rationalizing tendenzies to reproduce ever more formal auditable structure, 

regardless of demonstrable effectiveness" (1997, 123). 
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Ovenstående opsamling giver anledning til et 'aktørnetværks-ontologisk 

indskud', inden jeg fortsætter analysen. For hvad er præmissen for at kalde 

kvalitetssystemet i DMU for frakoblet og for at betragte dette som kritik? 

Frakobling beskriver scenarier, hvor systemer står udenfor praksis og 

reduceres til kosmetiske overflader på organisationer. Frakobling som 

begreb synes derfor implicit at hvile på den præmis, at systemer for at være 

velfungerende skal være forbundet med og repræsentere praksis på en 

overensstemmende måde, således at deres funktion ikke kun er 'kosmetisk'. 

Derved forekommer begrebet frakobling at opstille et korrespondens-

kriterium, for hvad der er et produktivt og ikke-produktivt system; for hvad 

der er kosmetik, og hvad der har substantiel faglig relevans.  

 I ANT er ikke-korrespondens mellem system og praksis en 

ontologisk præmis. Der findes ingen neutrale mellemled, som viderefører 

og repræsenterer neutralt, men kun mediatorer som modererer det, de 

transmitterer (Latour 2005, 37). I en ANT-forståelse vil kvalitetssystemet 

altså uundgåeligt mediere DMU's praksis, hvorfor en 

korrespondensteoretisk baseret kritik af kvalitetssystemer forekommer 

triviel. Michael Power ville sandsynligvis ikke være uenig i, at et 

kvalitetssystem ikke repræsenterer neutralt, hvilket også afspejles i hans 

pointe om audits formative relation til sit objekt. Men min pointe her 

vedrører begrebers performativitet; hvordan de som analytiske resurser 

konnoterer og således fremelsker bestemte forståelser og 

problematiseringer af analyseobjektet. Frakobling som begreb performer 

den ikke-korresponderende relation mellem system og praksis som en 

problematisk dysfunktionalitet.  

 Med ANT betragtes diskrepansen mellem system og praksis ikke 

som udgangspunkt kritisk, men som en translation eller mediering, der 

konstituerer en relation af større eller mindre styrke. Spørgsmålet er så, 
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hvordan kvalitetssystemet medierer DMU's arbejde, og hvad styrken af 

denne mediering er.  

 Som nævnt beskriver flere af forskerne kvalitetssystemet som noget, 

der fremstiller deres arbejde i et lys af "professionalitet", "systematik" og 

"grundighed". Dette tema berører jeg under en spontan samtale med en af 

forskerne, men hun tilføjer til denne kosmetiske effekt ved 

kvalitetssystemet, som hun anerkender, at "... det er jo heller ikke falsk 

reklame." I samtalen udtrykker hun modstand overfor den fremstilling, at 

kvalitetssystemet sender forvrængede signaler udadtil om, hvor 

systematiske og grundige de er i DMU, mens arbejdet internt udføres mere 

lemfældigt. At dette ikke er tilfældet, afspejler nedenstående citat fra et 

interview, som jeg også refererede delvist tidligere: 

"... hele tiden udføres tjeks som egentlig ikke er fastlagte. Det er bare 
noget jeg sætter mig for, at det skal tjekkes ... altså i jagten på at undgå 
fejl, ikke. Fordi det er jo det, man altid frygter, det er at du har siddet 
og lavet et eller andet, og så 'hov, nej' så er der fejl, ik'. Det er 
simpelthen så vigtigt at man ikke laver fejl. For det er jo ens 
troværdighed, ik'. Sådan har vi det alle sammen." 

Som tidligere nævnt, er emissionsopgørelserne forbundet med oplagte 

incitamenter for snyd, qua den direkte kobling til CO2 kvotemarkedet. Af 

samme grund eksisterer der i FN's klimasekretariat, og i hvad der mere 

generelt kaldes 'klimaregimet' (Stokke 2005), et stort behov for at opnå 

forsikring om, at landenes arbejde med emissionsopgørelser er blottet for 

enhver form for bias, men derimod udføres ud fra en ambition om at lave 

så præcise opgørelser som muligt. Set i dette lys forekommer det 

produktivt, hvis kvalitetssystemet kan mediere den mentalitet, som 

forskeren i ovenstående citat giver udtryk for, ved at fremstille DMU's 

arbejde overfor klimaregimet i et lys af "professionalitet", "systematik" og 

"grundighed".  

 Dette indskud er ment som en indikation på, at ANT's ontologi 

rummer potentiale i forhold til at gentænke grundlaget for den måde 
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eksisterende forskning rejser kritikker af accountability-teknologier. Med 

begreber som frakobling, samt forståelser af impression management og 

'løst koblede paradeforestillinger' (Dahler-Larsen 1998) som tankesæt til at 

guide en problematisering af accountability-teknologier, kan enhver 

iagttaget uoverensstemmelse mellem formelle planer og praksis fremhæves 

i et kritisk lys. Her repræsenterer ANT med sin ontologi en position, som 

alene beskriver holdbarheden af relationer, hvilket åbner op for en mere 

pragmatisk forståelse af accountability-teknologier; som teknologier der – 

på trods af aldrig at fungere som deres blue-prints – kan styrke relationer 

over afstand. I dette tilfælde DMU's relationer ud i 'klimaregimet'. Og som 

nævnt medfører dette ikke, at ANT ikke kan være kritisk overfor 

accountability-teknologiers effekter, men at en eventuel kritik må fremstå i 

beskrivelsen af de netværk, hvori de indgår, frem for en kritik, der 

fremelskes i kraft af de begreber, der anvendes.  

 De følgende afsnit eksemplificerer relevansen af denne mere åbne, 

pragmatiske tilgang, der findes i ANT. Her skal vi se et væsentligt aspekt af 

kvalitetssystemets funktion i DMU, som ikke kan indfanges via en 

problematisering af et sådant systems indlejrede rationalitet, og en 

undersøgelse af hvorvidt den koloniserer eller frakobles praksis, men som 

bedre kan opfanges analytisk ved at 'følge aktørerne' og holde blikket åbent 

for hvilke begivenheder og realiteter, dette system medvirker til at 

producere, uagtet systemets formål og intellektuelle ophav.  

En#translation#af#kvalitet#
"The fate of a statement depends on others' behaviour", skriver Latour (1987, 

104), og peger dermed på den grundlæggende pointe i ANT, at facts, 

teknologier og alle andre fænomener udbredes via translationer. En 

konsekvens af denne forståelse er, at der altid er potentialitet og rum for 

overraskende effekter når teknologier indføres i nye sammenhænge. Det 
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samme gælder for accountability-teknologier, hvilket vi skal se et eksempel 

på i det som følger.  

Fra#management9kvalitet#til#emissionskvalitet#

Som vi lærer fra den kritiske litteratur, så er kvalitet med disse systemer 

blevet et abstrakt managementkoncept der vedrører organisatoriske 

processer og procedurer. Men som nævnt er det altid gennem translationer, 

at fænomener udbredes, og således gav det også anledning til en translation 

af 'kvalitet-som-managementkoncept', dengang kvalitetssystemet blev 

indført i DMU. For her blev det tolket som et system, der garanterede 

overfor omverdenen, at man lavede faglig kvalitet og ikke 'kun' 

organisatorisk og ledelsesmæssig kvalitet. Derfor satte man sig for i DMU at 

opstille en definition på kvalitet, som var forankret i det faglige arbejde med 

emissionsopgørelserne.  

 Følgende udpluk belyser de faglige overvejelser, man i den 

forbindelse havde. Nedenfor er det den forsker, som var ansvarlig for 

udviklingen af kvalitetssystemet, der fortæller om vanskeligheden ved at 

snakke om kvalitet af emissionsopgørelser, hvor usikkerhederne kan være 

meget store: 

"... problemet er, at hvis vi skal lave god kvalitet, og hvis det betyder, at 
det skal være præcist, så kan du tage ethvert tal i 
emissionsopgørelserne – især landbrugstallene, som har en usikkerhed 
på 300 % – og sige "det er sgu da dårlig kvalitet! Den usikkerhed der, 
den er da helt vild."  
 
"Men du kan jo ikke kritisere den ansvarlige for landbrugstallene, så 
hvordan håndterer du den situation? Hvordan kan man sidde og lave et 
godt stykke arbejde og komme med et tal med 300 % usikkerhed?"  

Hvordan definerer, styrer og sikrer man kvalitet af noget, som i sin natur er 

meget usikkert? De 300 procents usikkerhed, der nævnes her, er ikke ment 

som en overdrivelse til at fremme forståelsen. De samlede opgørelser har 



 117 

vel at mærke ikke denne usikkerhed, men nogle sektorers tal har (Nielsen et 

al. 2011, kap. 7). Kvalitetsudvikleren pointerer det problematiske i at 

præsentere resultater med denne usikkerhed som "et godt stykke arbejde" – 

som "kvalitet". Ikke fordi det ikke er et godt stykke arbejde, men fordi det 

præsenteret som 'kvalitetsarbejde' ville virke utroværdigt for de fleste, som 

ville sige: "... det er sgu da dårlig kvalitet! Den usikkerhed der, den er da helt 

vild." Denne problemstilling udfolder kvalitetsudvikleren for mig i et 

interview, hvorfra ovenstående og følgende citater stammer: 

Morten: "Du sagde før, at man ikke ville kunne kritisere den ansvarlige 
for landbrugsopgørelserne på kvaliteten for at komme med et resultat 
med en kæmpe usikkerhedsprocent ... hvorfor ikke?"  
 
Kvalitetsudvikleren: "Fordi det ER usikkert. Det kan ikke gøres bedre, 
end at det er usikkert. Jordsystemer er meget svære. Det er f.eks. 
meget nemmere med en skorsten: du ved du smider 1000 tons kul ind 
som bliver brændt af, og så giver det noget CO2. Færdigt arbejde. Der 
er ikke meget fejl der. Men hvis du skal have sådan noget som 
natursystemers udveksling af metan, så er du ude i noget der er langt 
mere usikkert.   
Men hvordan kan du lave kvalitetsopgørelser, og så samtidig aflevere et 
tal der er 100 % usikkert?! [spørger han retorisk]. Det skal man kunne i 
en kvalitetssikret opgørelse ..." 

Problemet er altså at definere et mål for kvalitet, som kan rumme den 

præmis, at flere tal i emissionsopgørelserne præges af meget store 

usikkerheder. Kvalitetsudvikleren er som nævnt ikke involveret i det faglige 

arbejde med emissionsopgørelser. Men projektlederen giver en tilsvarende 

grund til, at kvaliteten af emissionsopgørelser er vanskelig at definere. Han 

fortæller (hvilket vi også kommer til at se i næste kapitel), at arbejdet med 

at opgøre emissionerne præcist er en "skrue uden ende". Man vil altid 

kunne lave bedre og mere præcise opgørelser og få "... pillet ved 

decimalerne derude." Man vil altid kunne få reduceret usikkerhederne 

yderligere. Dertil kommer, at medarbejderne er drevet af en faglig stolthed 
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og gerne vil gøre det godt. Men hvornår har man gjort det godt, hvis man 

altid kunne have gjort det bedre? Og hvis noget altid kunne være gjort 

bedre, hvordan kan det så være kvalitet? Som projektlederen siger "... man 

risikerer at sidde med noget, hvor man aldrig ved, om det er god kvalitet."  

 Ovenstående viser, at kvalitetsbegrebet og de konnotationer, det 

bærer med sig, ikke umiddelbart lader sig forbinde med udarbejdelsen af 

emissionsopgørelserne, som kan optimeres i det uendelige. Med ANT kan 

dette spændingsforhold beskrives som en 'styrkeprøve' (Latour 1993). En 

styrkeprøve som gennem en translation tilstræber en mere holdbar 

forbindelse mellem kravet om at levere kvalitet og præmisserne for arbejdet 

med emissionsopgørelserne. I DMU har denne translation resulteret i 

følgende definition af kvalitet, som kan læses i kvalitetsmanualen: 

Kvalitetsmålet er kun utilstrækkeligt opfyldt, 
hvis det er muligt at lave en opgørelse af 
højere standard uden brug af ekstra ressourcer. 
(Sørensen et al. 2005, 8)  
 

Kvaliteten er her defineret negativt ud fra en Poppersk rationalitet om 

falsifikation: kvaliteten er til stede, så længe den ikke kan falsificeres ved, at 

nogen påviser, at mere præcise emissionsopgørelser kunne være opnået ved 

brug af samme resurser. Projektlederen for emissionsopgørelserne udviser 

stor begejstring for denne definition. Blandt andet fordi den afhjælper det 

førnævnte problem med, at forskerne med deres faglige stolthed gerne vil 

gøre det godt, men at deres arbejde samtidig altid kunne være gjort bedre: 

 "... jeg er meget glad for den definition af kvalitet, som er lagt ind i 
[kvalitetssystemet]. Fordi den giver plads til, at det altid kunne blive 
bedre. [...] Det bliver nemmere for os at forstå, hvad god kvalitet er. Så 
det er i høj grad en hjælp til os selv."  
"... for ellers var man aldrig færdig jo. Så ville man aldrig have god nok 
kvalitet." 

Med kvalitetsdefinitionen bliver det altså lettere for forskerne at legitimere 

deres arbejde overfor dem selv, vel vidende at det altid kunne være gjort 
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bedre og mere præcist. Pointen er, at kvalitetsdefinitionen gør det muligt, at 

yde en optimal indsats, fordi den optimale indsats ikke er defineret ideelt, 

men ud fra hvad der kan lade sig gøre for eksisterende resurser. Således 

hjælper kvalitetsdefinitionen med til at definere og sætte grænser for 

arbejdsopgavernes omfang. I den forstand kan kvalitetsdefinitionen ses, 

som hvad Foucault kaldte en selvteknologi (Foucault 1988), det vil sige en 

teknologi for individet til at praktisere sit selv i relation til bestemte normer 

eller idealer, som det møder i sin kultur. I dette tilfælde er der dog den 

nuance, at kvalitetsdefinitionen ikke er en selvteknologi til frem for alt at 

efterleve et normativt pres, som dels består i forskernes selvstillede krav om 

at 'gøre det godt', og som også ligger generelt i forventningerne til DMU 

som en forskningsinstitution, der leverer viden af høj kvalitet. Som det ses, 

er det snarere en selvteknologi til en slags 'tøjring' af eller beskyttelse 

overfor dette normative pres. For som selvteknologi fungerer 

kvalitetsdefinitionen ved aktivt at definere og fastsætte et mål for den 

optimale indsats, som det er praktisk muligt for den enkelte medarbejder at 

efterleve. Kvaliteten er således ikke noget man 'halser efter' ud fra 

principper om konstant forbedring og udvikling, men noget man har tøjret, 

defineret og gjort muligt at efterleve under tilpasning til de vilkår, 

hvorunder emissionsopgørelser udarbejdes. I næste kapitel kommer jeg 

nærmere ind på disse vilkår og omstændigheder, som bl.a. handler om, at 

opgørelserne altid kan gøres mere præcise uden nogensinde at blive helt 

præcise.  

Kvalitetens#strategiske#dimension#

Kvalitetsdefinition udmærker sig ikke alene ved at tage et fagligt hensyn til 

de store usikkerheder, som altid vil være forbundet med 

emissionsopgørelserne. Den har også en strategisk funktion i forhold til det 

politiske system i Danmark. Kvalitetsudvikleren fortæller: 
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"... [denne kvalitetsdefinition] betyder også, at ministerierne ikke kan 
bruge kvalitetsmanualen som en sovepude og sige: 'Jamen DMU har 
lovet at lave god kvalitet, så vi beskærer lige deres manpower til 
opgørelserne med tre årsværk til næste år, for de har lovet at levere 
kvalitet'. Så ville vi kunne tage den der kvalitetsmanual i hånden og 
sige: "Ja ok, nu skrues resurseforbruget ned, og så bliver vores tal mere 
usikre – men vi laver stadigvæk god kvalitet!"  

Kvalitetsdefinitionen betyder altså, at DMU kan leve op til kravet om 

kvalitet, uafhængigt af ændringer i bevilgede arbejdstimer til opgaven. 

Dermed har kvalitetsdefinitionen en strategisk funktion i forhandlingerne 

med ministeriet, og ifølge kvalitetsudvikleren en beskyttende funktion 

overfor forskerne i DMU i forhold til arbejdspres: 

"Der foregår en løbende forhandling mellem ministerierne og de 
rådgivende instanser – det er jo så DMU. Ministerieret vil selvfølgelig 
have mest mulig 'value for money'. De vil hele tiden sige: 'Behøver I så 
mange resurser [til emissionsopgørelserne]?' De vil hele tiden prøve at 
presse. Og det som jeg var lidt bange for, dengang vi lavede 
[kvalitetssystemet], det var, at de skulle bruge det som et 'brækjern' til 
at reducere resurserne yderligere: 'Ok, nu har I lovet at lave god 
kvalitet, men næste år har vi ikke så mange penge' [imiterer 
ministeriet]. Så vil de måske få DMU til at gøre et eller andet hvor 
medarbejderne bliver pressede, og alle sådan nogle ting ..."  
 
"... så vi har afkoblet ansvaret, sådan at den enkelte medarbejder, der 
har de her rammer omkring sig, ikke bliver stresset." 

Det vil sige, havde man forpligtet sig på et absolut kvalitetsmål uden at 

forholde dette til resurseniveauet, ville der – i det tilfælde at ministeriet 

reducerer i bevillingerne – opstå et pres for at vedblive med at efterleve 

dette kvalitetsmål. Og havde man åbent erklæret 'hvis DMU skal levere 

kvalitet, så kræver det de nødvendige resurser', ville man give anledning til 

en diskussion om, hvor mange resurser der er nødvendige. Men med den 

aktuelle kvalitetsdefinition afhænger indfrielsen af kvalitetsmålet ikke af 

mængden af resurser til rådighed. Varians i resurser gør det hverken lettere 
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eller sværere at opnå kvalitetsmålet, for det afhænger af, om 

emissionsopgørelserne kunne være udført mere præcist for de aktuelle 

resurser til rådighed. På den måde er "ansvaret afkoblet", som det 

formuleres i ovenstående citat, for det er ikke forskerne i DMU, der er 

ansvarlige for usikkerheden eller præcisionen af opgørelserne, så længe de 

opfylder det definerede kvalitetsmål. I kvalitetsmanualen er det formuleret 

således efter kvalitetsdefinitionen er præsenteret: 

Denne definition sikrer ikke, at opgørelsen 
opfylder behovet for brugerne af resultatet. 
Hvis en standard er vurderet til at være 
utilstrækkelig på den ene side og kvaliteten, 
som formuleret overfor, er opfyldt, så hersker 
der et behov for flere ressourcer. I et sådan 
tilfælde skal de bevilgende myndigheder 
kontaktes. (Sørensen et al. 2005, 8) 

 

Af citatet fremgår kvalitetsdefinitionens indbyggede autoritet til at fastslå, 

hvornår der er reelt behov for ekstra resurser. Bemærk også hvordan 

kvalitetsmanualen her bryder fundamentalt med den managementbaserede 

kvalitetsforståelse, hvor opfyldelse af kundens behov er det ultimative 

kvalitetsmål.  I citatet svarer kunden til "brugerne af resultatet". 

Kvaliteten#som#forhandlingsresurse#

Projektlederen fortæller, at kvalitetssystemet er blevet en behændig resurse 

til at forhandle om økonomiske midler med ministeriet. Som nævnt 

udføres der hvert år reviews af DMU's emissionsopgørelser af et 

eksperthold fra FN. Her kan det ske, at nogle af de elementer af 

opgørelserne, som reviewerne mener skal forbedres, kræver, at der 

fremskaffes nye data. Og for at skaffe disse nye data, kan det være 

nødvendigt for DMU at foretage nye undersøgelser af specifikke 

biodynamiske sammenhænge. Men DMU råder ikke nødvendigvis over de 

resurser, som kræves, for at disse undersøgelser kan foretages. Her bliver 

kvalitetssystemet en forhandlingsresurse: 
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"... her kan vi så gå til ministeriet med hatten i hånden og sige, at vi 
ikke har resurser til at foretage den undersøgelse, som FN mener er 
nødvendig at vi foretager. Og så kan det være ministeriet først siger: 
'men I får jo allerede penge for at lave emissionsopgørelserne' ... Men 
der har vi jo så den definition på kvalitet ..."  

Det vil sige, at ministeriet i første omgang vil gøre DMU ansvarlige for at 

opfylde den opgave, som er blevet dem betroet, og som de får en fast 

bevilling for at udføre. Men denne type argument afmonteres af 

kvalitetsdefinitionen, og det samme gør en eventuel diskussion om, 

hvorvidt DMU kunne arbejde mere effektivt i stedet for at modtage ekstra 

resurser. For det er indskrevet i kvalitetsdefinitionen, at DMU allerede 

arbejder optimalt og effektivt, hvilket kun er en falsk påstand, hvis den 

falsificeres af nogen. Som projektlederen siger:  

"Vi er kun i problemer, hvis der er nogen, der kan påvise, at vi kunne 
gøre det bedre for de resurser, vi har."  

Kvalitetsdefinitionen er altså en vigtig forhandlingsresurse, fordi den gør 

det op til ministeriet, om man vil prioritere FN's krav om forbedringer af 

emissionsopgørelserne ved at tildele DMU ekstra resurser. Dette betyder 

dog ikke, at kvalitetsdefinitionen kan tvinge ubegrænsede midler ud af 

ministeriet, for DMU skal stadig efterleve kvalitetsmålet. I en 

telefonsamtale fortæller projektlederen kort om en sag i landbrugssektoren, 

hvor reviewerne gerne ser forbedringer, og hvor forbedringerne, med 

projektlederens ord, "... ligger lige på grænsen til, at det var noget, vi kunne 

forventes at gøre for de resurser, vi har." Dette viser, at DMU stadig udøver 

selvransagelse for at fastslå, om kvalitetsmålet faktisk er nået, før man 

efterspørger ekstra resurser. Som kvalitetsudvikleren også siger om 

kvalitetsmålet: "... der er stadigvæk noget 'pisk' i den, i forhold til at gøre 

sine ting godt og rigtigt." Men ud fra hvad projektlederen fortæller mig, har 

den en væsentlig funktion, idet den giver legitimitet til DMU's efterspørgsel 

om ekstra resurser. Dermed udgør kvalitetsdefinitionen et vigtigt strategisk 
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værktøj for DMU i forhold til at afbalancere de økonomiske rammer, som 

er givet af ministeriet med de faglige krav, som stilles af FN. 

'Re9appropriering'#som#tillæg#til#frakobling#og#kolonisering#

Som nævnt i kapitel 1 forstås standardiserede kvalitetssystemer typisk som 

udbredte teknologier til at styre og kontrollere organisationer på afstand 

(Rose & Miller 1992; Dean 2006). Men ovenstående giver imidlertid 

anledning til at nuancere den generelle antagelse, at kvalitetssystemer er 

teknologier til at styre organisationer. For i analysen optræder 

kvalitetssystemet også som en teknologi for DMU til at styre sine 

omgivelser: via systemet kan DMU løbende og i konkrete forhandlinger 

sikre en balance mellem økonomiske rammer givet af ministeriet og 

opgavernes omfang, som løbende defineres af FN's reviewteams. Heller ikke 

begreberne frakobling og kolonisering forekommer analytisk kompetente 

til at detektere denne mekanisme: Frakobling betyder, at systemet 

passiviseres og gøres ineffektivt, hvilket åbenlyst ikke er tilfældet i dette 

eksempel; kolonisering betyder, at rationaliteten i det indførte 

kvalitetssystem forplanter sig i DMU, men kvalitetsdefinitionen er som 

nævnt ikke en del af skabelonen for kvalitetssystemet.29  

 Svagheden ved frakobling/kolonisering som analytik er her, at den 

sætter en (præ)analytisk dagsorden med et indsnævret fokus på, i hvilken 

udstrækning den rationalitet, der med et standardiseret kvalitetssystem 

indføres i en organisation, afvises og passiviseres eller koloniserer og bliver 

virksom i organisationen. Analytikken mangler så at sige en dimension, 

                                                

29 Tværtimod fortæller kvalitetsudvikleren mig om sin forundring over, at man "... på et 
internationalt niveau ikke havde taget denne her diskussion op, da man begyndte at sige, 
'nu skal vi lave kvalitetssikring.' Hele grundlaget for, hvad kvalitet er, mangler." I dette 
interview fortæller han videre om sin deltagelse i internationale møder med andre 
europæiske landes emissionsgrupper, hvor han har forsøgt at starte en grundlæggende 
diskussion om, hvad kvalitet af emissionsopgørelser er. Dog uden held, hvilket knytter 
tematisk an til bl.a. Dahler-Larsens (2008b) og Furustens (2002) iagttagelser om, at 
kvalitetsinitiativer ofte får ukritisk medvind.   
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som er sensitiv for, hvordan et standardiseret system, der møder praksis, 

kan omvendes til roller og betydninger, som står udenfor den analytiske 

akse, som kolonisering og frakobling udspænder.  

 Her vil jeg foreslå begrebet re-appropriering. For at forklare begrebet, 

så lad mig starte med ordet appropriering. Via ordbogen kan man lære, at 

appropriering dels betyder det at sætte midler af til et bestemt formål, dels 

det at tilegne sig eller bemægtige sig noget.30 Her tager jeg udgangspunkt i 

den førstnævnte betydning. Således må re-appropriering betyde det at 

omplacere midler og koble dem til nye formål. Det er netop denne 

betydning, jeg gerne vil have frem. For i denne sammenhæng er ideen med 

begrebet at skabe sensitivitet for, hvordan audit og accountability-

teknologier kan blive helt eller delvist modificerede i praksis og gjort til 

midler, der tjener andre formål end dem, som de i udgangspunktet skulle 

tjene. I eksemplet her ser vi, hvordan et system, som har til formål at sikre 

kvalitet via en standardiseret opskrift på organisatorisk praksis, får tillagt en 

yderligere rolle, idet det også opstår som en strategisk forhandlingsresurse 

til at sikre den økonomiske bevilling fra de danske myndigheder. Således 

reapproprieres kvalitetssystemet; det gøres til et middel der tjener andre 

formål end det, som er indskrevet i systemet fra start. Samme mekanisme 

kunne også være begrebsliggjort via ANT som en 'translation'. Men 

translationsbegrebet i ANT er imidlertid for bredt og rummeligt i sin 

betydning til at fungere sammen med Powers begreber. For ville frakobling 

og kolonisering i ANT – i translationssociologien – ikke også være en slags 

translationer? Reappropriering er her et mere præcist begreb, en specifik 

form for translation kunne man sige, og som sådan står det bedre afgrænset 

i forhold til frakobling og kolonisering.  

 Som nævnt betyder appropriering også det at bemægtige eller tilegne 

sig noget. Reappropriering kunne derfor også betyde det at tilegne sig noget 

                                                

30 Opslag foretaget på http://www.oxforddictionaries.com/ 
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igen. Det lyder umiddelbart mærkeligt, for det at tilegne sig noget er noget, 

man kun gør en gang. Men 'at tilegne sig noget igen' kan alligevel resonere 

fint med den betydning, jeg ønsker at skabe her. For hvis vi tænker på, hvad 

det kunne betyde at tilegne eller bemægtige sig en audit teknologi, så kunne 

det være, at man som praktiker har vænnet sig til at bruge den, at man 

mestrer den, at den er solidt indarbejdet i ens praksis, men på en måde hvor 

man stadig er delvist underlagt og koloniseret af den rationalitet som er 

materialiseret heri. At 'tilegne eller bemægtige sig en audit teknologi igen' 

kunne derimod udtrykke et andet slags styrkeforhold mellem praktikere og 

de audit teknologier, de møder; en højere grad af bemægtigelse og 'gøren-

til-sit-eget', og hvor audit teknologien er gjort medgørlig for 

reappropriering til andre praktiske eller strategiske formål. Mit forslag til en 

udbygning af Powers' analysemodel er således at undersøge audit og 

accountability-teknologiers praktiske konsekvenser ved at spørge til, 

hvorvidt de frakobles, koloniserer eller reapproprieres i praksis. 

Reappropriering udtrykker i dette analyseskema en slags flugtlinje fra de 

mekanismer i organisatorisk praksis, som frakobling og kolonisering 

beskriver. Det kan skitseres således: 

 

       Reappropriering 

 

 

Frakobling                            Kolonisering              

 

 

Her skal reappropriering ikke forstås som noget, der udelukker, at 

frakoblings- og koloniseringsmekanismer kan finde sted.  
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Konklusion##
Dette kapitel har undersøgt, hvordan kvaliteten af DMU's arbejde er gjort 

accountable via et standardiseret ledelsessystem bestående af en række 

kvalitetsprocedurer og overordnede kvalitetsmål. Kapitlet har dermed 

belyst et centralt aspekt af, hvordan accountability produceres i denne 

infrastruktur.  

 Analysen har samtidig haft som formål at gå i dialog med og bidrage 

til de måder, hvorpå man indenfor bl.a. organisations- og 

evalueringsforskning forstår og sætter begreb på accountability-

teknologiers konsekvenser. Disse kritiske forståelser opsummerede jeg groft 

i kapitel 1 via begreberne frakobling og kolonisering. Dette kapitel har for 

det første vist disse begrebers styrke, idet de virker beskrivende for de 

måder, hvorpå forskerne selv udtrykker sig om kvalitetssystemet (f.eks. "... 

et irriterende hæfteplaster, man ikke kan få af ..." og "... noget, vi har lavet 

for at vise, at vi har et kvalitetssystem"). Begreberne forbinder sig dermed 

frugtbart og i klar resonans med empirien. Men samtidig forekommer de 

analytisk insensitive overfor det, som jeg ovenfor har kaldt reappropriering. 

Dette begreb er et bidrag, som er tiltænkt specifikt til frakobling og 

kolonisering. 

 Mere overordnet er det Callons (1998a) begrebssæt framing og 

overflow, som her i konklusionen opsummerer kapitlets hovedpointe. 

Nemlig den at et kritisk perspektiv, som tager udgangspunkt i 

accountability-teknologiers indlejrede rationalitet, og hvordan de framer 

praksisser og gør dem accountable, mangler sensitivitet for de overflows, 

teknologierne også kan producere; scenarier hvor systemerne medvirker til 

at performe begivenheder, som 'flyder over' den normative framing, som 

teknologien udgør. I kapitlets analyse er dette overflow ganske signifikant, 

idet det hjælper DMU til at afbalancere de faglige krav, der stilles til dem 

med de økonomiske rammer, de agerer under.  
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 Værdien af framing/overflow som begrebssæt til at forstå 

accountability er, at det på den ene side omfavner den kritiske og meget 

relevante forståelse, at accountability-teknologier ikke er neutrale 

formidlere af information om folks gøren og laden, men teknologier som 

gør folk accountable på bestemte måder. Men samtidig er begrebssættet 

med til at udvikle denne kritiske forståelse via påmindelsen om, at 

accountability-teknologier altid translateres i praksis og derved kan få 

overraskende effekter og måske endda blive en resurse for 'de 

subjektiverede' praktikere til at positionere sig strategisk og fordelagtigt. 

 Her vil jeg slutte af med et citat af Deleuze og Guattari (1987), som er 

fremhævet af Stengers (2010). Et citat som jeg udover at finde intellektuelt 

stimulerende også finder interessant i lyset af dette kapitel i forhold til at 

skabe den forståelse, at de teknologier og normer, hvormed praktikere 

søges styret og gjort accountable, ikke efterlader dem med frakoblingen 

som den eneste eller bedste måde at praktisere modstand og frihed:  

Staying stratified – organized, signified, subjected – is not the worst 
that can happen; the worst that can happen is if you throw the strata 
into demented or suicidal collapse, which brings them back down on 
us, heavier than ever. This is how it should he done: Lodge yourself 
on a stratum, experiment with the possibilities it offers, find an 
advantageous place on it, find potential lines of deterritorialization, 
possible lines of flight, experience them, produce flow conjunctions 
here and there. (Deleuze & Guattari 1987, 161; citeret i Stengers 
2010, 55)  

I min læsning er denne opfordring netop hvad vi har set demonstreret af 

DMU i dette kapitel, i deres måde at finde fordelagtigheder og flugtlinjer 

med afsæt i kvalitetsstyringens rammer. 
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Intermezzo  

Et brud med accountability som 

styringsproblematik 

Hidtil har jeg belyst, hvilken rolle og betydning kvalitetssystemet har i 

DMU, og jeg har knyttet analysen an til dominante forståelser og 

begrebsliggørelser af, hvordan organisationer reagerer på accountability-

teknologier, som indføres for at sikre, kontrollere og måle kvalitet og 

performance. Det er netop i sådan en ramme, at accountability ofte 

problematiseres; som et spørgsmål om hvilke praktiske og normative 

konsekvenser det har, når teknologier med ophav i moderne 

styringsdiskurser indføres i faglige praksisser for at gøre dem accountable.  

 Med afhandlingens infrastrukturelle tilgang til spørgsmålet om, 

hvordan DMU holdes accountable, kan analyserne nu ikke længere holde 

sig inden for en sådan ramme. For selvom kvalitetssystemet sikrer og 

dokumenterer alle væsentlige aspekter af opgørelserne (deres præcision, 

deres komplethed, deres transparens, deres metodiske konsistens og 

sammenlignelighed) og således burde indfange alt, hvad vi behøvede at 

undersøge for at forstå, hvordan DMU holdes accountable, så fremtoner 

der med afhandlingens infrastrukturelle tilgang en del øvrige empiriske 

forhold, der savner belysning. Herunder hvilket arbejde det indebærer at 

accounte for emissionerne 'derude', og hvordan disse accounts konkret 

rapporteres og kontrolleres i Klimakonventionen. 

 Derfor sker der nu et brud i afhandlingen. Vi bevæger os væk fra 

diskussioner om, hvordan accountability-teknologiers effekter kan 

indfanges analytisk, og væk fra undersøgelsen af hvordan 

kvalitetsprocedurer og -mål indvirker på DMU's praksis, men vi kommer 
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tættere på den konkrete udarbejdelse, rapportering og kontrol af 

emissionsdata. Studiet af accountability i DMU fortsætter således, men 

bevæger sig fra kvalitetssystemet som accountability-teknologi og videre ud 

i emissionsinfrastrukturen. 

Empirisk#bidrag#til#studier#af#klimastyring#

Med denne bevægelse kommer afhandlingens analyser empirisk og 

teoretisk i umiddelbar nærhed af et opblomstrende felt, som med teoretisk 

afsæt i STS og Governmentality-studier deler en analytisk optagethed af de 

forskellige teknologier og praksisser, hvorigennem klimaforandringer 

repræsenteres og gøres til et erkendeligt og politisk håndterbart problem (se 

f.eks. Oels 2005; MacKenzie 2009; Boyd 2010; Edwards 2010; Paterson & 

Stripple 2012; Stripple & Bulkeley 2013). En vigtig grundpointe i disse 

studier er, at klimaet, herunder lagre og emissioner af CO2, ikke er noget vi 

'opdager', men noget som frembringes og konstrueres på bestemte måder 

via diverse teknologier og praksisser, som gør dem synlige, 

sammenlignelige og således klimapolitisk håndterbare. Natur, klima og 

atmosfære er i denne forståelse ikke singulære fænomener, men multiple i 

den forstand, at de kan frembringes i mange versioner (se også Latour 

2004b).  

 Overordnet set er studierne i dette felt kendetegnet ved et analytisk 

fokus på etableringen af 'klimastyringens orden' og hvilke nye virkeligheder, 

den introducerer (Stripple & Bulkeley 2013). F.eks. er det blevet undersøgt, 

hvordan forskellige klimagasser er gjort sammenlignelige (MacKenzie 

2009), hvordan remote sensing-teknologier frembringer verdens skove på 

bestemte måder, som erstatter bekymringer om skovens biodiversitet med 

bekymringer om skovens areal (Boyd 2010), og hvordan klimastyringens 

rationalitet frembringer nye etiske subjekt positioner (Rice 2010). Altså et 

fokus på hvordan klimastyringens orden er etableret og med hvilke 

konsekvenser. Dette grundlæggende punkt markerer en væsentlig forskel til 
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de følgende analyser. For her er det ikke etableringen eller konsekvenserne 

af klimastyringens orden, men snarere den fortløbende opretholdelse af 

orden, som bliver belyst. Således kan de følgende analyser læses som et 

væsentligt empirisk bidrag til ovenfor skitserede felt, eftersom analyserne 

synliggør noget af det arbejde, som er forbundet med at accounte for 

nationale emissioner af drivhusgasser og således opretholde den herskende 

klimapolitiske 'styringsrationalitet' (Lövbrand! &! Stripple! 2011). Bidraget 

er primært empirisk, idet afhandlingen ikke kommer i dialog med 

begreberne og forståelserne indenfor dette felt, bl.a. grundet den 

grundlæggende forskel jeg netop har beskrevet, men også på grund af 

afhandlingens primære fokus, som er at bidrage til en forståelse af 

infrastrukturel accountability. 

Orientering#

Før vi fortsætter, vil jeg for overblikkets skyld opsummere, hvor vi er nået 

til, og hvad der følger i afhandlingens analyse af denne 

emissionsinfrastruktur. I det forrige kapitel undersøgte jeg, hvordan DMU 

er gjort accountable for kvaliteten af deres arbejde, og hvilken rolle og 

betydning kvalitetssystemet havde i den forbindelse.  

 Det følgende kapitel belyser, hvordan accountability i denne 

infrastruktur produceres under, hvad jeg med inspiration fra Strathern 

(2005) kalder 'fraktale omstændigheder'. Det kommer til udtryk i en analyse 

af, hvordan præcisionen af DMU's emissionsestimater såvel som 

dokumentationen herfor til stadighed kan optimeres uden nogensinde at 

blive absolut præcise. Kapitlet analyserer, hvordan målsætninger om 

præcision forskydes og bliver til i samspil mellem forskellige interesser. 

 Kapitel 6 tager afsæt i den teoretiske pointe, at i afhandlingens 

infrastrukturelle forståelse, er det ikke alene 'udefrakommende' 

ledelsesteknologier, som er med til at forme, hvordan praksisser konkret 

holdes accountable. Her spiller diverse andre teknologier i infrastrukturen 
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også en større eller mindre rolle. Denne pointe belyses under overskriften 

'teknologi og performativitet' og med en analyse af, hvordan 

databaseteknologi giver form til det arbejde, der består i at kontrollere 

emissionsdata i DMU. 

 Kapitel 7, som er det sidste analysekapitel, undersøger med 

udgangspunkt i Edwards' (2010) begreb om datafriktion, hvilke former for 

arbejde det kræver at gøre emissionsdata til sammenlignelige, sandsynlige 

og transparente accounts for drivhusgasemissionen. Her synliggøres noget 

af det svært observerbare skrivebordsarbejde, som er forbundet med at 

udarbejde og rapportere emissionsopgørelser. 
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Kapitel 5 

Præcision og fraktaler 

Fra et kendt dansk satireprogram: 

- "Hvor lang tid tog det dig at skrive melodien?" 

- "Et sted imellem 14 sekunder og 12 år." 

 

Hvad er svar eller redegørelser værd, hvis de er helt og aldeles upræcise? 

Præcision, eller tilpassede grader heraf, er med til at gøre accounts 

formålstjenlige og legitime, og således også med til at opretholde 

accountability-relationer. I DMU er præcision i særlig grad vigtigt, for her 

handler præcision bl.a. om, hvorvidt opgørelserne korresponderer med den 

faktiske drivhusgasudledning. Formålet med dette kapitel er derfor at belyse 

dette præcisionsaspekt af accountability i DMU, hvilket også omfatter en 

undersøgelse af, hvordan der udvikles præcis dokumentation for anvendte 

data og metoder i opgørelserne.  

 Med teoretisk inspiration fra Strathern (2005) peger kapitlet på, at 

accountability i DMU er et fraktalt forehavende, idet at præcisionen af 

opgørelserne og deres dokumentation kan optimeres uendeligt uden dog 

nogensinde at blive helt præcis. Disse 'fraktale omstændigheder', som jeg 

kalder dem, fører imidlertid ikke til total relativisme og ligegyldighed 

overfor opgørelsernes præcision eller deres dokumentation. Tværtimod 

analyserer kapitlets to hovedafsnit hvordan præcision forbliver et vigtigt 

mål, som gives form af forskellige interesser og praktiske omstændigheder. 

 Herunder belyser det første hovedafsnit hvordan arbejdet med at 

accounte præcist for emissionerne formes af to modaliteter eller attituder; 

en hvor de fraktale omstændigheder fører til en kritisk efterlysning af, hvor 
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grænserne for den fortsatte optimering går; en anden fagligt passioneret 

attitude, som 'flyder med' de fraktale omstændigheder. Sidstnævnte giver 

anledning til en refleksion over den faglige passions betydning for 

emissionsopgørelsernes kvalitet set i lyset af rationaliteter om mekanisk 

objektivitet (Porter 1995), samt den klassiske statskundskabelige debat 

mellem Friedrich og Finer, jeg belyste i kapitel 1, om hvordan den offentlige 

ekspertise bør styres (Friedrich 1968[1940]; Finer 1941). 

 Det andet hovedafsnit belyser produktionen af præcis 

dokumentation for, hvordan estimaterne er udarbejdet. Præcision i den 

sammenhæng har imidlertid et andet navn, transparens. I analysen heraf 

ser vi fraktale omstændigheder komme til udtryk ved, at der altid kan 

efterspørges yderligere dokumentation for hvilke metoder og data, der er 

anvendt til emissionsopgørelserne, men uden at dokumentationen 

nogensinde bliver absolut fyldestgørende. Det medfører, at målet om 

transparens får kontraproduktive effekter i forbindelse med det eksterne 

review af opgørelserne. 

 Kapitlets analyser bidrager til afhandlingens overordnede formål ved 

belyse, hvordan accountability i denne emissionsinfrastruktur produceres 

under fraktale omstændigheder. 

Emissionsopgørelser#som#et#fraktalt#forehavende##
Jeg starter med et kort citat af projektlederen, som i al sin enkelthed 

tematiserer nogle fundamentale aspekter af arbejdet, som er relevante i 

denne analyse. Citatet er fra en passage, hvor han taler generelt om arbejdet 

med emissionsopgørelser, og hvordan det er en praktisk umulighed at 

fastslå den faktiske mængde af drivhusgasudledninger:  

"At tro at vi har det rigtige tal - det har vi ikke. Vi har det bedste tal. I 
hvert fald når du spørger os selv. Men at tro at vi har den endegyldige 
sandhed, det har vi selvfølgelig ikke. Det kan man aldrig få. Altså det er 
totalt uladsiggørligt. Vores opgave er at komme op med det bedste bud, 
og der skal vi sikre, at der ikke er nogen bias." 



 135 

Udsætter vi dette citat for en streng binær logik, så kan det føre til følgende 

intellektuelle fejlslutning: Vi kan forstå, at 'den endegyldige sandhed' er en 

praktisk umulighed, som dog alligevel fungerer som en slags målestok for 

emissionsopgørelserne. For hvad skal 'det bedste bud' betyde, hvis ikke det 

betyder 'tættest muligt på denne endegyldige sandhed'? Men hvis denne 

endegyldige sandhed er 'totalt uladsiggørlig', hvordan kan man så vurdere, 

om man er tæt på eller langt fra? Man kan jo ikke måle afstanden til noget, 

hvis man ikke ved, hvor dette 'noget' er, eller for den sags skyld hvad det er. 

Men på den anden side, hvis man på forhånd vidste hvad dette 'noget' var – 

her sandheden om de faktiske emissionsniveauer – ja, så var der jo ikke 

nogen grund til at lave emissionsopgørelser.  

 Hvis dette ræsonnement fortæller noget, så er det, at et klassisk 

korrespondensteoretisk sandhedsideal ikke hjælper os til at forstå, hvordan 

man i praksis bestræber sig på dette "bedste bud" på en emissionsopgørelse. 

I stedet vil jeg i dette kapitel bruge Stratherns (2005) epistemologiske figur 

fraktalen som en karakteristik af arbejdet med at accounte præcist for 

'emissionerne derude'.  

  En fraktal er et geometrisk mønster, som genskaber sig selv 

uendeligt på alle observationsskalaer. En fraktals omkreds er således 

uendelig, hvilket kommer til udtryk ved, at ethvert zoom på figuren ikke 

bringer en 'tættere på' figuren, for der viser sig blot nye sider og 

forgreninger i dens omkreds, som indbyder til endnu et zoom. Hos 

Strathern (2005) er fraktalen en figur til at beskrive det rekursive mønster i 

vores erkendelse af verden, at ethvert svar skaber nye spørgsmål, at enhver 

opnået forståelse af noget, skaber nye huller i vores forståelse (Strathern 

2005, xxiv). Dette resonerer med ANT's ontologiske forståelse, hvor der 

heller ikke findes nogen endelig mindsteenhed, som kan forklare, hvor alt 

andet kommer fra, for selv den mindste enhed er en gåde, et netværk, der 

kan udfoldes (Latour 1993, 153). Denne fraktale uendelighed skal vi nu se i 

det praktiske arbejde med at accounte præcist for emissionerne.  
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Om#at#opgøre#emissioner#præcist#

Klimapanelets guidelines opstiller som nævnt minimumskrav for, hvilke 

emissionskilder der skal medregnes i opgørelserne, samt standarder for 

hvordan emissionerne skal beregnes. Men samtidig er der i 

klimakonventionens kvalitetsprogram et krav om 'konstant forbedring', 

hvilket bl.a. betyder, at landene skal anvende alle de nationale statistiske 

data, de har til rådighed, for så vidt det fører til forbedrede opgørelser af 

højere præcision (IPCC 2000, kap. 8). Det vil i mange tilfælde betyde 

afvigelse fra standardmetoderne i guidelines og udvikling af 

nationalspecifikke emissionsfaktorer. De forskellige landes opgørelser er 

derfor ikke alene formet af standarder og minimumskrav fra 

klimakonventionen, men også af i hvilken udstrækning og på hvilke 

områder landene førhen har genereret statistiske data, som kan anvendes til 

at estimere emissioner. Som en forsker forklarede, er Danmark, som 

traditionelt er et landbrugsland, godt stillet når det kommer til data på 

landbruget: 

"I Danmark er der produceret rigtig mange data på f.eks. dyrenes 
foderoptag, vækst og genetiske udvikling for på den måde at kunne 
optimere produktionseffektiviteten. Og i stedet for at overfodre, så har 
man rettet fodret ind til kun lige præcis, hvad de skulle bruge til at 
vokse med, så der ikke gik noget til spilde." 
 
"Så ... på den måde har vi været rigtig dygtige i Danmark. Og det gør 
også, at der er blevet lavet rigtig mange data omkring, hvad grisene 
spiser, og hvad kvæg spiser, og alle de her ting. Altså hvor meget foder 
indtager en gennemsnitsko og en gennemsnitsgris, og hvor meget 
gødning ryger der ud i den anden ende. Og hvad er det for nogle 
staldsystemer, de står på – er det bindestalde, eller er det dybstrøelses-
stalde, eller hvad er det?  
 Og det der så er sket de seneste år – dvs. siden vandmiljøplanerne 
i 1980'erne – det er, at de data har man også brugt til at finde ud af, 
hvor meget dyrene udskiller af kvælstof og fosfor bl.a. Og det kan man 
jo så bruge til miljøregulering." 
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Som forskeren forklarede mig her, er der til emissionsopgørelserne fra 

landbruget et særdeles rigt datagrundlag at arbejde ud fra. Staldsystemerne, 

som forskerne omtaler her, er en betegnelse for driftsformen i staldene, 

hvor landbrugsdyr færdes. I nogle stalde står kvæg f.eks. i båse, mens de i 

andre stalde ligger på lag af halm eller anden strøelse. Disse forhold har bl.a. 

betydning for, hvordan gødningen fra dyrene håndteres, hvilket igen har 

betydning for produktionen af drivhusgasserne metan og lattergas.  

 Yderligere faktorer i beregningen af landbrugsdyrenes emissioner er 

dyrenes foderindtag og indholdet af kvælstof i foderet, hvilket har 

betydning for omfanget af dyrenes egen udledning af drivhusgasser i 

forbindelse med fordøjelse. For disse faktorer indhentes der hvert år 

opdaterede normtal fra DMU's dataleverandører. Dette betyder, at 

foderindtag, kvælstofudskillelse og gødningshåndtering indgår som 

variable i alle beregninger, hvorfor det kan være andet end blot bestanden 

af de forskellige landbrugsdyr, der får emissionsopgørelserne til at stige og 

falde herfra. Dette medvirker til at gøre datagrundlaget væsentligt mere 

kompliceret. 

Få(dyr,(mange(konfigurationer(

Ikke kun variable såsom staldtype og foderindtag bidrager til 

kompleksiteten af landbugsdata. Det gør også en særligt detaljeret 

kategorisering af landbrugsdyrene selv. Disse to elementer i kombination 

resulterer i en opgørelse, som er væsentlig mere kompliceret, end hvad 

Klimapanelets guidelines umiddelbart lægger op til. Det forklarer samme 

forsker her:  

"I Klimapanelets guidelines skelnes alene mellem 'malkekvæg' og 'andre 
kvæg' – dvs. du har et antal dyr, du ganger med en fast, standard-
emissionsfaktor fra guidelines. Vi har til sammenligning mange 
undergrupper indenfor 'kvæg', hvor antallet af dyr for hver af disse 
undergrupper skal ganges med en emissionsfaktor som vi tilpasser 
produktionsforholdene" [dvs. tilpasser i forhold til staldtype, 
foderindtag og kvælstofudskillelse].  
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"... altså hvis man nu for eksempel tager kombinationen af forskellige 
staldtyper og forskellige under-dyre-kategorier, så har vi f.eks. for kvæg 
'små kalve', 'kviekalve', 'tyrekalve', 'større tyre', 'kvier', 'ammekvæg', 
'malkekvæg'. Altså, vi har rigtig mange underinddelinger af dyr. Og hvis 
man så tager alle de under-inddelinger og kombinerer dem med de 
forskellige slags staldtyper, vi har, så er vi oppe over 200 forskellige 
kombinationer." 
 

En kalv er altså ikke bare en kalv. Det er en bestemt underkategori af en 

kalv, som er yderligere konfigureret ud fra dens foderindtag og resulterende 

kvælstofudskillelse samt hvilken staldtype, den færdes i. En dyreart kan 

således være konfigureret på forskellige måder, og som forskeren ovenfor 

nævner, er der i de danske opgørelser væsentlig flere konfigurationer af 

landbrugsdyr end i de officielle kategorier, som klimapanelet opererer med, 

og som landene skal indberette emissioner fra. Hvor klimapanelet opererer 

med 8 forskellige dyrekategorier, opererer de danske opgørelser til 

sammenligning med 38 forskellige dyregrupper inddelt ud fra art, 

vægtklasse og alder, som igen er inddelt med hensyn til forskelle i staldtype, 

gødningshåndtering. Dette resulterer i 247 forskellige kombinationer 

(Nielsen et al. 2013, 374). Altså, ikke 247 dyrearter, men 247 

konfigurationer af dyr, hvoraf 'dyreart' kun er et ud af mange 

konfigurationsparametre.  

 Nedenstående figur viser denne forskel. I venstre kolonne optræder 

de 8 kategorier, som Klimapanelet opererer med (dairy-cattle, non-dairy 

cattle osv.), mens tallene i højre kolonne angiver, hvor mange 

underkategorier de for hver af disse 8 kategorier opererer med i DMU's 

database.   
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Præcision#og#fraktalitet#

Ovenstående redegørelse er ikke komplet dækkende for datagrundlaget, der 

anvendes i udarbejdelsen af emissionsopgørelserne fra landbruget. Men den 

kan vise, hvordan måden at tilstræbe præcision eller at "komme med det 

bedste bud", som projektlederen formulerede det, indbefatter at indarbejde 

stadigt finere kategoriseringer af emissionskilder og så vidt muligt gøre 

øvrige faktorer i beregningerne til variable frem for konstante. Sådan 

praktiseres kvalitetsprogrammets mål om præcision, og sådan tilstræbes 

opgørelser, der korresponderer med virkeligheden, 'som den er'. Som 

projektlederen sagde, er det dog "totalt uladssiggørligt" at nå frem til "den 

endegyldige sandhed", men i forlængelse heraf pointerede han, at "... vi kan 

altid gøre det bedre. Ansæt 50 mennesker mere, og så skal vi nok få pillet 

ved decimalerne derude." Emissionsopgørelserne synes altså at være 

kendetegnet ved det forhold, at var man ikke begrænset af resurser, kunne 

man fortsætte i det uendelige med at nærme sig sandheden, dog uden 

nogensinde at nå den. Eller som projektlederen sagde: "... målet om 

accuracy er ligesom skruen uden ende".  

 Her bliver fraktalen (Strathern 2005) en passende epistemologisk 

figur til at karakterisere arbejdet med at opgøre drivhusgasemissionerne så 

præcist som muligt. Som nævnt er fraktalen en figur med en uendelig 

omkreds, hvor ethvert zoom på figuren ikke bringer en 'tættere på' derpå, 
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men i stedet blotlægger nye forgreninger i dens omkreds, som indbyder til 

endnu et zoom. Denne bevægelse kan også læses ind i 

drivhusgasopgørelserne: Ud fra klimapanelets standard emissionsfaktorer 

og med kvægbestanden fra Danmarks Statistik kan der laves en 

emissionsopgørelse for 'malkekvæg' og 'andre kvæg'. Men denne opgørelse 

kan præciseres. For går vi tættere på, ser vi, at kvægkategorierne er grove og 

i virkeligheden dækker over mange forskellige racer, aldre og vægtklasser – 

alt sammen med betydning for drivhusgasudslippet. Og går vi tættere på 

igen, ser vi også, at de forskellige kvæg indtager forskelligt foder og færdes 

på forskellige staldtyper, hvor gødningen håndteres forskelligt – alt sammen 

med betydning for drivhusgasudslippet. Derfor erstattes klimapanelets to 

konstante emissionsfaktorer, som bruges til 'malkekvæg og 'andet kvæg' 

med flere variable emissionsfaktorer, som er tilpasset de mange forskellige 

subkategorier af dyr og variationer i staldtyper og foderindtag. Få bliver til 

mange, og stadigt flere kategoriske sondringer i emissionskilderne byder sig 

til. Som forskeren spurgte retorisk "... skal vi også til at skelne mellem 

økologisk og konventionelt landbrug?"  

Fraktaler(på(forskningssiden(

At præcision i emissionsopgørelserne er et fraktalt forehavende, kommer 

også til udtryk udenfor DMU i det internationale forskningsfelt, som er 

beskæftiget med at udvikle teknologier og modeller for, hvordan 

emissionen af drivhusgasser fra diverse kilder kan måles eller estimeres 

mere præcist. Dette forskningsområde er stort, og jeg skal ikke forsøge at 

skabe overblik over det her, men blot give et par eksempler på, hvad det er 

for nogle studier, der udføres.  

 I juni 2013 afholdtes for femte gang konferencen Greenhouse Gasses 

and Animal Agriculture i Dublin, hvor over 350 nye videnskabelige 

undersøgelser blev præsenteret. Lad mig give et par eksempler herfra. Et 

studie peger på, at man mangler viden om, hvorvidt fårene, som græsser i 

Storbritanniens højland, udleder mere eller mindre metan gas som 
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konsekvens af de særlige græsarter, der findes her. Derfor indsamlede man 

planter fra højlandet, bragte dem ind i laboratoriet undersøgte deres 

betydning for metan emissionen ved at intubere dem med fårenes mavesyre 

(Doran 2013). Altså endnu en fraktal bevægelse: Der er givet en 

emissionsfaktor for får, der græsser, men zoomer vi ind på Storbritannien, 

ser vi, at de særlige græsarter, der findes i højlandet her, har indflydelse på 

emissionsniveauet, hvilket indbyder til en præcisering, som dette studie 

foretager.  

 Et andet studie bestræbte sig på at præcisere en faktor for geders 

metanemission. I stedet for, som man typisk gør, at fastsætte en 

emissionsfaktor ved at sætte geden i respirationskamre, og dernæst måle 

metankoncentration inde i kammeret, bestræbte man sig på en mere 

realistisk måling ved at udstyre geden med et apparatur, som gjorde det 

muligt at måle gedens emissioner i dens naturlige omgivelser, ude på 

græsgangene hvor den færdes. Billedet nedenfor illustrerer apparaturet:  

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

   Kilde: (Meister 2013). 

I dette studie nåede man frem til en metanemissionsfaktor på 5,3 kg per år, 

hvilket er tæt på Klimapanelets estimat, som er 5,0 kg per år (Meister 2013).  

 Et tredje studie havde til formål at forbedre en i forvejen sofistikeret 

metode til at estimere udvekslingen af kuldioxid, metan og nitrogen på 

tværs af forskellige økosystemer i bakkede terræner, hvor dyr græsser. Den 

eksisterende metode tog udgangspunkt i, hvor mange dyr der græssede 
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indenfor en hektar i et bakket terræn. Derudover benyttede modellen en 

kompliceret metode til at indregne vindforhold, hvilket har betydning for, i 

hvor høj grad metan og nitrogen udskilt i det enkelte økosystem bæres med 

vinden og bringes ind i andre økosystemer. Men modellen tog imidlertid 

ikke højde for dyrenes fysiske færden og position indenfor den hektar, 

modellen regnede ud fra. F.eks. om dyrene kun bevæger sig indenfor et lille 

område af den samlede hektar eller går vidt omkring, eller om de færdes på 

toppen af bakkerne i terrænet eller i dalene i ly af vinden. Og dyrenes 

færden i bakkede terræner har i kombination med vindforhold betydning 

for, hvorvidt dyrenes udskillelse af metan og nitrogen 'samles op' af vinden 

og bringes ind i andre økosystemer. Derfor bestod forsøget i at udstyre en 

græssende kvægflok med GPS'er, hvormed deres færden over en periode 

kunne kortlægges præcist, hvilket skulle danne udgangspunkt for mere 

kvalificerede antagelser om, hvordan kvægflokke færdes i disse økosystemer 

(Felber & Ammann 2013). Nedenfor ses en figur fra forsøget, der viser et 

enkelt dyrs færden over 2 dage i det bakkede terræn i Schweiz, hvor 

forsøget blev udført.  

 

 
Kilde: (Felber & Ammann 2013). 

 

Af de 350 projekter på konferencen præsenterede cirka hver tredje sådanne 

studier, som havde til formål at optimere opgørelsesmetodernes præcision.  

Eksemplerne illustrerer den fraktale bevægelse, som også finder sted i 

DMU's arbejde, hvor stadigt flere variable indregnes eller forfines i 
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udregningen af emissioner, i en kontinuerlig bestræbelse på stadigt mere 

præcise emissionsestimater.  

At#'flyde#med'#eller#'tøjre'#fraktale#omstændigheder#
Det fraktale billede, som jeg har tegnet hidtil af præcisionsarbejdet i DMU, 

minder på sin vis om æslet, der jagter guleroden uden nogensinde at fange 

den; præcision kan tilstræbes uendeligt, men uden at opgørelserne 

nogensinde bliver absolut præcise. Og dog så er der en forskel. Hvor æslet 

konstant reproducerer den samme afstand til sit mål, bliver 

emissionsopgørelserne antageligvis mere præcise og akkurate. For den ene 

opgørelse er ikke lige så god som den anden. Derfor vil jeg nuancere 

billedet i det følgende, idet jeg peger på to modaliteter eller attituder, 

hvormed præcisionsarbejde udføres; en passioneret attitude, der så at sige 

'flyder med' den fraktale omstændighed, at den absolutte præcision aldrig 

kan opnås, og en kritisk attitude, der forsøger at 'tøjre' den fraktale 

omstændighed, bl.a. ved at markere bagatelgrænsen for den fortsatte 

optimering af præcisionen. I forhold til sidstnævnte fremhæver jeg desuden 

kvalitetssystemets fra forrige kapitel, som netop bliver en resurse til at tøjre 

de fraktale omstændigheder. 

Tøjring#af#fraktale#omstændigheder#

Den omstændighed, at emissionskilder og faktorer tilsyneladende i det 

uendelige kan kategoriseres og inddeles stadigt mere fint, kom for mig 

klarest til udtryk i landbrugsopgørelserne. Men under mine interviews kom 

flere af forskerne ind på dette aspekt af arbejdet, idet der tegnede sig et tema 

om, hvor grænsen går for den fortsatte optimering af opgørelserne. Et 

spørgsmål om "hvornår nok er nok?", som det flere gange blev udtrykt. Det 

så vi også antydet tidligere, hvor forskeren spurgte retorisk, om der nu også 

skulle skelnes mellem økologisk og konventionelt landbrug. Også 

projektlederen, som taler på vegne af de samlede opgørelser, sagde f.eks. 
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følgende om det forhold, at de altid kan arbejde på at præcisere 

opgørelserne yderligere: 

"... det er jo en afvejning af, hvornår nok er nok. Der er jo også en 
bagatelgrænse – altså det kunne godt være, vi kunne mindske 
usikkerheden på det her estimat, men det betyder altså ingenting – det 
er 0.001 % af den samlede udledning. Er det det værd? Skulle vi ikke 
hellere kigge på det tal der udgør 10 %. 

I samme generelle vendinger nævnte forskeren, der lavede 

landbrugsopgørelserne, idet hun reflekterede over arbejdet: 

"... opnår vi et bedre resultat i forhold til de anstrengelser, der ligger 
ved at bruge mere detaljerede data? Det er jo hele tiden vores 
dilemma." 

Et andet sted siger hun:  

"Nogle gange tænker jeg – hvorfor skal vi opgøre det her? Altså hvilken 
værdi har det? Fordi alt det her er jo lavet på grund af ændringer i 
jordens klima og risikoen for, at der sker noget ved det. Og nogle gange 
forsvinder det forhold, fordi vi sidder og fedter rundt med sådan nogle 
bittesmå detaljer. Så nogle gange så tænker jeg, at der mangler sådan 
en konge der sidder øverst, og siger "ok, nu er det nok! Der er en 
grænse her." 

Som citaterne eksemplificerer, var der altså en kritisk forholden sig til 

værdien af marginale præcisionsforbedringer. En efterspørgsel på 

proportioner og en 'cost-benefit-logik' der spørger, hvorvidt det er 

anstrengelserne værd i det store billede at foretage marginale forbedringer 

af opgørelsernes præcision.  

 

Denne kritiske cost-benefit-attitude var primært knyttet til 

udefrakommende krav om yderligere præcision, i forbindelse med de årlige 

reviews af emissionsopgørelserne. Et eksempel: I 2011 blev DMU påkrævet 

at inkludere en ny emissionskilde. Det var i sektoren LULUCF, som bl.a. 
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omfatter emissioner eller bindinger af drivhusgas, der sker som konsekvens 

af ændret arealanvendelse. Af særlig betydning her er bl.a. fældning og 

rejsning af skovarealer, der henholdsvis udleder og binder betydelige 

mængder CO2 (Nielsen et al. 2013, 424). Arealanvendelse og ændringer 

heraf angår imidlertid ikke kun emissioner fra det, vi kan se over jordens 

overflade. Også under jordoverfladen i det øverste lag, ned til en meters 

dybde, vil der være arealer, hvor mængden af organisk kulstof i jorden 

betyder, at der sker en udledning af drivhusgasser herfra. Udledningen af 

drivhusgasser fra de øverste jordlag kan også ske som konsekvens af en 

ændret arealanvendelse. F.eks. hvis arealer, der før var græsmarker, bliver 

bebygget med parcelhuskvarterer, motorveje, kirkegårde, idrætsanlæg mv.  

 Det var lige netop denne emissionskilde, altså jordlag under græs- og 

markarealer der bliver bebyggede, som reviewet i 2011 påpegede, at DMU 

manglede at indregne i opgørelserne. I første omgang svarede DMU, at der 

i Klimapanelets guidelines ikke findes metodiske retningslinjer for, hvordan 

denne kilde skulle opgøres, hvilket sås som tegn på, at det ikke var 

obligatorisk at inkludere denne kilde. Desuden havde DMU på reviewets 

foranledning kontaktet eksperter i jordbrugsvidenskab for at snakke om 

mulighederne for at medregne denne emissionskilde. Men der var 

imidlertid en mangel på nødvendige data for at lave dette estimat. Det 

skyldes, at man ikke tager jordprøver i bebyggede områder, bl.a. grundet 

problemer med adgang, men også fordi jorden her vil være temmelig 

oprevet og forstyrret af konstruktionsarbejde, hvorfor det ville være 

særdeles usikkert at lave statistiske sampling af kulstofindholdet. Men 

reviewerne fastholdt, med henvisning til paragraffer i Kyotoprotokollen, at 

udeladelsen af denne kilde var en underestimering af Danmarks opgørelser, 

og således en fejl der skulle rettes op på. DMU kontaktede derfor 

eksperterne på jordbrugsområdet igen og fik i deres samråd udtænkt en 

måde at estimere emissionerne fra de øverste jordlag under arealer, som gik 

fra græsmarker eller dyrket jord til at være bebyggede. Det indebar med 
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andre ord en vis mængde arbejde at få inkluderet denne nye emissionskilde. 

'Frugten' af arbejdet var, at opgørelserne blev præciseret, sådan at Danmark 

udledte 308 kilo mere CO2 det år. Dette er en meget lille forskel. Til 

sammenligning er Danmarks udslip per indbygger opgjort til 17 tons CO2-

ækvivalenter (Nielsen et al. 2013, 472). Forbedringen var så lille, at det ikke 

ændrede noget, når tallene aggregeres og afregnes i Kyotoregnskabet. Det er 

eksempler som dette, projektlederen havde i tankerne, når han tidligere 

sagde "... altså det kunne godt være vi kunne mindske usikkerheden på det 

her estimat, men det betyder altså ingenting – det er 0.001 % af den samlede 

udledning."  

Kvaliteten(som(resurse(til(at(tøjre(fraktale(omstændigheder(

Her vil jeg kort knytte an til kvalitetssystemet, jeg analyserede i kapitel 4. 

For når mine interviews med projektlederen kom ind på problemstillingen 

om, hvor grænserne for præcisionen går, fremhævede han igen og igen den 

kvalitetsdefinition, som vi så i kapitel 4, og som netop definerede en grænse 

for præcisionen, (og for alle andre kvalitetsparametre), under disse fraktale 

omstændigheder. Nemlig at opgørelserne kun er utilstrækkeligt præcise, 

hvis en mere præcis opgørelse havde været mulig at udarbejde for de 

samme resurser. Således har translationen af kvalitetssystemet i DMU på 

sin vis gjort det til en resurse til at tøjre disse fraktale omstændigheder ved 

at definere formelle betingelser for kvalitet herunder. 

 Især for projektlederen, som havde kontakten med ministeriet og det 

overordnede ansvar for emissionsopgørelserne, var denne 

kvalitetsdefinition en kærkommen måde at formulere nogle kontraktlige 

forpligtelser, som satte grænser for, hvornår nok er nok. Med denne lille 

indskydelse vil jeg (igen) pege på, at sådan en accountability-teknologi med 

fordel kan undersøges som gensidigt formet med praksis, og med blik for 

ikke alene hvorvidt det koloniserer eller frakobles, eller hvorvidt der er 

konsistens mellem systemskabelon og praksis, men også med blik for hvilke 
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øvrige bevægelser systemet sætter i gang, og hvad det bevirker i sin 

gensidige konstitution med den specifikke praksis, hvori det indføres.  

At#flyde#med#fraktale#omstændigheder#–#præcision#som#passion#

Det lå ikke forskerne imod løbende at forbedre opgørelserne. I stedet 

udviste de et stort engagement i præcisionsarbejdet, så længe 

præciseringerne for dem gjorde en forskel af betydning. Forskeren som 

lavede opgørelserne på LULUCF fortalte eksempelvis engageret om sit 

arbejde med at forbedre opgørelserne på et punkt, hvor Klimapanelets 

regneregler var for grove. Det drejede sig om de standardiserede 

regneregler, man bruger til at skelne mellem organiske jorde i 'CO2-mæssig 

ligevægt' fra jorde i 'CO2-mæssig uligevægt'.  

 Det forholder sig således, at der i organiske jorde er bundet 

varierende mængder af kulstof, som før eller siden nedbrydes og udledes til 

atmosfæren som CO2. Når en jord er i CO2-mæssig ligevægt betyder det, at 

mængden af CO2, der på denne måde udledes fra det øverste jordlag (0-100 

cm), modsvarer den mængde af kulstof, der tilføres, når jorden dyrkes. 

Udledninger og bindinger af CO2 udligner således hinanden, når jorde er i 

ligevægt, mens jorde i uligevægt producerer et nettooverskud af udledt 

CO2.  

 Men hvordan afgør man så, om en jord er i balance eller ubalance? 

Ifølge Klimapanelets regneregler er jorde i uligevægt, når de indeholder 

over 12 % organisk kulstof. Men som forskeren i den forbindelse fortæller 

mig, så er der i Danmark en del organiske jorde på mellem 4-11 % som, 

fordi de er menneskeligt drænede vådområder, nu udleder CO2 til 

atmosfæren. Disse jorde er altså effektive emissionskilder, men medregnes 

ikke som sådan på grund af den grovkornede regneregel, hvor grænsen går 

ved 12 %. Og som forskeren sagde i den forbindelse, så bliver det igen "... 

det der med hvor præcist skal det være?" Hvor meget skal man gøre ud af at 

justere sådanne standardregneregler for at gøre opgørelserne mere præcise? 
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I dette tilfælde havde han introduceret en ny emissionskategori i de danske 

opgørelser, for derved at få inkluderet emissionerne fra jorde med 4-11 % 

organisk kulstof.  Selvom disse jorde udleder CO2, er det trods alt mindre 

end dem, hvor kulstofmængden er >12 %. For at beregne emissioner fra 

jorde med 4-11 % kulstof havde forskeren derfor ganget disse jorde med 

halvdelen af den emissionsfaktor, der anvendes til jorde med over 12 % 

kulstof.  

 Her ser vi endnu et eksempel på en fraktal bevægelse, hvor grove 

emissionskategorier forfines for at opnå mere præcise estimater. Og det 

ligger lige for, at man ville kunne fortsætte denne bevægelse f.eks. ved 

yderligere at skelne jorde med 4-7 % kulstof og 8-11 % kulstof fra hinanden 

og vægte emissionsfaktoren herefter.  Eksemplet her var et ud af flere, 

som forskeren nævnte, efter at jeg havde spurgt på hvilke punkter, han 

aktuelt arbejdede på at forbedre opgørelserne fra sin sektor, LULUCF. Efter 

at have fortalt om disse eksempler, spurgte jeg ind til hans tanker omkring 

hvor grænsen for præcisionsarbejdet går, hvortil han svarede, mens han 

tænkte højt: 

"Hmm ... den er svær. Fordi vi er jo oppe imod vores egen faglige 
ambitioner også så. Så det er jo ... hmm ... hvor meget skal der til, før 
det er vigtigt? [spørger han sig selv højt efterfulgt af tænkepause] ... 
hmm ... det ... altså. Vi vil altid gerne have nogle bedre tal." 

Med dette citat fremtræder en anden modalitet af præcisionsarbejdet, hvor 

det ikke er den kritiske efterspørgsel af grænser for præcisionen, vi ser, men 

snarere en 'flyden med' den fraktale omstændighed, at disse grænser er 

uklare og hele tiden kan forskydes. Forskeren kan ikke svare på, hvor 

grænsen for forbedringen går, men siger i stedet at "[v]i vil altid gerne vil 

have nogle bedre tal".  

 Denne faglige passion for at præcisere opgørelserne var udbredt hos 

emissionsmedarbejderne i DMU og fremstår som en væsentlig drivkraft i 

arbejdet med at præcisere estimaterne. Her skal vi huske på, at der i 
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sidstnævnte eksempel ikke stilles krav til forskeren om at forfine den 

standardiserede grænseværdi på 12 %, som er givet af Klimapanelet, og som 

er helt legitim at bruge. Heller ikke de øvrige præcisionsforbedringer, han 

fortalte om, havde baggrund i krav udefra. Ligeledes kunne forskerne, der 

udarbejder landbrugsopgørelserne, have gjort det mere simpelt for dem 

selv, ved i højere grad at basere opgørelserne på Klimapanelets standard-

emissionsfaktorer. I interviewene reflekterede de også flere gange over, 

hvorfor de gjorde sig al den umage, når det strengt taget ikke var 

nødvendigt. Hvorfor springe over hvor gærdet er højest? Men som det blev 

sagt i den forbindelse " ... det er jo vores gejst, det er at det skal være så 

præcist som muligt, og at vi skal bruge de tal, vi har."  

Objektivitet,(ansvarlighed(og(styringen(af(DMU's(ekspertise((

Betydningen af forskernes passion i arbejdet er interessant både empirisk i 

forhold til den måde hvorpå DMU i øvrigt holdes accountable, men også 

teoretisk i forhold til de grundlæggende problemstillinger om 

accountability og styring af offentlig ekspertise, jeg beskrev i kapitel 1 i 

forbindelse med Friedrich-Finer-debatten.  

 For kort at opsummere var det Carl Friedrich og Herman Finer, der 

havde hvert sit syn på, hvordan ansvarlig og objektiv adfærd i den offentlige 

ekspertise bør sikres. Friedrich mente, at ansvarlighed måtte bero på 

ekspertisens interne standarder, og Finer mente modsat, at kun ekstern 

styring og kontrol kunne sikre dette (Friedrich 1968[1940]; Finer 1941). 

Positionerne afspejler som nævnt også Porters (1995) begreber om 

disciplinær og mekanisk objektivitet. Disciplinær objektivitet hvor der 

næres tillid til faglige discipliners evne til at agere ansvarligt, neutralt og 

uden bias. Mekanisk objektivitet hvor menneskelig agens søges 'udrenset' 

via teknologi samt mekanisering af handlinger og adfærd (se også Daston & 

Galison 2007, 121).  

 Kigger man på, hvordan DMU formelt holdes accountable, er det 

især Finers perspektiver og den mekaniske objektivitet, der kan genkendes 
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som styrende rationaliteter. Kvalitetsstyringen, jeg undersøgte i forrige 

kapitel, kan ses som udtryk for sidstnævnte. Som en rationalitet der sigter 

mod at gøre DMU til en praksis, der på mekanisk vis følger et sæt af 

procedurer udstukket fra en ekstern autoritet, frem for en praksis, der 

agerer autonomt ud fra interne faglige rutiner og motiver. Ligeledes 

afspejler review-systemet Finers argument om, at ekspertisens ansvarlige 

adfærd kræver ekstern kontrol. Endeligt er det væsentligt at bemærke her, 

at DMU er placeret i armslængde fra ministerierne og således fremstår 

afkoblet fra den legitime økonomiske interesse, som staten har i 

drivhusgasregnskabet.  

 Armslængder, ekstern kontrol og mekanisk rationalitet er således, 

hvad der springer i øjnene i listen af foranstaltninger, der skal sikre, at 

DMU agerer ansvarligt i udarbejdelsen af drivhusgasregnskabet. Således 

kunne man pege på, at disse accountability-foranstaltninger tilsammen 

danner et rum, hvor forskerne i DMU arbejder uden bias, neutralt og uden 

særlige interesser, og derfor med et rent fokus på at udarbejde præcise 

opgørelser. Men en sådan forklaring ville imidlertid mangle halvdelen af 

billedet. For præcisionsarbejdet i DMU er ikke alene kendetegnet ved et 

fravær af forkerte incitamenter og interesser. Det er, som vist i analysen, 

også kendetegnet ved tilstedeværelsen af en faglig gejst om at opgøre 

emissionerne så præcist som muligt. Her kan analysen knyttes an til en 

klassisk diskussion i sociologien, som findes i Max Webers (2009) essay 

Science as a Vocation. For her argumenterede Weber for, at god videnskab 

ikke alene afhænger af videnskabsmandens "kølige intellekt" men også hans 

"hjerte og sjæl" (Weber 2009, 135). Således pegede Weber på vigtigheden af, 

at videnskab er drevet af passionerede specialister. Han skrev bl.a.: 

Without this strange intoxication, ridiculed by every outsider; 
without this passion [...] you have no calling for science and you 
should do something else. For nothing is worthy of man as man 
unless he can pursue it with passionate devotion. (Weber 2009, 135) 
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Den passion, som Weber betoner så kraftigt her, er åbenlyst tilstede i DMU. 

Hvor den kommer fra er svært at forklare, men pointen her er, at et 

væsentligt aspekt i denne emissionsinfrastruktur, som får den til at 

producere præcise og troværdige accounts for drivhusgasemissionen, er 

denne, set udefra, mærkværdige passion for tal. 31 

Opsamling#

Her slutter første hovedafsnit, som for det første har vist, at udarbejdelsen 

af præcise emissionsopgørelser er et fraktalt forehavende. Dernæst, at dette 

ikke medfører den totale relativisme, hvor det ene bud på en opgørelse kan 

være ligeså godt som det andet. Men derimod, at præcision forbliver et 

vigtigt mål. Sidstnævnte har jeg belyst ved at fremhæve to modaliteter i 

præcisionsarbejdet; en hvor de fraktale omstændigheder søges tøjret i 

efterlysningen af bagatelgrænser for optimeringen af opgørelserne, den 

anden hvor præcisionsarbejdet er drevet af en faglige passion, hvilket jeg 

endeligt har diskuteret i tilknytning til bredere spørgsmål om styringen af 

ekspertise. 

Transparens#som#et#fraktalt#forehavende#
Ikke kun præcisionen af selve emissionsestimaterne er vigtige. Også den 

dokumentation, der skal følge med og forklare Klimakonventionen og den 

øvrige omverden, hvordan estimaterne er lavet, hvilke data og metoder der 

er anvendt, hvor data kommer fra etc., er nødt til rumme en tilstrækkelig 

grad af præcision. Præcision i denne sammenhæng har dog et andet navn, 

transparens.  

                                                

31  Hermed betvivler jeg ikke nødvendigheden eller fornuften i de førnævnte 
accountability-foranstaltninger, herunder reviewprocessens effektivitet, nødvendighed 
eller kapacitet til at finde og udbedre væsentlige fejl i nationale emissionsopgørelserne. 
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Transparens#i#emissionsrapporterne#

Først lidt om hvordan idealet om transparens kommer til udtryk indenfor 

Klimakonventionen. I kvalitetssystemet, som jeg undersøgte i kapitel 4, så 

vi, hvordan transparens stod sideordnet med en række andre overordnede 

mål, som skal tilstræbes i emissionsopgørelserne; transparency, 

completeness, accuracy, consistency, comparability. Disse værdier fungerer 

samtidig som kontrolpunkter i reviewet, hvor opgørelsernes kvalitet 

kontrolleres og vurderes. Målet om transparens stiller krav til, at metoder, 

antagelser og data anvendt i emissionsopgørelserne skal være tydeligt 

dokumenterede, således at det bliver muligt at facilitere replikation og 

vurdering af opgørelserne andetsteds (Sørensen et al. 2005, 17). 

Transparens er altså et mål i sig selv på linje med de øvrige om accuracy, 

completeness osv. Pudsigt er det her, at transparens optræder både som en 

forudsætning for, at opgørelsernes kvalitet kan vurderes samtidig med, at 

det er et kvalitetsmål i sig selv. Som dette 'mål-i-sig-selv' har transparens i 

de senere år fået stadigt mere opmærksomhed i reviewprocessen. Det 

skyldes, som projektlederen forklarede, at de fleste lande har fået 

grundlæggende styr på de substantielle ting i opgørelserne, hvorfor det også 

bliver stadigt mere udfordrende som reviewer at pege på substantielle 

forbedringer. Til gengæld kan man nu begynde at stille krav om bedre 

dokumentation for data og metoder, og kravet om transparency har således 

fået en stigende opmærksomhed: 

"... nu har landene været i gang i over 10 år med reviews af 
drivhusgasopgørelserne. Og det er klart, at hvis man kigger på de første 
rapporter, der blev lavet i sin tid, så kan man se, at der var problemerne 
noget nemmere at få øje på, end de er i dag. Der var det f.eks. sådan 
noget med, at der var lande, der ikke havde rapporteret estimater for 
hele sektorer, osv. Altså så det er meget anderledes end i dag. I dag er 
det typisk meget mere detaljer man kigger på. Og det er meget 
transparency man kigger på. Mens man kan sige, completenes har man 
efterhånden fået tæt på 100 % styr på. Accuracy er i langt de fleste 
tilfælde også ret god. Så det er meget transparency, det nu kører på."  
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Ifølge projektlederen har målet om transparens ingen ende. For der kan 

altid redegøres mere detaljeret for anvendte metoder eller stilles stadigt flere 

data op i skemaer og figurer i emissionsrapporten. Igen opstår den 

omstændighed, at det er vigtigt at accounte præcist for noget – metoder og 

baggrundsdata – men at denne præcision ikke har nogle grænser. I forrige 

afsnit dannede denne fraktale omstændighed så at sige en kampplads for 

passionerede og skeptiske attituder. I det følgende skal vi se, hvordan 

omstændigheden bliver en resurse for reviewerne, for hvem det betyder, at 

indvendinger om transparens altid er mulige, og hvordan dette medfører, at 

målet om transparens får kontraproduktive effekter, da det igangsætter en 

omfattende mængde af ekstra papirproduktion. 

Transparens#som#reviewets#sikkerhedsventil#

Projektlederen, som hvert år agerer reviewer for andre landes opgørelser, 

fortæller, hvordan 'transparens' blandt reviewerne fungerer som en nem og 

sikker måde at kunne gøre indvendinger mod et lands emissionsopgørelse. 

Som han sagde: 

"... det er sådan en dejlig standardindvending at kritisere, at der ikke er 
nok transparens ..." 

Når han beskriver det som en "dejlig standardindvending", er det fordi, det 

tjener til at efterleve et implicit krav til reviewerne, som består i, at "de skal 

finde noget." Og dette krav er, som projektlederen peger på ovenfor, blevet 

mere udfordrende at efterleve som reviewer set i forhold til tidligere år, 

hvor betydningsfulde fejl var lettere at få øje på. Men selvom opgørelserne 

er gode, er man nødt til som reviewer at indvende noget:  

"... det ville være rigtig svært at komme som reviewer og sige: 'Det her 
land gør det fint. Der er ikke noget at komme efter.' For så har du ikke 
boret dybt nok. Så har du ikke gidet at gøre dit arbejde ordentligt ...en 
reviewer vi havde fra Rusland [til in-country review], hun sagde det 
meget tydeligt. Hun sagde 'ja, jeg skal jo finde noget.'"  
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Det er selvfølgelig ikke umuligt, at reviewerne finder substantielle fejl i 

opgørelserne og således bidrager til deres forbedring. Men pointen her er, at 

når man som reviewer "skal finde noget", er det trods alt belejligt med en 

standardindvending, som garanterer, at det lykkes. Belejligheden skal også 

ses i lyset af, at reviewprocessen er en intens affære, der ofte er presset på 

tid. Som projektlederen forklarer, skal reviewerne på blot en uge gennemgå 

og gøre indvendinger mod fem landes emissionsopgørelser, hvorfor en 

standardindvending bliver en ekstra kærkommen resurse, der sikrer, at 

man når at "finde noget". En anden forklaring får jeg af forskeren fra 

LULUCF-sektoren, som også er en erfaren reviewer, og som peger på, at 

den kompleksitetsgrad opgørelserne efterhånden har fået, og som vi fik 

eksemplificeret med det detaljerede datagrundlag i landbrugsopgørelserne, 

ganske enkelt betyder, at opgørelserne bliver svære at forstå for mindre 

erfarne reviewere. Derfor er transparens noget, som de i særlig grad 

efterspørger. 

 Ovenfor var det forskeren fra landbrusopgørelserne, der som 

reviewee beretter om 'reviewer-mentaliteten'. Men vi ser det også afspejlet 

hos projektlederen, som selv er reviewer, og her fortæller om de meget 

sjældne tilfælde, hvor han ikke har noget at indvende til den opgørelse, han 

kontrollerer: 

Projektleder: "... det sker, at landene rent faktisk bare laver det rigtigt. 
Så en gang imellem må man jo konstatere, at de har styr på det, de 
laver. Og det er selvfølgelig irriterende, men det sker." 
 
Morten: "Hvorfor er det irriterende?" 
 
Projektleder: "Jo altså, man kan jo altid godt lide at finde noget. Det er 
jo som at lege 'Find Holger' og så aldrig finde Holger. Altså jeg bruger 
mange timer på det, når jeg reviewer, og det er da klart, at når man så 
har brugt 20 timer på at analysere tal, søge oplysninger på nettet og 
læse deres rapporter osv. og man så i princippet ikke har noget at vise 
for det, havde jeg nær sagt, så er man da lidt ærgerlig ..." 
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Her bliver vi mindet om, at reviewerne ikke kun er nogen, som holder 

andre accountable. De holdes også selv accountable bl.a. via de 

reviewrapporter, som skal udarbejdes, og hvor de skal beskrive hvilke 

indvendinger, de har gjort mod et enkelt lands opgørelser. Og det 

"irriterende" ved, at nogle lande i sjældne tilfælde laver det hele rigtigt er, at 

så kan han ikke accounte for sin grundige indsats som reviewer, så har han 

"ikke noget at vise for det", som han siger.  

Transparens#og#uigennemsigtighed#går#hånd#i#hånd#

Men nu til konsekvenserne af denne 'dejlige standardindvending'. 

Projektlederen udviser en blanding af ironisk morskab og irritation, når 

han fortæller disse ting om transparens som en standardindvending i 

reviewet. I samme tonefald beskriver han hvordan ...  

"... det er meget forskelligt, hvad den enkelte reviewer lige vælger at gå 
op i ... nogle beder om at få inkluderet i rapporten en liste over nogle 
bestemte stoffer, og andre beder om noget helt tredje ..."  
 
"Det er meget sjældent, at der er nogen, der anbefaler, at man fjerner 
noget for at få [transparens]. Der er altid nogen der ... så vil de gerne 
have en tabel med alle de N-fikserede afgrøder tilbage til 1990, så er der 
nogen andre året efter, der vil have en ny tabel, der viser en udskillelse 
fordelt på en eller anden helt anden måde, og så er der et tredje år, hvor 
de vil have nogle tredje tal."   

Udover at der ofte forlanges ekstra dokumentation, er der altså ikke noget 

system i, hvilken slags dokumentation og på hvilke områder, det forlanges i 

reviewet. Transparensen udvikler sig altså ikke konsistent ud fra en fælles 

faglig bevidsthed blandt reviewerne, om hvad der skal til for at skabe 

transparens, og på hvilke områder i opgørelserne dette er vigtigt.  

 Logisk kunne man dog forvente sig, at emissionsrapporterne gennem 

årene bliver stadigt mere transparente i deres helhed, i takt med at 

forskellige reviewere forlanger yderligere dokumentation på forskellige 
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områder. Denne logik fordres yderligere af, at 'transparens' i 

Klimakonventionens kvalitetsprogram optræder som en målsætning, der 

skal være målbar. I kvalitetssystemet, som vi så i forrige kapitel, optræder 

transparens derfor som et præstationsmålepunkt, som DMU kan score højt 

eller lavt på. Dermed bliver transparens gjort til en endimensionel 

præstationsskala, hvor det implicit antages, at emissionsopgørelsernes 

gennemsigtighed kan udvikles progressivt i retning af stadigt mere 

transparens.  

 Men transparens går hånd i hånd med opacitet (Brenneis 2006; Hull 

2008; Riles 2011): Jo flere figurer, lister, skriftlige redegørelser der tilføjes 

med transparens som begrundelse, jo mere papir produceres, og jo mere 

uoverskuelig og uigennemsigtig bliver emissionsrapporten. Dertil kommer, 

at denne bevægelse ikke synes at have nogen ende. Blandt andet fordi de 

fraktale omstændigheder, vi også så i forrige afsnit, så at sige reproduceres, 

når det kommer til at skulle accounte for de anvendte data og metoder i den 

sammenhæng. Det kommer til udtryk her: 

"Men altså det stopper aldrig, vel. Det er ligesom ... jo mere detaljeret 
du laver din opgørelse, jo mere dybdegående bliver deres [reviewernes] 
spørgsmål, og jo mere anbefaler de, at man skriver i sin NIR 
[emissionsrapporten]. Så det er ligesom sådan en never ending story 
sommetider." 

Det ligger mellem linjerne, at store dele af den transparensbegrundede 

dokumentation betragtes som overflødig, og måske snarere 

kontraproduktiv, når projektlederen i stil med tidligere bemærkninger 

siger: 

"... der er aldrig nogen reviewere, der påpeger, at 'dén der model eller 
dén der liste behøver du ikke have med'. Der bliver altid lagt til, men 
aldrig trukket fra." 

Målet om transparens ender således i en tilfældig produktion af papir 

relativt, til hvad den enkelte reviewer "lige vælger at gå op i", og ikke i 
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forhold til, hvordan dokumentationen som helhed bliver overskuelig. 

Projektlederen giver mig et indtryk af omfanget af denne ekstra papir-

produktion, som sker i transparensens navn:  

"... selvom vi nu har en emissionsrapport, som er oppe på over 1200 
sider, så er der stadigvæk reviewere der liiige synes det kunne være godt 
med en ekstra liste eller figur her og der."  

Til sammenligning med de 1214 sider som emissionsrapporten fra år 2014 

fylder, består rapporten fra 2004 af cirka 300 sider. En markant forskel, som 

fortæller noget om, hvor stor en mængde ekstra dokumentation som i 

'transparensens navn' er føjet til gennem årene. Kigger man i rapporterne, 

er det tydeligt, at størstedelen af det, som er lagt til, er ekstra figurer og 

lister over diverse stoffer, som projektlederen også nævner (Illerup et al. 

2004; Nielsen et al. 2014). Men selvom dokumentationen for projektlederen 

forekommer overflødig og til mere skade end gavn, får den tilført værdi og 

relevans, da den er begrundet med kvalitetsprogrammets overordnede mål 

om transparens. 

 Eksemplet viser, hvordan målet om transparens får 

kontraproduktive effekter i praksis: En rapport, der fyldte 300 sider, fylder 

nu over 1200 sider (og reviewerne får ikke ekstra tid til at gennemgå 

rapporten af den grund.). Ligesom sollys oplyser jorden, men skjuler 

stjernerne, øges opaciteten hver gang, dokumentation lægges til. Således er 

transparens et mål, der aldrig kan indfris. Som Riles (2011) skriver på 

rammende vis i forhold til analysen her; "As a matter of actual bureaucratic 

work – of paper and procedures – 'transparency is an ideal that can 

undercut itself in practice'"(Riles 2011, 214; jvf. Hull 2008, 515). 

Konklusion:#Accountability#under#fraktale#omstændigheder#
Dette kapitel har vist, at arbejdet med at accounte præcist for emissionerne 

ligesom arbejdet med at accounte for de anvendte data og metoder ud fra et 

mål om transparens, grundlæggende er fraktale forehavender. Der er ikke 
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noget klart eller naturligt endemål for hverken transparens eller 

præcisionen af emissionsestimaterne, derimod kan disse mål tilnærmes 

uendeligt. Kapitlets overordnede pointe er således, at produktionen af 

accountability i denne emissionsinfrastruktur sker under fraktale 

omstændigheder.  

 I kapitlet har jeg udforsket disse omstændigheder nærmere og belyst, 

hvilke interesser de giver medvind og modvind til i forbindelse med 

produktionen af præcise emissionsopgørelser og transparent 

dokumentation. I forhold til sidstnævnte har analysen vist, at de fraktale 

omstændigheder bliver en resurse for reviewerne, for hvem det sikrer, at 

der altid er indvendinger at gøre imod opgørelsernes transparens. 

Transparens er et ideal, som er umuligt at indfri, hvilket får den 

konsekvens, at målet om transparens ender med at virke kontraproduktivt.  

 I forhold til præcisionen af selve opgørelserne ser vi, hvordan 

fraktalen for forskerne i DMU er en omstændighed, som de på den ene side 

har et ønske om at 'tøjre', idet der efterlyses (bagatel)grænser for 

opgørelsernes fortsatte præcision, og som de på den anden side 'flyder med 

på' i en fagligt passioneret stræben efter stadigt mere præcise 

emissionsestimater. I den forbindelse pointerede analysen, at denne faglige 

passion er en væsentlig drivkraft i produktionen af præcise emissionsdata. 

Denne iagttagelse knyttede samtidig analysen an til de mere grundlæggende 

diskussioner om styringen af offentlig ekspertise, som blev udfoldet i kapitel 

1. I den sammenhæng pegede analysen på, at de accountability-

foranstaltninger, der er sat i værk for at sikre, at DMU agerer ansvarligt og 

objektivt, udtrykker rationaliteter, mekanisk objektivitet og neutralitet og 

har fokus på at 'udrense' forkerte interesser og incitamenter. Men som 

analysen pegede på, virker fraværet af forkerte interesser ikke forklarende 

for, hvad der får præcisionsarbejdet til at blive udført med et 'rent' fokus på 

at opnå de mest præcise estimater, uagtet om dette resulterer i et større eller 
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mindre udslip af drivhusgasser. Det er i lige så høj grad tilstedeværelsen af 

den faglige passion for præcision.  

  

Kapitlets iagttagelser af fraktalitet i produktionen af klimadata kan 

umiddelbart tegne et kritisk billede af, hvordan der tilsyneladende ikke er 

nogen grænse for tiden, energien og resurserne, der kan gå til at lave disse 

opgørelser præcise, uden at de nogensinde bliver det. Et billede der kan føre 

til argumenter om, at de resurser, der går til optimeringen af præcisionen, 

er dårligt disponerede, når vi ser tingene i et større perspektiv, og at store 

dele af præcisionsarbejdet således munder ud i en syndflod af spildte 

bedrifter. Men en sådan kritik bygger imidlertid på den præmis, at der på 

forhånd er givet et logisk og entydigt svar på, hvor den endelige grænse for 

præcisionsforbedringerne bør gå. Dette er ikke tilfældet, hvilket analysen 

meget klart viser. Derfor er kapitlet ikke et oplæg til kritik, men skal i stedet 

læses som en analyse, der lægger noget væsentligt til forståelsen af, hvordan 

emissionsdata udarbejdes; nemlig at grænserne for deres præcision ikke har 

ikke noget logisk eller naturligt endepunkt, men at præcision er noget, der 

performes i et samspil af forskellige interesser, resurser og data. 

 Denne fraktale omstændighed er imidlertid ikke kun vigtig for at 

forstå hvordan praksissen i DMU opererer. Den er også vigtig i forhold til 

bredere diskussioner om klimaspørgsmålet. Såkaldte 'klimaskeptikere' 

peger i den forbindelse på, at der til stadighed er store usikkerheder i de 

data og de modeller, som den klimapolitiske dagsorden tager afsæt i, og at 

der mangler endeligt bevis for at globale klimaforandringer er 

menneskeskabte. Præmissen for denne position er, at usikkerhederne i 

vores viden er en midlertidig tilstand, som vi kan bryde ud af, når vi har 

opnået absolut sikre beviser eller modbeviser. Problemet med denne 

forståelse er set i lyset af dette kapitel, at den ikke tager usikkerhed alvorligt. 

For som kapitlet er med til at gøre klart, så er usikkerhed ikke en 

midlertidig tilstand, vi kan bryde igennem, men en grundpræmis for viden. 
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Ligesom fraktalen ikke har noget slutpunkt, så vil vi bestandigt være stillet i 

en position, hvor vores viden om verden indbefatter usikkerhed, hvorfor vi 

må lære at handle ud fra dette udgangspunkt (jvf. Callon et al. 2011). 

Enhver form for sikkerhed producerer usikkerhed. Dette er ingen nyhed i 

DMU, hvor man alene styrer på pragmatisk vis efter, hvor gode klimadata 

det er muligt at lave ud fra de resurser og de data, der er til rådighed. Men 

ligesom Edwards (2010) vil jeg her pege på, at det fortjener bredere 

anerkendelse, at vi altid kun vil have et "bedste bud" på klimaspørgsmålet, 

og at dette bud er det eneste, vi har at handle ud fra.   
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Kapitel 6 

Teknologi og performativitet 
- alle teknologier er accountability-teknologier 

Computere, routere, e-mails, telefoni, databaser, etc. Alt sammen er det 

eksempler på teknologier, der indgår som mere eller mindre 

selvfølgeligheder i de fleste professionelle sammenhænge. Det gør de også i 

DMU, hvor de tilmed er helt nødvendige for at kunne udarbejde og 

rapportere emissionsopgørelser.  

 Formålet med dette kapitel er at vise, hvordan sådanne 'selvfølgelige' 

teknologier ikke blot fungerer som instrumentelle resurser for 

forudbestemte arbejdsgange i forbindelse med at accounte for 

drivhusgasemissioner, men at de aktivt giver form til hvordan dette arbejde 

udføres praktisk og kognitivt. Med afsæt i denne performative 

teknologiforståelse bidrager kapitlet til at udfolde et aspekt af afhandlingens 

infrastrukturelle forståelse af accountability. Nemlig det, at ikke kun 

styringsteknologier, som 'kommer udefra', har indflydelse på, hvordan 

fagfolk holder sig accountable, men at også disse mere 'selvfølgelige' 

teknologier er med til at forme hvordan infrastrukturel accountability 

opretholdes. 

 Denne pointe belyses i kapitlet via en undersøgelse af, hvordan en 

central database i DMU former den særdeles vigtige del af arbejdet, som 

består i at føre kontrol med de baggrundsdata, der anvendes til 

emissionsopgørelserne. I en datadrevet praksis som DMU er denne 

fortløbende interne datakontrol helt afgørende for at vedligeholde 

kapaciteten til at accounte præcist og troværdigt for emissionerne. Derfor 

er databasens rolle i kontrolarbejdet særlig interessant at belyse.  
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 Databasens performativitet kommer til udtryk, idet vi ser, hvordan et 

skifte fra brug af regneark til brug af databaseteknologi i håndteringen af en 

bestemt dataopgave ikke blot er en teknisk ændring, men også en ændring 

af epistemologisk signifikans med betydning for datakontrollens praktiske 

og kognitive udførelse.  

 At en teknologi er performativ er i en ANT-forståelse ikke 

ensbetydende med, at den projekterer sin indre rationalitet ned over noget 

andet, som passivt tager form heraf. Arbejdet med datakontrol er således 

heller ikke determineret af databaseteknologi, men distribueret ud i et socio-

teknisk agencement (Callon 2007, 320). Med denne forståelse belyser 

kapitlet også, hvordan forskernes 'blik' på data har en vigtig og formende 

betydning for, hvordan det socio-tekniske agencement, som omfatter data, 

databaseteknologi og forskere, performer datakontrol. Jeg begynder kapitlet 

med en forklaring af denne teoretiske forståelse af performativitet og socio-

tekniske agencements. 

Om#performativitet#og#socio9tekniske#agencements#
Begrebet om performativitet har rødder hos sprogfilosoffen Austin som i 

bogen How to Do Things with Words (1975), argumenterer for, at visse 

ytringer ikke blot er deskriptive, men performative fordi ytringerne i sig 

selv er handlinger. For eksempel er ytringerne  "jeg døber dig", "jeg lover 

dig" eller "jeg navngiver dette skib Queen Elisabeth" ikke bare beskrivelser 

af, hvad 'jeg gør'; ytringen er at gøre det (Austin 1975, 5). Sådanne 

performative ytringer adskiller Austin fra konstative ytringer, som er 

deskriptive statements som f.eks. "katten ligger på måtten" (Austin 1975).32 

Austin beskriver i bogen forskellige typer af performative ytringer, og 

samlet set udgør bogen en kritik af forestillingen om, at sprog ikke har 

                                                

32 Austin gør dog senere op med denne distinktion, idet han når frem til, at ingen ytringer 
er komplet neutrale og konstaterende, men at alle ytringer indeholder forskellige grader 
af illocutionary force (Austin 1975, 150).  
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virkelige effekter, men blot beskriver tingenes tilstand på måder, som 

korresponderer mere eller mindre godt hermed. Performativitet, som 

Austin fremlagde det, er sidenhen kritiseret og videreudviklet af bl.a. Searle 

(1969) og Ginet (1979) indenfor sprogfilosofien samt Butler (1993) der 

viser, hvordan kønnet konstitueres diskursivt gennem performative 

handlinger, der (re)producerer normative kønsidentiteter. Performativitet 

optræder således i flere sammenhænge (se Loxley 2006), hvorfor det er 

relevant med en afklaring af begrebets betydning i ANT og i denne 

afhandling.  

 I ANT-studier optræder begrebet mest eksplicit i Michel Callons 

bidrag til feltet Social Studies of Finance (Cetina & Preda 2006; MacKenzie 

et al. 2008). Her betegner performativitet, hvordan finansiering og 

økonomi som professionelle discipliner ikke blot beskriver, men medvirker 

til at producere specifikke former for økonomisk aktivitet og organisering 

(Callon 1998b; Callon 2007).  Callon illustrerer sin pointe bl.a. ud fra en 

case om en reorganisering af et jordbærmarked i en landsby i Frankrig. 

Lederen af reorganiseringen tog udgangspunkt i en grundbog om 

markedsøkonomi. Under reorganiseringen blev et elektronisk display sat op 

i markedshallen med billeder og priser på alle jordbær i udbud. Dette 

muliggjorde overblik over og sammenligning af aktuelle priser og 

produkter for både købere og sælgere. Derudover blev transaktioner 

løbende vist på den elektroniske tavle. Endeligt blev en væg opført, som 

fysisk adskilte købere og sælgere og dermed forhindrede social interaktion 

herimellem. Resultatet var et marked, der fungerede efter teoriens begreber 

om den profitmaksimerende homo æconomicus og markedsmekanismer, 

der i frit spil finder sin ligevægtspris mellem udbud og efterspørgsel (Callon 

1998b, 20). Med eksemplet viser Callon bl.a., at markedsmekanismerne ikke 

er en naturlov, men betinget af en arkitektur og en række tekniske og 

praktiske anordninger m.m., som muliggør økonomisk rationel adfærd. 

Samtidig viser Callon, at økonomisk teori er performativ: Teorien står ikke 
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udenfor en virkelighed af naturlig økonomisk adfærd, som den beskriver, 

men indgår heri og bidrager aktivt til at forme den i sit eget billede; den 

økonomiske grundbog ansporer lederen af markedet til at iværksætte en 

reorganisering ud fra de teoretiske principper.  

 Men en væsentlig pointe er, at den økonomiske teori ikke alene 

performer markedet i perfekt konkurrence. Teorien indgår som ét element 

blandt flere – displayet, den separerende væg i markedshallen, de sociale 

aktører, jordbærrene etc. – som tilsammen konstituerer et socio-teknisk 

agencement (Callon 2007), der i kraft af sin specifikke konfiguration agerer 

som et marked i perfekt konkurrence. Når den økonomiske teori kaldes 

performativ, er det fordi, den indgår som aktivt element i dette agencement. 

At dette agencement performer 'efter bogen' er blot et eksempel på, 

hvordan den økonomiske teoris performativitet kan vise sig, og ikke et 

kriterium for at teorien kan kaldes performativ.  

 I ANT er teorier, teknologier, præstationsmålinger, evalueringer, 

kvalitetssystemer dermed ikke kun performative, når de projekterer sine 

egne mål og værdier på praksisser og realiserer sig selv herigennem ligesom 

mere eller mindre selvopfyldende profetier (Merton 1968, 475). De er altid 

performative, idet de på forskellige måder og i større eller mindre omfang 

bidrager til, at aktør-netværk fortløbende performer bestemte rationaliteter, 

virkeligheder, mål, ritualer, sandheder etc. (Callon 2007, 323). Set i dette lys 

er det en triviel pointe, at teknologier er performative, men mere 

interessant at undersøge, hvordan de indgår i en infrastruktur og medvirker 

til at gøre bestemte handlinger, begivenheder, rationaliteter, idealer mulige. 

Specifikt for dette kapitel er formålet at belyse, hvordan databaser fungerer 

som 'epistemologiske agenter' i det socio-tekniske agencement i DMU, som 

udfører datakontrol.  



 165 

Databaser#som#epistemologiske#agenter#
Emissionsopgørelser bygger som nævnt på statistiske data indsamlet fra 

diverse leverandører rundt om i landet. Data fra de forskellige leverandører 

kommer i forskellige formater og opsætninger og kræver derfor en 

klargøring for at kunne bruges i emissionsopgørelserne. Når data er 

klargjort og sat op på den rigtige måde, lægges de ind i en central database i 

DMU. Her lagres samtlige data, som indgår i beregningerne af emissioner 

(Nielsen et al. 2013, 47). Af samme grund er det helt afgørende for 

udarbejdelsen af drivhusgasregnskabet, at der hverken er fejl eller mangler i 

databasen.  Derfor er den løbende kontrol med databasen og dens indhold 

et særdeles vigtigt aspekt af denne praksis. 

 Formålet med dette kapitel er som nævnt at belyse, hvordan 

databaseteknologi ikke blot er en instrumentel understøttende resurse for 

en på forhånd fastlagt arbejdsproces, men at det aktivt og på signifikante 

måder bidrager til at forme hvordan arbejdet udføres. Men parallelt til 

Bowker og Star (2000, 33), der pointerer at "gode infrastrukturer er svære at 

finde", er det også vanskeligt at demonstrere, hvordan den 

databaseteknologi, som er en så indgroet del af praksissen i DMU, fungerer 

som mere end et instrumentelt lag for arbejdet, som noget der aktivt giver 

det form. Men det kan synliggøres ved et nærmere blik på, hvilken forskel 

det gjorde, da DMU i 2006 udbyggede databasesystemet, sådan at det kom 

til at udføre nogle datahåndteringsopgaver, som før var gjort i regneark.  

 Det skete i arbejdet med landbrugsopgørelserne, hvor man ind til 

2006 havde arbejdet sådan, at emissionsdata efter at være indhentet fra 

centraldatabasen blev modelleret i et system af forbundne regneark på 

forskernes computere, der i sin sammensætning udgjorde en metode for 

beregningen af emissioner. I emissionsrapporten fra 2006 er denne 

regnearksmodel skitseret således: 
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(Illerup et al. 2006, 212). 

Forklaring: De ydre bokse foroven og forneden beskriver hvilke data, der 

kommer fra hvilke leverandører ('Danmarks Statistik', 'Energistyrelsen', 

osv.) og er som sådan ikke en del af beregningsmodellen. Boksene til højre, 

venstre og forneden af de røde 'beregningsspor' i midten repræsenterer 

regneark med forskellige typer grunddata (f.eks. i venstre side 'stable 

system', 'manure store' osv.). Ved at følge de røde beregningsspor fra neden 
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kan man, via pilene som peger ind mod de enkelte spor, også følge, hvordan 

grunddata fra de forskellige regneark indgår i beregningen af emissioner, 

som er angivet i toppen, NH3, PM, N2O og CH4.33 Således kan man også få 

et indtryk af, hvordan regnearkene i denne model har været forbundet på 

en relativt kompleks måde. Denne regnearksmodel er sidenhen blevet 

integreret i database-systemet. Nedenfor forklarer en forsker om 

baggrunden for dette skifte i teknologi: 

"Tidligere har vi haft det sådan, at vi arbejdede i regneark, som vi delte. 
Men på et tidspunkt stødte vi på loftet af, hvad de kunne bære. Vi 
kunne næsten ikke åbne de regneark, fordi de var linket til hinanden. 
Og det, der sker med regneark, når de er linket, det er, at går jeg ind og 
retter i et felt, så har det konsekvenser for alle andre ark. Altså hvis nu 
jeg går ind og kigger i et regneark, og tænker; 'hvad nu hvis den her var 
8 i stedet for 10, hvad ville der så ske i den anden ende? Hvilken 
påvirkning har det for hele systemet?' Men hvis man så kommer til at 
gemme den rettelse – hvilket er sket – så står man med en anden værdi 
af CO2 i den anden ende og tænker; 'hov, der er noget der er forandret', 
og så tager det enormt lang tid at finde ud af hvor [fejlen] er." 

Problemet med brugen af regneark var altså dels en utilstrækkelig grad af 

computerkraft til at drive arbejdet med det tunge datagrundlag, og dels at 

det gjorde systemet sårbart for fejl, idet forsøgsvise ændringer i data er 

svære at genfinde, når de først er gemt. Disse problemer var anledningen til 

at DMU i 2006 lagde regnearksmodellen over i databasesystemet, som 

bedre kunne opretholde datasikkerheden og den tekniske stabilitet. 

 Nedenfor ses en anden figur, som viser den nye 'databaseversion' af 

regnearksmodellen illustreret ovenfor. Figuren viser databasestrukturen, 

dens indhold samt arbejdsprocessen omkring den. De indsamlede data fra 

forskellige leverandører kommer som nævnt i forskellige formater og skal 

                                                

33  Henholdsvis ammoniak, partikler (Particulate Matter), lattergas og metan. 
Partikelemissioner indgår ikke som en del af drivhusgasregnskabet, men opgøres i 
forbindelse med luftforurening. 
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derfor klargøres i en database for sig (øverste firkant). Herefter indføres og 

lagres de klargjorte data i databasen med navnet "IDA-Backend" (den 

midterste firkant). IDA-Backend lagrer således alle de data, som indgår i 

beregningen af emissioner. Selve beregningerne udføres i databasen "IDA" 

(nederste firkant til venstre), der som udgangspunkt er tom, men får data 

efter forespørgsel til IDA-Backend. Beregningen udføres således automatisk 

via forespørgsler, og resultaterne gives i outputdatabasen (firkanten nederst 

til højre). Sikkerheden består i, at datagrundlaget ligger fast i den centrale 

IDA-Backend og således ikke kan ændres ved fejl. 

 
        Kilde: (Nielsen et al. 2013, 374) 
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Mens databasemodellen har skabt øget teknisk stabilitet og datasikkerhed, 

har det også skabt en øget uigennemsigtighed i datagrundlaget. Det skyldes 

ganske enkelt, at kun de data, der laves forespørgsler på, er synlige, hvilket 

på figuren ovenfor svarer til, at hele den midterste firkant er usynlig. Dette 

er ikke problematisk i forhold til selve beregningen af emissioner. Men når 

datagrundlaget skal kontrolleres for fejl skaber det – sammenlignet med 

regnearkene – en anderledes udfordrende situation. For som forskeren 

forklarede mig, udføres datakontroller ved at undersøge sammenhænge 

mellem forskellige data-variable og ikke ved at kontrollere data 'stykke for 

stykke'. Og undersøgelsen af sammenhænge i data er vanskeliggjort med 

databaseteknologien, hvor forskellige data tilgås enkeltvis gennem 

forespørgsler. Forskeren fortæller om det her: 

Forsker: "Den [databasen] er mindre gennemskuelig. Det synes jeg helt 
klart. Det er sværere at se de der sammenhænge mellem tal. Altså det 
kræver nogle krydstjek på nogle andre måder. Det er så det vi har 
arbejdet med siden – at lave flere og flere krydstjek." 
 
Morten: "Ok. Hvis jeg forstår det rigtigt; i de her krydstjek der har man 
to ting [tal], man beder databasen om, og hvis de ser nogenlunde 
overensstemmende ud, så er det fint. I modsætning til regnearket hvor 
I i højere grad ligesom kunne følge alle tallene, sådan ligesom en stor 
plakat man har foran sig med en udvikling?" 
 
Forsker: "Lige præcis. Og man kunne hurtigt gå ind og sige 'OK dén der, 
den hænger sammen med dén der, og så dén der den ...' Altså [med 
regneark] kunne man ligesom følge de forskellige variable. Men i 
databasen skal man ligesom ind og kigge på de enkelte forespørgsler. 
Man ved f.eks. at dé to variable hænger sammen, og at de gerne skulle 
udvikle sig i samme retning, og så beder man databasen om dem, og så 
tjekker man det. Så når det er databaser, så er det en lidt anden måde 
at arbejde på. Det er knap så gennemsigtigt, men til gengæld er det 
mere sikkert." 

Forskellen mellem regneark- og databasesystemet kan umiddelbart virke 

som en teknisk detalje uden større betydning, men nogle gange er djævlen i 
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detaljen. Som forskeren selv nævner til sidst, er den øgede stabilitet og 

datasikkerhed sket på bekostning af gennemsigtigheden i datagrundlaget. 

Dette kræver imidlertid en præcisering. For det er ikke tilfældet, at 

databasen tilslører data, som før var synlige. Forskerne har mulighed for se 

de samme data, hvad enten teknologien er regneark eller databaser. Snarere 

end et spørgsmål om større eller mindre synlighed i datagrundlaget, skal vi 

forstå forskellen mellem regneark og database som en forandring i måden, 

hvorpå forskerne ser data. Og med den forståelse at forskellige måder at se 

verden på implicerer forskellige måder at erkende den på (Daston & 

Galison 2007, 368), vil jeg her pege på, at forskellen mellem regneark og 

database har epistemologisk signifikans. Databasen er så at sige en 

'epistemologisk agent', idet den transformerer den praksis, det er at vide 

noget om emissionsdata og således også emissionerne derude.  

 For med databasemodellen betonede forskeren, hvordan de for at 

lave datakontroller først skulle vide, hvordan bestemte variable gerne skulle 

udvikle sig i forhold til hinanden, for på dette grundlag at kunne lave en 

forespørgsel til databasen, som er relevant for datakontrol. At data i kraft af 

databasen kun kan tilgås gennem forespørgsler betyder altså, at datakontrol 

bliver et hypotetisk anliggende hvor man på forhånd skal vide "... at dé to 

variable ... gerne skulle udvikle sig i samme retning, og så beder man 

databasen om dem, og så tjekker man det". Det vil sige, at måden at 

undersøge et muligt problem (fejl i data) består i på forhånd at afgrænse 

problemet til 2 data-variable og opstille en hypotese for, hvordan de 

afgrænsede elementer opfører sig under fejlfri forhold, og endeligt at teste 

hypotesen. Der er rent erkendelsesteoretisk stor forskel på denne 

hypotetiske tilgang, og så den tilgang forskeren beskriver, da de brugte 

regneark. Her havde de, som det blev sagt, det hele foran sig, og datakontrol 

bestod i at "følge de forskellige variable" og undersøge, hvordan "... dén der, 
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den hænger sammen med dén der ...".34 Her var datakontrol en mere 

prøvende og udforskende aktivitet, hermeneutisk kunne man kalde den, og 

som ikke krævede en hypotese, før den kunne udføres. Denne forskel 

fremtoner også klart, når man sidestiller figurerne for databasemodellen og 

regnearksmodellen som nedenfor. 

 

 
 

Databasemodellen til venstre, hvor forbindelserne mellem forskellige data i 

udregningen af emissioner er 'black boxede' (Latour 1987), hvormed 

datakontrol må bestå i opstillinger og test af hypoteser. Regnearksmodellen 

til højre, hvor black boxen står åbent, og hvor man, som pilene illustrerer, 

trinvist kan følge forbindelserne mellem forskellige data i udregningen af 

emissioner og således på mere udforskende vis kontrollere, om der er fejl i 

data, og om modellen regner rigtigt. Jeg vender tilbage til denne forskel i 

forbindelse med et eksempel om lidt. 

                                                

34 Pudsigt er det i øvrigt hvordan forskerens beskrivelse minder om Latours metodiske 
slogans om at 'følge aktørerne' – følge tallene – og 'opspore associationer' – '... hvordan 
dén der, den hænger sammen med dén der.' 
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Datakontrollens#berigede#og#begrænsede#blik#

At en database er performativ er som nævnt ikke ensbetydende med, at den 

projekterer sin indre logik ned over noget andet, som passivt tager form 

heraf. Arbejdet med datakontrol er således ikke determineret af 

databaseteknologi, men også formet af øvrige elementer, som tilsammen 

danner et socio-teknisk agencement (Callon 2007), der udfører datakontrol. 

I det følgende undersøger jeg, hvordan dette agencement også er formet af 

forskernes 'blik' på data. 

 

Jeg starter banalt. Når forskerne kontrollerer emissionsdata forudsætter det 

et bredere vidensfelt med antagelser om, hvordan emissionsniveauer 

realistisk kan udvikle sig. Herved formes et bestemt perspektiv, hvorfra 

dataserier kan tage sig ud for forskerne som noget, der "svinger som det 

skal" eller "har en tendens man godt kan lide", som nogle forskere bl.a. 

formulerede det. Til sammenligning var det ikke andet end tal, jeg kunne 

se, de gange forskerne viste mig tabeller med data på deres 

computerskærme.35 Dette er en banal, men af flere grunde vigtig pointe. 

Blandt andet fordi, den peger på det helt fundamentale forhold, at data ikke 

taler for dem selv (jvf. Pentland 1993). Som Gitelman og Jackson (2013) 

også pointerer, kræver det en videns- og fortolkningsbase – et bestemt 

perspektiv – for overhovedet at kunne læse data som data, i dette tilfælde at 

kunne læse tal som emissionsopgørelser, der f.eks. kan se "fornuftige ud" 

eller derimod "have nogle spring der ser mærkelige ud", for igen at bruge 

forskernes sprogbrug.  

 Blikket på data er ud fra disse betragtninger en væsentlig og aktivt 

formende del i det socio-tekniske agencement, som performer 

kontrolarbejdet på distribueret vis mellem forskere, data og database. 

                                                

35 Det minder om Latour, der i sine videnskabsstudier beretter om en professor, der peger 
på en graf på en skærm, og forklarer Latour, at "her kan du se svingninger i 
endorfinniveauer". Men alt hvad Latour ser, er en streg på en skærm (Latour 1987, 71). 



 173 

Samtidig er dette blik jævnfør Haraway (1990) et 'partielt perspektiv', som 

både er beriget og begrænset af de måder, hvorpå blikket uundgåeligt er 

bundet til verden: Forskernes blik er åbenlyst berigede, eftersom de er i 

stand til at læse og kontrollere tal som værende emissionsopgørelser og 

derved producere accounts for udledningen af drivhusgasser, som vinder 

international troværdighed. En i grunden imponerende bedrift! Men i 

arbejdet med datakontrol er deres blik også væsentligt begrænset, idet visse 

typer af fejl, som vi nu skal se, ikke fremtræder som sådan for forskerne. 

 De danske emissionsopgørelser bygger på et detaljeret og derfor 

'tungt' datagrundlag. Det er imidlertid ikke kun detaljegraden i data, som 

bidrager til tyngden i datagrundlaget, men også det forhold, at 

datagrundlaget har en historisk dimension, da det omfatter 

emissionsopgørelserne tilbage til 1990. De ældre historiske data bruges vel 

at mærke aktivt. Det skyldes, at arbejdet med emissionsopgørelser ikke 

alene består i at opgøre og rapportere det forgangne års emissioner, men 

også i at udarbejde en opdateret tidsserie, der viser udviklingen i nationale 

emissioner siden 1990, basisåret for Kyotoprotokollens første 

forpligtelsesperiode. Emissionsopgørelserne fra tidligere år er således ikke 

'lukket ned' men genberegnes hvert år, for så vidt at nye aktivitetsdata eller 

ny viden på området giver anledning til at optimere de ældre estimater.  

 Således repræsenterer databasen verden både rumligt 

(emissionskilder, emissionsfaktorer, diverse variable) og tidsligt (datas 

udvikling over tid), og forskerne navigerer i begge dimensioner for at 

(re)konstruere redegørelser om drivhusgasudledninger i Danmark. En stor 

del af dette arbejde består som nævnt i at kontrollere data, og en forsker 

fortæller her om, hvordan dette arbejde udføres ved at kontrollere deres 

tidsserier for mistænkelige "spring":  

"Det vi har koncentreret os om i år er, at lave nogle kontroller over 
årene fra 1990 og frem – ser det fornuftigt ud, eller har vi nogle spring 
på nogle vigtige parametre der ser mærkelige ud? Og [hvis vi har det] så 
går vi ind og undersøger dem og ser, om de er OK eller ej."  
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Det vil sige, at kontrollen her foretages ved at identificere iøjnefaldende 

spring imellem årene i tidsserien, og derefter at tjekke om disse spring er 

udtryk for fejl eller ej. Men datagrundlaget er, som det også blev 

eksemplificeret i forrige kapitel, 'dybt', eftersom de fleste data er 

aggregerede i flere lag. Og som forskeren forklarer nedenfor, har 

ovenstående kontroltilgang sin begrænsning, eftersom visse typer af fejl i de 

nedre datalag ikke giver udslag som store spring i de øvre datalag, hvor 

kontrollen udføres: 

"Problemet er, at data i de sidste nye tal af CO2-emissionen, der kan 
det godt se fornuftigt ud. Altså det ser fint ud, og det svinger som det 
skal, eller har en eller anden tendens vi godt kan lide, ikke. Men inde 
bag ved kan der godt være nogle fejl. Hvis man f.eks. har lavet en 
systematisk fejl, så går den jo igen. Altså, hvis man mangler noget, så 
mangler det for hele tidsserien [og dermed giver det ikke udslag som et 
spring mellem årene]. Og det er vi altså stødt ind i et par gange. Eller 
hvis man har nogle variable, der går i hver sin retning, så 'spiser' de 
hinanden [udligner hinanden], og så kan man ikke se det i summerne, 
hvor vi laver kontrollen."  

Forskernes kontrolblik er således begrænset af nogle blinde vinkler, hvor 

fejl i de underliggende datalag forsvinder som fejl i de øvre datalag. Enten 

fordi flere variable i de underliggende datalag, som er fejlagtigt høje og lave, 

kommer til at udligne hinanden i de aggregerede datalag, eller fordi en 

variabel konsekvent er for høj eller lav igennem hele tidsserien.  

 Her følger et eksempel på den sidstnævnte fejltype, som viste sig i 

grunddata over danske søers kvælstofudskillelse. Søer færdes i forskellige 

staldsystemer afhængig af, hvornår de skal fare, og hvornår de er i 

forberedelsesfasen hertil. De færdes 30 procent af tiden på den ene staldtype 

og 70 procent af tiden på den anden, og denne færden i forskellige 

staldsystemer har indflydelse på hvor meget kvælstof, de udskiller. Den 

systematiske fejl bestod i, at der i databasen manglede kvælstofdata for den 
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ene staldtype i hele tidsserien, hvorfor den samlede kvælstofmængde for 

søer systematisk var for lav. 36  Der var altså ikke et markant 'dyk' i 

tidsseriens kvælstofmængder, som kunne synliggøre denne fejl for 

kontrolblikket. Fejlen blev derfor hverken opdaget i forbindelse med 

datakontrol eller i eksternt review, men mere tilfældigt idet en kollega 

skulle bruge netop disse data til et andet projekt. Kollegaen, som havde stor 

indsigt i landbrugsvidenskab, studsede over niveauet i kvælstofmængden, 

som herefter blev kontrolleret, og fejlen blev opdaget. 

 Eksemplet her er interessant i forhold til den førnævnte 

epistemologiske forskel, som henholdsvis regneark og databasesystemet 

introducerer i arbejdet med datakontrol: Regnearket hvor datagrundlaget 

og beregningsmodellen i udgangspunktet er synligt og indbyder til at blive 

udforsket; databasen hvor datagrundlaget og beregningsmodel i 

udgangspunktet er usynligt, men 'stykvist' tilgængeligt via forespørgsler, 

hvilket kræver en hypotetisk tilgang. For i eksemplet opdages fejlen ved en 

tilfældig omgang med data, snarere end som resultat af en gennemtænkt og 

bevidst udført datakontrol. Skulle fejlen være fanget med den hypotetiske 

tilgang, ville det kræve en viden som gav anledning til at tro, at 

kvælstofudskillelsen fra søer muligvis var for lav, og dermed også en 

anledning til at udtrække og kontrollere netop disse data fra det samlede 

datagrundlag.  

Opsamling#og#refleksion#–#datagrundlaget#som#en#gåde#

Datakontrol er som nævnt en særdeles vigtig del af arbejdet i DMU, som 

udføres hele tiden i DMU. Det sker i jagten på at undgå fejl og dermed lide 

fagligt troværdighedstab, som en forsker også udlagde det. Datakontrol et 

således et fundamentalt aspekt af det at accounte troværdigt for 

                                                

36 Kvælstof er som sådan ikke en drivhusgas, men det indgår som kemisk komponent i 
drivhusgasserne lattergas og metan, hvorfor det indregnes som en variabel i 
emissionsfaktorerne. 



 176 

emissionerne og således opretholde accountability. Kapitlets vigtigste 

pointe i denne sammenhæng er at synliggøre databaseteknologiens 

performativitet som noget, der aktivt giver form til, hvordan 

kontrolarbejdet udføres praktisk og kognitivt, og som derved ændrer den 

praksis, det er at vide noget om emissioner. Så vidt har jeg belyst, hvordan 

samspillet mellem databaseteknologi og forskernes blik på data former det 

socio-tekniske agencement, som udfører datakontrol.  

 Som afrunding på analysen vil jeg her pege på, at de udfordringer, 

der knytter sig til arbejdet, også skyldes, at det ganske enkelt er store 

mængder data, der skal føres kontrol med. I forrige kapitel viste jeg, 

hvordan arbejdet med at præcisere opgørelserne skete under 'fraktale 

omstændigheder'. Disse omstændigheder reproduceres i en vis forstand i 

arbejdet med at kontrollere det komplekse datagrundlag, som omfatter 

mange niveauer af aggregerede datasæt, og hvor der altid er muligheden for 

fejl 'længere nede', som ikke opdages. Forskeren fra landbrugsopgørelserne 

formulerede det således:   

"... vi er nødt til at vælge et eller andet niveau. Altså – vi har nogle 
overordnede summer vi tjekker, og så også på det næste mellemniveau 
og så videre ... men alting er jo aggregerede data fra noget andet. Så 
vores problem er også meget sådan noget med, 'hvor stopper vi?'"  

Fra forskerens perspektiv er der altid et datalag mere at disaggregere og 

kontrollere, og det at føre kontrol med data kan således aldrig munde ud i 

en komplet dækkende kontrol og verificering heraf. Ligesom målet om 

præcision, som jeg belyste i forrige kapitel, er datakontrollen altså et fraktalt 

forehavende. Der vil altid være et datalag yderligere at kontrollere, og der 

vil altid være flere potentielle fejl, som gemmer sig "inde bag ved" i 

databasen, og som forbliver usynlig for det begrænsede blik, hos den som 

kontrollerer. 

 Det giver mig anledning til en refleksion. Datagrundlaget kan tænkes 

som en 'gåde', der danner bagside til de 'svar', DMU producerer til 
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spørgsmålet om drivhusgasudledningen. For vi ser, hvordan et detaljeret 

datagrundlag, som er beregnet på at skabe en mere præcis repræsentation af 

'emissionerne derude', samtidigt medvirker til at gøre praksissen, der 

udarbejder disse repræsentationer mere usikker; omfang, dybde og 

kompleksitet i datagrundlaget samt måden, hvorpå data er lagrede, gør, at 

datagrundlaget i sig selv – ligesom 'klimaet derude' – kommer til at udgøre 

et delvist ukendt domæne af virkeligheden, som man aldrig får fuld kontrol 

og synlighed over eller vished omkring. Data, ud fra denne betragtning, 

medvirker altså ikke alene til at producere mere sikker viden om klimaet, 

men også til at producere nye sfærer af 'ukendt datavirkelighed'. Gåden om 

emissionerne 'derude' bliver således translateret til en gåde om data i en 

database. Her er det tilmed interessant at hæfte sig ved nogle af de 

metaforer, hvormed forskerne beskrev arbejdet med data. For eksempel 

forekom formuleringer såsom "... hvis vi er nede og dykke og kigge efter 

noget ..." eller "... når vi er nede og rode i vores tal ..." at være intuitive og 

umiddelbare måder for forskerne at beskrive arbejdet på. At være "nede at 

dykke, rode og kigge efter noget" leder umiddelbart tankerne hen på det at 

udforske noget ukendt eller at finde vej i fremmede omgivelser. Denne 

iagttagelse fremhæver igen det paradoksale aspekt, at datagrundlaget på den 

ene side udgør en resurse til at producere præcise opgørelser, men samtidig 

udgør et fremmed, ukendt og diffust domæne, hvor der altid kan gemme 

sig fejl. Så mens det detaljerede datagrundlag gør det muligt at producere 

solide, velunderbyggede og videnskabeligt sikre accounts for emissionerne 

til klimakonventionen, introducerer detaljegraden i data samtidig en ny 

uløselig og fraktal gåde pakket ind i en database.  

Konklusion:#Accountability#imellem#databasens#og#
narrativets#form#
Accountability forbindes ofte med bestemte typer af teknologi, som måler, 

kontrollerer og synliggør professionelt arbejde og derved holder praksisser 
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accountable. Formålet med dette kapitel var at vise, hvordan afhandlingens 

infrastrukturelle tilgang åbner op for den forståelse, at når fagfolk holdes 

accountable, så er der mange andre teknologier, som har betydning for, 

hvordan dette konkret foregår. Teknologier som ikke umiddelbart 

forbindes med accountability, men som altså er med til at præge, hvordan 

accountability produceres og vedligeholdes i en infrastruktur. 

 Denne teoretiske pointe blev belyst i analysen af, hvordan 

databaseteknologi giver form til arbejdet med at kontrollere datagrundlaget 

i emissionsopgørelserne. Datakontrol foregår løbende i DMU og er et helt 

centralt aspekt af måden, hvorpå denne praksis vedligeholder kapaciteten til 

at accounte troværdigt og præcist for emissionerne. Analysen viste, 

hvordan databaseteknologi i denne sammenhæng ikke blot er 'det sted, 

hvor data er', men også en teknologi, der frembringer og gør data 

tilgængelige på en bestemt måde, og derved giver form til hvordan 

datakontrol udføres praktisk og kognitivt. Det blev synligt via kontrasten 

mellem kontrol af data i regneark og i en database. Her så vi datakontrol gå 

fra blive udført via en udforskende eller hermeneutisk tilgang til at blive 

udført via en hypotetisk tilgang. Derfor kaldte jeg databaser for 

'epistemologiske agenter'.  

 Som kapitlet også viste, er datakontrol imidlertid ikke determineret 

af databaser, men distribueret ud i og gjort af et socio-teknisk agencement, 

hvori kapitlet udover databaseteknologien også har belyst, hvordan 

forskernes blik på data udgør et signifikant element. Her så vi, hvordan 

nogle fejl ikke fremtræder som sådanne, fordi fejl i forskernes blik 

forudsættes at give sig til kende som markante "spring" i dataserier, der 

virker utroværdige for en redegørelse for drivhusgasemissionen.  

 Her er det interessant at sætte kapitlet i perspektiv til Manovichs' 

(2002) forståelse af 'database' som en kulturel form, der danner kontrast til 

narrativet som en anden kulturel form, hvormed vi skaber mening, viden 

(og accounts) om verden. Han skriver: 
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As a cultural form, database represents the world as a list of items 
and it refuses to order this list. In contrast, a narrative creates a 
cause-and-effect trajectory of seemingly unordered items (events). 
Therefore, database and narrative are natural enemies. Competing 
for the same territory of human culture, each claims an exclusive 
right to make meaning out of the world. (Manovich 2002; citeret i 
Bowker 2005, 29) 

Denne udlægning af narrativ og database som konfliktende kulturelle 

former er et interessant perspektiv på arbejdet i DMU. For vi ser netop en 

kontrast imellem databasen, hvor emissionsdata er gjort 'stykvist' 

tilgængelige via forespørgsler, og forskernes blik hvor data læses som 

narrativer, der "kan svinge, som de skal", og som kontrolleres ved at 

undersøge kausale sammenhænge herimellem. Det er data som enkelte 

bestanddele versus data som sammenhængende fortællinger.  

 Mere bredt og abstrakt betragtet kan databaseformen og narrativet 

anskues som et spændingsfelt, hvori accountability produceres og 

vedligeholdes. For heri opstår kapaciteten til at producere 

sammenhængende fortællinger (her om drivhusgasemissioner) via 

urelaterede data, som findes i databaser rundt om i samfundet. Men disse 

narrativer kan ikke opretholde sig selv efter deres konstruktion, men må 

løbende kontrolleres og accountes for hvilket kræver, at de dekonstrueres i 

en bevægelse tilbage mod databasens form, hvor de kom fra, men hvor 

narrativet imidlertid ikke længere findes, andet end som 

usammenhængende bestanddele. En sådan forståelse af accountability som 

produceret og vedligeholdt i spændingsfeltet mellem databasens og 

narrativets form, bliver ikke mindre interessant set i lyset af det massive 

omfang, hvormed diverse data genereres og lagres i vores samfund.  
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Kapitel 7 

Datafriktion 

A wheel turns because of its encounter with the surface of the road;  

spinning in the air it goes nowhere. (Tsing 2005, 5) 

 

Accountability-relationer er ofte teknisk medierede og digitaliserede. 

Accounts produceres, transmitteres og modtages på digital form. Denne 

enkle beskrivelse passer også på arbejdet med at accounte for emissioner af 

drivhusgasser: Først indsamles statistiske grunddata, dernæst multipliceres 

grunddata med emissionsfaktorer, og endeligt rapporteres det opnåede 

resultat til klimakonventionen. Ganske enkelt. Men går man tættere på 

denne praksis, vil man se, at arbejdet med accounte for 

drivhusgasemissionen til tider er mere omstændeligt og krævende, end 

hvad denne simple procesbeskrivelse giver udtryk for. Det vil jeg vise i 

kapitlet her, hvor formålet således er at synliggøre noget af det ellers svært 

observerbare skrivebordsarbejde, hvormed grunddata fra DMU's 

leverandører kommer til at fungere som troværdige emissionsdata, og 

hvormed færdige emissionsestimater rapporteres og redegøres for i 

forbindelse med eksternt review af opgørelserne.  

 Her trækker jeg på Edwards' begreb om datafriktion (2010, 83) som 

peger på, at data aldrig flyder frit og ubesværet mellem praksisser og 

tekniske formater, men at der opstår modstande af forskellig art mellem 

data og de teknologier, praksisser og formål, som data er tilknyttede. Derfor 

kræver det et vist arbejde at få data til at 'rejse' og fungere i nye 

sammenhænge. Kapitlets hovedpointe er, at produktionen og 

vedligeholdelsen af accountability i denne infrastruktur beror på 

håndteringen af datafriktion. Dette 'friktive arbejde' er i kapitlets analyse 
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ikke udtryk for infrastrukturel dysfunktionalitet, men skal forstås i et 

produktivt perspektiv ligesom citatet ovenfor af Tsing, som det arbejde 

hvormed infrastrukturelle forbindelser opretholdes.  

 Kapitlet er inddelt i to hovedafsnit. Det første analyserer to konkrete 

eksempler på, hvordan data i DMU bearbejdes for at kunne blive til 

sammenhængende, konsistente og sandsynlige accounts for 

drivhusgasudledningen. I dette afsnit ser vi samtidigt, at et studie af, 

hvordan datafriktion håndteres, også kan belyse, hvordan immaterielle og 

ideelle aspekter i en infrastruktur konkret praktiseres. I dette tilfælde 

forskellige idealer om objektivitet, samt principper om metodekonsistens. 

 Det næste hovedafsnit undersøger håndteringen af friktion mellem 

emissionsdata produceret i DMU og det standardiserede format, 

hvorigennem disse data rapporteres til Klimakonventionen. Dette er 

samtidigt en analyse af, hvordan tallene i nationale drivhusgasregnskaber 

gøres transparente overfor offentligheden. For det er netop, hvad dette 

format er designet til.37 Analysen undersøger først, hvilke synligheder og 

usynligheder rapporteringsformatet er med til at skabe omkring 

emissionsdata, og dernæst hvilke praktiske konsekvenser dette har i 

arbejdet med at redegøre for de rapporterede data til Klimakonventionens 

review teams. Analysen viser, at transparens her en skrøbelig konstruktion i 

både tid og rum, og som det kræver et til tider omstændeligt arbejde for 

forskerne i DMU at opretholde. Til trods for omstændeligheden af dette 

arbejde, er det analysens argument, at datas friktion med 

rapporteringsformatet har den positive afledte effekt, at det igangsætter en 

praktisk omgang med datagrundlaget i DMU, som medfører et signifikant 

stærkere kendskab hertil. 

                                                

37 Praktiseringen af transparens blev undersøgt allerede i kapitel 5 i forbindelse med 
dokumentation i emissionsrapporterne. Men emissionsrapporterne er det ene ud af to 
medier, som i Klimakonventionen har til formål at skabe transparens i og omkring 
emissionsopgørelserne. Det andet er dette rapporteringsformat, som skal fremstille selve 
tallene i emissionsopgørelserne på en transparent facon.  
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 Kapitlets analyser er samlet set med til at nuancere den enkle 

beskrivelse, at emissionsopgørelserne udarbejdes ved at indsamle statistiske 

grunddata, gange med emissionsfaktorer og rapportere det opnåede resultat 

til Klimakonventionen. Dog er det ikke formålet at lægge kritisk afstand til 

en sådan enkel beskrivelse ved at vise, hvordan det 'i virkeligheden' foregår. 

Tværtimod skal kapitlets analyser være med til at belyse, hvad det er for et 

arbejde, der gør disse mere enkle udlægninger er mulige.  

 Jeg begynder kapitlet med en kort forklaring af begrebet om friktion, 

og hvordan det forbinder sig til afhandlingens øvrige teoretiske forståelse 

fra ANT/STS.  

Friktion#–#en#kort#teoretisk#udredning#
 
Every interface between one data process and another - collecting, 
recording, transmitting, receiving, correcting, storing - has a cost in 
time, effort, and potential error: data friction. (Edwards 2010, 109) 

Sådan beskriver Edwards begrebet om datafriktion. Datafriktion kan tage 

mange former. Det kan skyldes, at data går fra et teknisk format over i et 

andet, det kan grunde i forskellige fortolkninger af de samme data, eller at 

de samme data understøtter forskellige formål. Hovedpointen er, at data 

ikke flyder frit mellem praksisser, men at der opstår friktioner, hver eneste 

gang de knyttes til nye teknologier, praksisser og formål. Denne forståelse af 

friktion har en del tilfælles med ANT, som også peger på, at når fænomener 

– informationer, data, teknologier, viden mv. – udbredes, så sker det 

igennem translationer og medieringer, hvor de modereres, omfortolkes, 

kobles til nye formål mv. (Latour 1987). Ligesom vi dermed kan tænke, at 

accountability-relationer nødvendigvis indebærer mediering og translation, 

kan vi tænke, at når accountability-relationer er teknisk medierede og 

bygger på udvekslingen af data (hvilket ofte er tilfældet), så indebærer 

relationerne nødvendigvis datafriktion.  
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 Friktion er her en metafor hentet fra fysikkens verden, hvor det 

betegner den modstand, der opstår i berøringsfladen mellem to objekter. 

Men som Tsing (2005) minder os om, betyder friktion ikke kun betyder 

modstand, men også fremdrift og bevægelse: 

A wheel turns because of its encounter with the surface of the road; 
spinning in the air it goes nowhere. Rubbing two sticks together 
produces heat and light; one stick alone is just a stick. (Tsing 2005, 5) 

Tsing understreger hermed, at friktion er produktivt; hvis ikke der er 

friktion, er der hverken bevægelse, varme eller lys. Dette produktive aspekt 

af friktioner kan i denne sammenhæng fremme den analytiske forståelse, at 

når vi ser datafriktion byde på omstændeligt arbejde, som vi kommer til i 

dette kapitel, så afspejler det ikke nødvendigvis dysfunktionelle sider af en 

infrastruktur. Tværtimod lægger det noget til forståelsen, hvordan en 

infrastrukturs forbindelser opretholdes, og således også hvordan den 

producerer accountability. Lad mig elaborere videre over det teoretiske 

grundlag for denne forståelse med lidt hjælp fra Bowker og Star (2000), 

som skriver: 

... information is only information when there are multiple 
interpretations. One person's noise may be another's signal or two 
people may agree to attend to something, but it is the tension 
between contexts that actually creates representation. (Bowker & Star 
2000, 291 understregning tilføjet) 

Bowker og Star skriver her om repræsentation. Repræsentation er 

grundlæggende, hvad accountability handler om; at skabe repræsentationer 

af objekter og handlinger, som er forståelige, acceptable og mulige at 

vurdere indenfor et sæt af normer og regler, eller hvad Willmott (1996) 

kalder 'accountability frameworks'. Om repræsentation skriver Bowker og 

Star ovenfor, at det er 'spændingen mellem kontekster', der faktisk skaber 

den. Dette er i min læsning en måde at understrege det forhold, at 

repræsentation altid indebærer 'spænding'. Hvis ikke der var spænding, så 

var der heller ingen repræsentation. For så ville 'betegner' og 'det betegnede' 
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være en og samme ting, frem for en relation hvor det første peger på det 

sidste, og hvor der uundgåeligt sker fordrejninger og opstår flertydighed, 

multiple fortolkninger – det de kalder 'spændinger', men som også kunne 

kaldes translationer, mediering eller friktion.  

 I denne sammenhæng bidrager citatet til den forståelse, at når der 

opstår datafriktion i udarbejdelsen af accounts, så skal det ikke underordnes 

som 'støj' i forhold til den 'rene' account, sådan som man kunne tænke det 

med en klassisk kommunikationsteoretisk distinktion (Shannon & Weaver 

1949).  

 I stedet må det arbejde, som datafriktion fører med sig, ses som 

uadskillelige dele af disse accounts, som får dem til at virke, på samme 

måde som hjulets friktion er en del af det, som får bilen til at køre. Denne 

pointe udtrykker også den grundlæggende performative forståelse, at 

repræsentationer eller accounts er noget, der 'gøres' i praksisser og bliver til 

som effekt af medierede forbindelser, der ikke kan ordnes præ-analytisk 

som værende medie, signal og støj. I den forbindelse er begrebet om 

datafriktion frugtbart i forhold til at synliggøre, hvordan accountability 

'gøres' i sammenhænge, hvor store mængder data indgår.  

Fra#grunddata#til#accounts#og#accountability#
Jeg refererede tidligere Bowkers (2005) pointe om, at ideen om 'rå data' er 

et oxymoron, eftersom data først opstår som sådan efter at være blevet 

omhyggeligt tilberedt på måder, som gør dem egnede til en specifik brug 

(2005, 184). Også i DMU bliver data fra leverandørerne tilberedt på 

forskellige måder for at kunne fungere til emissionsopgørelser. Bl.a. må 

data formateres, så der bliver konsistens mellem datasæt fra forskellige 

leverandører, og så de kan indføres og kategoriseres rigtigt i de database 

systemer, der anvendes. Derudover sker det, at der er historiske 'huller' i de 

baggrundsdata, der anvendes, hvorfor data må interpoleres eller 

ekstrapoleres eller på andre måder "bøjes", som en medarbejder sagde, 
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sådan at der skabes kontinuitet i dataserier på tværs af årene. Alt dette er 

udtryk for diverse former for datafriktion, hvoraf nogle er enkle, andre 

mere krævende, men alle sammen nødvendige at håndtere for at opnå 

sammenhængende, sandsynlige og troværdige accounts for udviklingen i 

nationale drivhusgasemissioner.  

 I de følgende afsnit går jeg tæt på to tilfælde af datafriktion og 

håndteringen heraf. Som vi skal se, har disse friktioner ikke kun teknisk 

eller praktisk karakter, men skyldes også datas friktion med mere 

principielle aspekter, såsom den enkelte emissionsmedarbejders ønske om 

at sikre officielle kildehenvisninger på alle data, samt principper om 

metodekonsistens og sammenlignelighed i datagrundlaget.  

Pæne#eller#veldokumenterede#accounts#

Den årlige review-procedure i Klimakonventionen kan betragtes som socio-

teknisk agencement38 (Callon 2007), der er konstrueret med et særligt 'blik' 

for, hvad der karakteriserer den gode emissionsopgørelse, og hvad der 

karakteriserer opgørelser behæftede med fejl eller snyd. Det svarer til det 

blik, hvormed forskerne selv kontrollerer data internt i DMU. 

Karakteristisk for dette blik er, at det idealiserer opgørelser, hvor historiske 

emissionsdata tegner 'pæne' kurver, der virker sandsynlige og realistiske, 

mens det patologiserer opgørelser med abrupte spring i historikken, som 

dermed virker urealistiske. 39  Dette realistisk orienterede blik er tilmed 

indskrevet i computere i form af algoritmer, som kontrollerer alle tal i de 

enkelte landes opgørelser, og er sat til at detektere og udpege de spring i 

emissioners udvikling, som overstiger en forudbestemt margin. Det 

følgende viser et eksempel på, hvordan emissionsdata i udarbejdet i DMU 

kommer i friktion med dette 'realistiske' kontrolblik fra review. 

                                                

38 Se kapitel 5 for en redegørelse for dette begreb. 
39 Denne pointe findes også i bl.a. i Latours og Woolgars (1979) laboratoriestudier.   
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 Som tidligere beskrevet (i kap. 4), modtager landbrugsopgørelserne 

hvert år opdaterede normtal om bl.a. staldtypefordeling, foderindtag og 

kvælstofudskillelse for forskellige landbrugsdyr. De årlige 

emissionsopgørelser følger derfor ændringer i disse årlige opdateringer. 

Men for nogle dyr opdateres normtallene sjældnere, f.eks. kun hvert femte 

år, hvilket kan skabe nogle markante spring i emissionsopgørelsernes 

tidsserier, idet de så at sige kommer til at reagere forsinket på en ændring, 

som sandsynligvis i praksis er sket mere gradvist over en årrække. Dette er 

sket flere gange eksempelvis med normtallet for kvælstofudskillelsen fra 

tyre, som har været konstant over en årrække for så at blive opdateret i 

2009 med en betragtelig stigning. En sådan opdatering skaber den slags 

spring i emissionsdata, som identificeres i review-processen – hvis ikke af 

en reviewer, så af de automatiske tjeks, der udføres af algoritmer på 

computere. Begge dele resulterer i, at reviewerne afkræver forklaring på, 

hvorfor der opstår en så markant og pludselig udvikling i danske tyres 

kvælstofudskillelse. I disse tilfælde forklarer DMU, at springet blot afspejler 

de data, der arbejdes med. Altså at dataleverandøren har ændret normtallet 

for tyres kvælstofudskillelse, som ellers har været fast de seneste 5 år, 

hvorfor det i opgørelsen ser ud som om, at der sker en kraftig stigning dette 

år, men at der sandsynligvis er tale om en udvikling, der er sket gradvist 

over årene. Givet denne forklaring beder revieweren typisk om, at 

kvælstofværdierne interpoleres for årene imellem det gamle og det nye 

opdaterede normtal. Det vil sige, at der skal beregnes en gennemsnitlig 

udvikling af tallene over en vis årrække, således at tidsserien tegner en 'pæn' 

udviklingskurve, som ligner et mere realistisk og sandsynligt scenarie, end 

når opgørelserne holder sig strengt til datagrundlaget og de tidsintervaller, 

hvormed normtallene officielt opdateres.  

 Alt dette forklarer forskeren fra landbrugssektoren under et 

interview, mens hun skitserer forskellen mellem den "pæne kurve" og den 

med et "spring" på et papir på bordet foran os. Nedenstående skitse svarer 
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til den, hun tegnede for mig, og tager udgangspunkt i eksemplet med 

normtal for tyrenes kvælstofudskillelse, som blev opdateret i 2004 og igen i 

2009.  

 

 
 

Den nedre, mørkegrå linje indikerer tidsserien, sådan som den først blev 

indleveret til Klimakonventionen. Her ses et markant spring mellem år 

2008-2009 som altså skyldes, at opgørelsen holder sig stringent til 

datagrundlaget, som det modtages fra Dansk Jordbrugsforskning. Den 

lysegrå linje viser den interpolerede og mere sandsynlige tidsserie, som 

reviewerne krævede, og hvor der er udregnet gennemsnitlige værdier for 

årene imellem 2004-2009. 40  Det går imidlertid forskeren imod at 

interpolere på denne måde, som reviewerne kræver. Hun sagde for 

eksempel: 

"Så beder de os om at lave et gennemsnit af tallene over en vis årrække. 
Og det er fagligt set ikke så rigtigt. Fordi vores baggrundsdata har vi 
hér, og vi har dem hér" [hun peger på skitsen der ligger på bordet foran 
os, først på året for de gamle normtal i 2004 og derefter året for de nye 
i 2009]. 

                                                

40 Figuren er lavet udelukkende for at illustrere min pointe, og afspejler ikke nogle 

faktiske normtal eller den relative ændring i kvælstofemissionen.  
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Når det opfattes som "fagligt set ikke så rigtigt" at interpolere på denne 

måde, skyldes det, at man som emissionsmedarbejder kommer til at bryde 

med et princip om at holde sig til det, man har data på, og dermed også 

sikre, at data kan dokumenteres via officielle kilder. Sidstnævnte kommer 

hun ind på i et andet interview, hvor hun igen taler om deres modstand 

mod at interpolere i tilfælde som det førnævnte: 

"... vi er jo ikke specielt glade for at gøre det, fordi så kan vi ikke 
referere tilbage til DCA [dataleverandøren, red.] direkte. Vi vil gerne 
lave noget, man har fulde referencer på. Det er jo sådan en 
kvalitetssikring af vores arbejde, at kunne referere direkte tilbage til 
nogen som sidder og laver de her ting, altså som har kompetencen på 
området. Det er lidt ligesom når historikere ikke bruger deres 
primærkilde, ikke." 

Problemstillingen her er, at den interpolerede opgørelse ikke kan 

underbygges med kilder på data for årene 2005-2008. Det skyldes, at disse 

data er udregnede på baggrund af normtallene fra 2004 og 2009. Således 

kommer tallene ikke fra en officiel institution med "kompetencen på 

området", men i stedet fra en vurdering af hvordan emissionen må have 

været i årene 2005-2008. Selvom vurderingen sker på basis af officielle tal 

og måske endda er ganske kvalificeret, skaber det, som det også udtrykkes 

ovenfor, en svækket kapacitet til at accounte for emissionsdata, når de ikke 

kan underbygges med direkte kildehenvisninger.  

 Det vi ser her er altså datafriktion, som ikke kun har praktisk 

karakter, men som også vedrører forskellige ideer om, hvordan en account 

for kvælstofemissionens udvikling skal præsenteres for at være troværdig. 

Hos forskeren er troværdighed et spørgsmål om, hvorvidt data har 

officielle, legitime og kompetente institutioner som kilde. I reviewets 

perspektiv er det et spørgsmål om, hvorvidt data virker som en sandsynlig, 

realistisk og således troværdig repræsentation af de faktiske 

kvælstofemissioner 'derude'.  
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 Som sådan er det også en datafriktion, der kan anskues i et 

spændingsfelt mellem to forskellige objektivitetsidealer. På den ene side, et 

mekanisk objektivitetsideal (Porter 1995), hvor fokus er på neutralitet og 

fraværet af subjektivitet (jvf. Dear 1992), på at udlægninger af verden ikke 

refererer tilbage til en subjektiv 'forfatter', men til en maskine, en procedure 

eller noget andet ikke-subjektivt i dette tilfælde i skikkelse af en officiel 

data-institution (se også Daston & Galison 2007, 121). På den anden side et 

objektivitetsideal, hvor fokus er på hvorvidt udlægninger af verden er 'true-

to-nature' (Daston & Galison 2007, 51), hvilket dog i denne sammenhæng 

ikke er ensbetydende med 'sandheden' om emissionerne derude, men et 

sandsynliggjort "bedste bud" herpå. Således kan denne datafriktion 

illustreres i følgende figur: 

 

Datafriktion,

Neutral(account( ( ( ((((((((((((((((((((Sandsynlig(account(

 

 

En neutral opgørelse, der holder sig stringent til datagrundlaget, kan ikke 

samtidigt fungere som en sandsynlig account for emissionerne derude. 

Disse principper stødes fra hinanden på grund af den datafriktion, som 

kommer på tværs, sådan som jeg har forsøgt at illustrere det ovenfor. 

Baggrunden er, at nogle grunddata kun opdateres hvert femte år i 

modsætning til emissionsopgørelserne, som udarbejdes hvert år. Således 

viser dette eksempel, hvordan datafriktion ikke kun har praktisk karakter, 

men også opstår i relation til mere ideale og immaterielle aspekter af denne 

infrastruktur, som her kan udlægges som objektivitetsidealer.  

En#data9metode#symbiose#

Her kommer dette hovedafsnits andet eksempel på datafriktion. Eksemplet 

viser noget om, hvordan man skaber sammenhæng imellem datasæt, der 
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som udgangspunkt er ukomplette og inkonsistente, og hvordan man derved 

sikrer et vigtigt princip om metodekonsistens. Metodekonsistens er et 

væsentligt grundprincip, som skal overholdes i emissionsopgørelserne 

(IPCC 2000 kap. 8). For hvis ikke den samme metode er brugt for alle årene 

siden 1990, bliver det vanskeligt at afgøre, hvorvidt udsving i emissionsdata 

skyldes ændringer i metoden eller ændringer i 'emissionerne derude', og det 

er selvfølgelig det sidste, man vil opnå. Men der kan opstå situationer, hvor 

man nødvendigvis må ændre i metoden, fordi grunddata ændrer sig, f.eks. 

ved at blive mere detaljerede. For at holde metodekonsistens på tværs af 

årene må emissionsmedarbejderne i disse tilfælde foretage justeringer af 

datasættene, så de bliver sammenlignelige, således at hele dataserien bliver 

kompatibel med den samme metode. "Det er sådan noget, der sker ..." sagde 

en emissionsmedarbejder "... hvor hver enkelt person må sidde og tænke 

over 'hvordan får vi nu lavet det kontinuerligt, nu hvor vi kan lave en fin 

metode, men kun for nogle af årene?'"  

 Det følgende eksempel herpå er fra emissionsopgørelserne fra 

energisektoren. Eksemplet er interessant i sig selv, fordi det viser, hvordan 

nære studier af datafriktion kan nuancere ideelle og mere umiddelbare 

forståelser for, hvordan denne type arbejde udføres. Mere specifikt skal vi 

her se, hvordan forholdet mellem grunddata og metode, som ideelt set er 

klart afgrænsede størrelser, flyder sammen og kommer til at producere 

hinanden gensidigt. 

  

Eksemplet handler om emissioner fra flytrafikken i Danmark. På dette 

område fik DMU i 2007 adgang til mere detaljerede data. Hvor 

opgørelserne tidligere tog udgangspunkt i antallet af indenrigsflyvninger, 

rummede de nye data detaljer om hver enkelt foretaget indenrigsflyvning. 

Men disse nye data var kun tilgængelige fra år 2001 og fremefter, og altså 

ikke tilbage til 1990, som er Kyotoprotokollens basisår. Det skaber 

datafriktion. For i emissionsopgørelserne kan man ikke 'skifte gear' i 
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datagrundlagets detaljegrad fra det ene år til det næste uden derved at bryde 

princippet om metodekonsistens. For at bruge disse nye data, som dækker 

perioden fra 2001 og frem, har det derfor været nødvendigt at skabe en 

særlig kobling til det ældre datasæt, som sikrer metodekonsistens i den 

samlede emissionsopgørelse og ikke resulterer i et markant udsving i 

datagrundlagets 'koblingspunkt' mellem år 2000 og 2001. Forskeren fra 

energisektoren fortæller om det her:  

"... man har så bare ikke data fra 2000 og tilbage. Og der har jeg jo 
måttet bruge de primitive data fra før 2001 og på en eller anden måde 
få bundet enderne sammen i 2000 og 2001, sådan at der bliver en 
kontinuert tidsserie. Og det har været noget med at hive nogle 
hovedtotaler ud fra 2001, hvor det er præcist, og så mase dem ud i de 
her lidt mere grove primitive grupper, som '2000-og-tilbage-
opgørelsen' kunne give, og så bruge det som en form for nøglefordeling, 
eller 'tilbagetid'."  

Lad mig uddybe forklaringen på, hvordan denne friktion blev håndteret. De 

ældre flydata beskrev som nævnt kun det samlede årlige antal flyafgange fra 

danske lufthavne fordelt på meget overordnede sondringer, f.eks. hvorvidt 

der var tale om militære eller civilflyvninger. Til sammenligning rummer de 

nye data fra 2001 og frem detaljerede data per flyvning om flymodel samt 

koder på start- og slutlufthavne. Dette muliggør en væsentlig mere præcis 

opgørelse, da man med flymodel kan afgøre brændstofforbrug per mil, og 

da man med start- og slutlufthavn også kan beregne den tilbagelagte 

distance per flyvning og dermed også det faktiske brændstofforbrug per 

flyvning.  

 For at koble datasættene estimerede forskeren med udgangspunkt i 

de nye data fra 2001, hvordan den relative fordeling mellem forskellige 

flytyper og deres brændstofforbrug har været i årene før 2000, hvor man 

kun havde data på antallet af flyvninger (Nielsen et al. 2013, 221). Således 

blev de ældre datasæt manipuleret til at rumme samme detaljegrad som de 

nye, og således blev der skabt sammenlignelighed mellem datasættene og 
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kontinuitet i den samlede tidsserie fra 1990 og frem. Derved kunne 

opgørelsen holde sig til samme metode i hele tidsserien. 

 

Udover at vise endnu et eksempel på hvordan datafriktion håndteres i 

DMU, er eksemplet også interessant, fordi det viser noget om forholdet 

mellem data og metode. Ideelt set er dette forhold klart afgrænset: Metoden 

er den teknik, der bruges for at lave opgørelser, og data er de variable 

inputs, metoden tager, for at lave disse opgørelser. Dette princip afspejler 

sig også her, hvor samme forsker betoner vigtigheden af metodekonsistens: 

"... når man har tidsserierne fra 90 og frem til 2009, så skal du bruge 
samme metoder for alle år. Og så er det bare grunddata, som ændrer 
sig. Så det nytter ikke noget, man skifter metode. Fordi så kan man få 
sådan nogle hak i tidsserien, hvor det forklares med, eller det tilskrives 
at man har skiftet metode. Det dur ikke."  

Altså, ideelt fungerer udarbejdelsen af emissionsopgørelser som en 

'maskine', der på ensartet vis læser variationer i indkommende grunddata 

og oversætter dette til udsving i mængden af menneskeskabte emissioner. 

Men når vi som her går tættere på, ser vi, at det bliver svært at opretholde 

denne klare 'arbejdsdeling' mellem metode og data. Data og metode flyder 

sammen og fremstår snarere som noget, der producerer hinanden 

gensidigt. For den forfinede metode til at opgøre emissioner fra flytrafik, 

som tages i brug med introduktionen af de nye og mere detaljerede data fra 

2001, er ikke kun en metode, der 'læser' et data-input. Det bliver også en 

metode til at producere nye grunddata for årene fra 2000 og tilbage, 

hvormed det sikres, at metoden kan appliceres for alle årene siden 1990. 

Data og metode bliver i den forstand symbiotiske, og vi ser, som jeg var 

inde på tidligere med reference til Bowker (2005), at data ikke anvendes 'rå', 
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men at data først kan fungere som data, efter at være blevet sammensatte og 

ekstrapolerede via kvalificerede, gennemsnitlige antagelser.41  

Opsamling(

Hidtil i kapitlet har jeg belyst to eksempler på, hvordan data kræver visse 

former for bearbejdning for at kunne fungere som emissionsdata. Det ene 

tilfælde hvor en ellers færdigberegnet account for kvælstofemissioner 

interpoleres for derved at blive en mere "pæn" og sandsynlig account, der 

kan accepteres i reviewet. Det andet tilfælde hvor grunddata består af 

usammenlignelige datasæt, som derfor må kobles sammen via antagelser og 

nøglefordelinger for derved at opnå konsistens i datagrundlag og 

metodebrug. Begge er eksempler på datafriktion, som jævnligt opstår i 

DMU, og som først bliver synlige, idet vi går tæt på denne praksis. 

Håndteringen af sådanne friktioner er en fast og afgørende del af dette 

arbejde, som er nødvendig, for at der kan produceres sandsynlige, 

sammenhængende og troværdige accounts for drivhusgasemissionen. 

 Overordnet set viser analysen, at når vi går tæt på arbejdet med at 

accounte for emissioner, så er det væsentligt mere kompliceret forehavende 

end når det 'på afstand' betragtes som et spørgsmål om at indsamle 

statistiske grunddata, gange med emissionsfaktorer, og sende resultatet af 

sted. Mere specifikt peger analysen på, at datafriktion opstår imellem 

forskellige objektivitetsidealer, dernæst at datafriktion sker som følge af et 

mål om at gøre data konsistente og sammenlignelige over tid, og endeligt, at 

ved nærmere eftersyn ophæves et ideelt skel mellem grunddata og metode, 

som i stedet fremstår gensidigt producerede. Fællesnævneren i disse 

eksempler er, at data kommer i friktion med immaterielle, idealiserede og 

principielle aspekter af infrastrukturen. Således ser vi også, at studiet af 

                                                

41 Eksemplet peger i øvrigt på det, som Edwards (2010, 251) har vist i større skala i sit 
studie af, hvordan globale meteorologiske data ikke som udgangspunkt er globale, men 
gøres globale via modeller som skaber sammenlignelighed mellem forskellige ukomplette 
datasæt. 
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datafriktion, kan være en måde at belyse hvordan forskellige idealer og 

rationaliteter er virksomme og praktiseres i en infrastruktur.  

 

I det næste hovedafsnit undersøger jeg, hvordan DMU's emissionsdata 

kommer i friktion med det standardiserede format, hvorigennem de 

rapporteres til Klimakonventionen. Undersøgelsen af denne friktion er 

samtidig en undersøgelse af, hvordan emissionsdata gøres transparente 

overfor Klimakonventionen og offentligheden i det hele taget.  

Om#at#gøre#data#transparente#
Som Klimakonventionen selv erklærer, står og falder Kyotoprotokollens 

succes med pålideligheden af de emissionsopgørelser som bruges til at 

vurdere landenes efterlevelse af deres klimpolitiske forpligtelser.42 Derfor er 

det afgørende, at der er transparens i og omkring opgørelserne, således at 

det bliver muligt for FN's review-teams at kontrollere dem. Vigtigheden af 

transparens må også ses i lyset af, at både mulighederne og de økonomiske 

incitamenter for at snyde med emissionsopgørelserne er store. Dette 

forhold har i sig selv været et kritikpunkt af Kyotoprotokollens 

implementering, bl.a. hos Greenpeace der her i en kritisk kampagne 

omkring Kyotoprotokollen skriver: 

Most people think that emissions reductions 
equate to cutting the amount of industrial 
pollution. Actually, it includes a complex raft 
of factors ranging from trees to cars to cows. 
It’s a massive exercise in accountancy. So 
there are plenty of ways to cook the 
books.(Greenpeace 2009) 
 

Transparens er altså vigtigt. Men det er også vanskeligt. For hvordan skaber 

man gennemsigtighed i emissionsopgørelser, som bygger på et så 

                                                

42http://unfccc.int/national_reports/accounting_reporting_and_review_under_the_kyoto
_protocol/items/1029.php 
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omfattende og detaljeret datagrundlag, som vi så i de forrige kapitler? Det 

undersøges i det følgende via en analyse af, hvordan emissionsdata fra 

DMU kommer i friktion med Klimakonventionens såkaldte Common 

Reporting Format, som er det regnearksbaserede format, hvorigennem alle 

lande skal rapportere deres drivhusgasregnskaber. 43  

 Her tager jeg udgangspunkt i Bowker og Stars (2000) forståelse, at 

når noget er transparent, så er det et udtryk for, at en række forskellige 

infrastrukturelle elementer konvergerer (ibid. 311). Ud fra denne forståelse 

er transparens noget, som opstår i en konkret situation og fra et bestemt 

perspektiv, og spørgsmålene som styrer følgende analyse bliver derfor, for 

hvem og i hvilken situation producerer dette Common Reporting Format 

(CRF) et transparent drivhusgasregnskab, og omvendt, for hvem og i hvilke 

situationer skaber det uigennemsigtighed i drivhusgasregnskabet, og 

endeligt, hvilket arbejde indebærer det at vedligeholde transparens?  

CRF:#Klimakonventionens#carbon#accounting#system#

Går man ind på klimakonventionens hjemmeside (unfccc.int), får man 

adgang til de CRF-tabeller, hvori de forskellige nationer har indberettet 

årlige nationale emissioner fra og med Kyotoprotokollens basisår i 1990. 

CRF-tabellerne kan downloades som en filmappe, der indeholder flere 

regneark – et for hvert år siden 1990. Åbner man de enkelte filer i Microsoft 

Excel, kan man bladre gennem en lang række af regneark og se opgørelser 

fra forskellige emissionskilder fordelt på overordnede emissionssektorer. 

Ligeledes kan man se anvendte baggrundsdata samt tabeller, der viser 

emissionernes udvikling over årene siden 1990.  

                                                

43 Som det står i Klimakonventionen: "The use of the common reporting format (CRF) 
tables and the preparation of a structured national inventory report (NIR) contribute to 
the transparency of the information and facilitate national and international reviews." 
(http://unfccc.int/resource/docs/2011/sbsta/eng/l23.pdf) 
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 Jeg indleder afsnittet med at vise nogle udsnit af CRF-tabellerne for 

at give en fornemmelse af hvordan nationernes indberettede opgørelser 

fremtræder for de eksterne reviewere (og andre interesserede). Flere af 

arkene er relativt store og har ikke været mulige at gengive i fuld størrelse 

her, hvorfor de er skåret til. Nedenfor er som eksempel et ark, der beskriver 

emissioner af drivhusgasser fra den danske energisektor for 2011: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I venstre kolonne figurerer emissionskategorier og -kilder og henad mod 

højre det estimerede emissionsniveau af forskellige drivhusgasser (CO2, 

CH4, N20 osv.). Foruden disse ark der viser emissioner for det aktuelle år, 

omfatter hver regnearksfil også et ark med tidsserier, der opsummerer 

udviklingen i drivhusgasemissioner siden 1990. Tidsserierne, som billedet 

nedenfor viser et udsnit af, findes som de sidste overbliksgivende ark i 

regnearksfilerne. 

 

 

 

 

 

 



 198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I venstre side optræder de forskellige emissionssektorer (energy, industrial 

processes ...) og deres emissionskilder, og hen langs rækkerne optræder de 

årlige emissionsniveauer som DMU har indberettet på vegne af Danmark.  

 Den tredje og sidste type af ark i CRF-tabellerne er den orange type 

nedenfor, som har til formål at skabe transparens omkring de 

baggrundsdata, der ligger til grund for resultaterne i de to førnævnte ark. 

Data i disse ark svarer vel at mærke ikke altid til de baggrundsdata, der 

faktisk er anvendt i udregningen af emissioner, men vil ofte være en 

aggregeret og forsimplet version heraf. 
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Dette ark er en slags fortsættelse fra kapitel 5, som beskrev de komplicerede 

landbrugsdata i DMU. For i arket ser vi, hvordan nogle af disse 

komplicerede data optræder i aggregerede versioner, når de er rapporterede 

til klimakonventionen.   

 Mere specifikt ser vi en præsentation af baggrundsdata for 

beregningen af metan-emissioner (CH4) fra danske landbrugsdyr i 2010. Af 

venstre kolonne fremgår kategorier for aktivitetsdata (cattle, buffalo, sheep 

osv.). I næste kolonne ser vi den nationale bestand af dyr (population size) 

angivet i tusinder. I de to følgende kolonner ser vi først tal for dyrenes 

gennemsnitlige energiindtag, og dernæst for hvor meget heraf der 

omdannes til metan. Endeligt i den sidste kolonne optræder den såkaldte 

'implied emission factor' (IEF). IEF angiver det samlede emissionsniveau på 

en per-dyr basis og har som sit primære formål at gøre det lettere for en 

reviewer at sammenligne emissionsniveauer mellem lande, hvor 

populationstørrelsen kan variere meget. Disse baggrundsdata resulterer i 

det endelige estimat over danske landbrugsdyrs metan-emission, og som 

fremgår af et ark af den førstnævnte type.  
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CRF9tabellens#synligheder#og#usynligheder#

For medarbejderne i DMU er det ikke en simpel copy-paste-manøvre at 

indberette opgørelserne. Dette skyldes, at CRF-tabellerne opererer med en 

væsentlig grovere inddeling af emissionskilder, som ligger langt fra 

detaljegraden i det datagrundlag, som opgørelserne beregnes ud fra. Det 

gælder især for landbrugssektoren. Hvor CRF-tabellen, som figuren 

nedenfor viser, inddeler emissionskilden 'cattle' i to underkategorier ('dairy 

cattle' og 'non-dairy cattle') bygger selve beregningen af emissioner fra 

'cattle' på en væsentlig mere findelt kategorisering af emissionskilder.  

 
Til sammenligning med CRF-tabellens 2 underkategorier for cattle 

(dairy/non-dairy) opererer opgørelserne, som vi så i forrige kapitel, med i 

alt 154 underkategorier. Heraf er der for non-dairy cattle 120 subkategorier 

(Nielsen et al. 2013, 374). De anvendte emissionsfaktorer er ligeledes 

tilpasset hver af disse i alt 154 underkategorier, men i CRF-tabellen er der 

kun plads til to gennemsnitlige emissionsfaktorer (IEF), en for 'dairy cattle' 

og en for 'non-dairy cattle'. Derfor indbefatter indberetning i CRF-tabellen 

en kraftig aggregering af både emissionskilder, emissionsfaktorer samt de 

beregnede emissionsniveauer.  

 Denne aggregering sker via en gennemsnitsberegning, hvor man i 

nærværende eksempel dividerer den samlede drivhusgasemission fra non-

dairy cattle med populationen. Således opnås den gennemsnitlige 

emissionsfaktor, og de detaljerede beregninger, som er udført i DMU, kan 

accountes for på en mere simpel form hvor X*Y = Z: 

[population af 'non-dairy cattle'] x [IEF for non-dairy cattle] = 

[årligt emissionsniveau fra 'non-dairy cattle'] 
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Herved kommer emissionsfaktorer og -kilder til at matche 

abstraktionsniveauet i CRF-tabellerne, hvormed opgørelserne kan 

rapporteres. 

 Spørgsmålet er nu, hvad reviewerne (og andre nysgerrige) ser og ikke 

ser, når tallene fra DMU aggregeres og oversættes til CRF-tabellerne. For at 

illustrere dette har jeg oversat regnestykket ovenfor til et konkret eksempel i 

CRF-tabellen, som viser regnestykket bag metan-emissionen fra Danmarks 

non-dairy cattle i 2010:  

 

        

 

 

 

 

 
[population af 'non-dairy cattle': 1003,92] x [IEF for 'non-dairy cattle': 39,82] 

= 
[årligt CH4 emissionsniveau fra 'non-dairy cattle': 39,98 ]. 

 

 
 

 

 

 

 

NB: resultatet, de årlige emissioner er oprundet og angivet i tons. Mere præcist er det 39.976.094 kg. metan. 

Kigger vi på figuren, kan vi således ved den nederste pil se, at metan-

emissionen fra Danmarks non-dairy cattle i 2010 var 39.98 (tons). Vi kan 

også se, at grundlaget for dette resultat er, at den nationale bestand er 

opgjort til 1.003.920 kvæg (pilen til venstre), og vi kan se i højre kolonne, at 

det implicerer, at hvert kreatur udskiller 39,82 kg metan per år – deraf 

navnet 'implied emission factor'.  
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 Sammenlignet med en beskrivelse af emissioner fra 120 forskellige 

konfigurationer af kvæg og deres tilpassede emissionsfaktorer udgør 

ovenstående en væsentlig mere enkel account for metan-emissionen fra 

danske non-dairy cattle. På den måde er aggregeringen af data og 

indberetning i den standardiserede CRF-tabel med til at synliggøre de 

beregnede emissionsniveauer på en overskuelig måde.  

 Men lyset kaster også en skygge. For af ovenstående figur kan man 

ikke se, hvilke beregninger der ligger bag det transparente resultat. Den 

indberettede emissionsfaktor på 39,82 kg CH4/head/year, er som nævnt en 

aggregeret version af mange underliggende faktorer, ligesom populationen 

af non-dairy cattle dækker over de mange forskellige konfigurationer heraf, 

som jeg beskrev i kapitel 5. På den måde skaber CRF tabellen transparens 

med hensyn til resultatet af emissionsopgørelser, men uigennemsigtighed 

med hensyn til beregninger og anvendte data bag resultatet – også selvom 

der udfyldes et ark med baggrundsdata.  

 Det virker umiddelbart paradoksalt, at CRF-tabellen tilslører, 

hvordan emissionsniveauer er beregnede, når det samtidigt er et centralt 

formål med CRF-tabellen at sikre transparens og muliggøre kontrol. Men 

samtidig er det klart, at forskellige nationers meget forskellige 

baggrundsdata må tilpasses og aggregeres, så de kan passe ind i et 

standardiseret format, som skaber sammenlignelighed på tværs af nationer. 

Derudover er det med en ANT-forståelse heller ikke overraskende, at 

synligheder og usynligheder følges ad. For enhver repræsentation af noget 

indebærer translationer, der fremhæver noget og nedtoner noget andet (se 

f.eks. Latour 1999b, kap. 2). Derfor er det ikke i sig selv interessant, at CRF-

tabellen både producerer synligheder og usynligheder. Det interessante er i 

stedet, hvad disse (u)synligheder har af praktiske konsekvenser i forhold til 

at accounte for drivhusgasserne. Det belyses i de følgende afsnit. 
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Transparens#som#et#øjeblik#

I de fleste tilfælde er de ovenfor beskrevne usynligheder uproblematiske for 

reviewet, for her er overskuelighed i emissionsdata og sammenlignelighed 

på tværs af nationale opgørelser vigtigere, end at kunne granske 

beregninger og anvendte data i det enkelte lands opgørelse. Men i det 

øjeblik revieweren finder anledning til en nærmere kontrol af et enkelt 

lands indberettede resultater, og derfor spørger ind hertil, producerer CRF-

tabellen ikke længere transparens. I stedet opstår der friktion mellem de 

anvendte baggrundsdata og de forsimplede aggregerede version heraf, som 

vi kan kalde 'forgrundsdata', og som er skabt i oversættelsen til CRF 

tabellen.  

 Det kommer f.eks. til udtryk her, hvor forskeren med ansvar for 

landbrugssektoren forklarer, hvordan usynlighederne der opstår som 

konsekvens af aggregeringerne, skaber besværligheder, når de eksterne 

reviewere spørger ind til baggrundsdata: 

Forsker: "CRF-tabellerne gør det bare mere uigennemsigtigt. Og det 
betyder, at når andre spørger til vores data f.eks. "hvorfor bruger I lige 
denne emissionsfaktor?" så kan vi ikke komme med en enkel 
forklaring. For den [emissionsfaktor] de ser, den er jo baseret på et 
gennemsnit af mange forskellige slags under-dyregruppearter, ikke."  
 
Morten: "Ja ok. Det er så det der med redegørelse for det overfor 
reviewerne. Men ... altså ... hvorfor er det så svært at redegøre for det? 
Kan man ikke bare forklare det? Altså sige: "vi har de her tal, som er 
baseret på de og de forhold, og sådan er det"? 
 
Forsker: "Njoo ... det kan man godt, men reviewerne de gør typisk det, 
at de ser på, f.eks. den kategori der hedder "other cattle" ["non-dairy 
cattle" sic.] i CRF-tabellen. Så kan de f.eks. gå ind i CRF-tabellen og se, 
at den gennemsnitlige emissionsfaktor per dyr, den er steget fra 2002 
til 2003 med 20 %. Så spørger de; 'hvorfor er den det?' Og så kan vi ikke 
bare lige gå ind og sige, "det er den fordi sådan og sådan. "Fordi så skal 
vi gå ind og undersøge, hvad det er for nogle underkategorier der er, og 
hvad er det for en af dem der er steget? Og så igen, på baggrund af det, 



 204 

hvorfor er den så steget?" 

Pointen her er, at reviewernes spørgsmål om, hvorfor en emissionsfaktor 

udvikler sig mellem årene, ikke kan besvares ved "bare at forklare" 

datagrundlaget, som jeg foreslår i interviewet. For en sådan forklaring ville 

blot give et statisk billede af, hvilke (under)kategorier og variable der 

anvendes i beregningen af emissioner, men ikke en redegørelse for den 

kausale dynamik i emissionsdata; hvilke data der udvikler sig mellem årene, 

hvordan de gør det og hvorfor. Og når reviewerne ser, at en emissionsfaktor 

ændrer sig betragteligt mellem to år, er det klart, at det fra reviewets 

perspektiv kalder på en forklaring. For hvorfor udskiller danske kvæg lige 

pludselig fra det ene år til det andet mere eller mindre metan per dyr? Her 

bliver CRF-tabellen pludselig et slør over emissionsopgørelserne, frem for 

noget der fremstiller dem transparent for revieweren.  

 Heraf fremtoner en væsentlig pointe. Nemlig den at transparens ikke 

er en stabil tilstand, men noget der altid afhænger af øjeblikket. 'Øjeblikket' 

skal her forstås både som en situation og samtidig som 'et øjes blik', her en 

reviewers blik på emissionsdata. For det er netop for et øjeblik at 

emissionsdata i CRF-tabellen kan fremstå uigennemsigtige, fordi de slører 

beregninger bag emissionsdata, ligeså vel som det er for et øjeblik, at 

emissionsdata fremstår transparente, fordi de er overskuelige og 

sammenlignelige med andre landes ditto. Transparens er således en 

skrøbelig konstruktion der kan skifte til uigennemsigtighed momentant og 

situeret. 

Vedligeholdelse#af#transparens#som#en#implosion#af#kontrol#

I det øjeblik hvor transparens ophører, kan det iværksætte et omstændeligt 

arbejde med at optrævle datagrundlaget i DMU. For som nævnt er det ikke 

ligetil for forskerne i DMU at redegøre for, hvorfor emissionsdata i CRF 

tabellen udvikler sig, som de gør. Det skyldes, at CRF-data er aggregater af 
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mange underliggende variable, hvorfor der kan være tilsvarende mange 

årsager til den ændring, der viser sig i CRF-data. Forskeren forklarer igen:  

"... for vores vedkommende er det jo en kombination af mange 
forskellige ting – foderindtag, antallet af dyr, staldtypefordeling osv. – 
der kan gøre, at det måske lige pludselig hopper [i CRF-data]. Og det er 
derfor det kan være en ulempe at have mange detaljerede data. For når 
vi så skal ind og forklare, så har vi pludselig mange flere parametre end 
f.eks. bare antallet af dyr." 

Skal man som emissionsmedarbejder forklare specifikke kausale relationer 

mellem CRF-data og baggrundsdata, bliver man så at sige slået tilbage til de 

fraktale omstændigheder, jeg beskrev i de forrige kapitler. For herfra må 

forskerne, ligesom når der udføres datakontrol internt i DMU, "dykke ned" 

i data igen for at lede efter en forklaring og trin for trin opspore hvilke 

specifikke forhold der i deres eget dybe datagrundlag fremprovokerer det 

specifikke udslag i CRF tabellen, som reviewerne spørger ind til. Sagt med 

et ANT-begreb må de åbne den black box, som de færdige emissionsdata i 

CRF-tabellen udgør, og optrævle hvilke dataforbindelser, den er 

konstrueret af. Et optrævlingsarbejde, som Latour (1987) i sine egne 

videnskabsstudier, har illustreret via nedenstående figur, og som viser 

omstændeligheden ved denne slags arbejde. 

 

 
Fra Latour (1987, 80) 

 

Lad mig gøre et forsøg på at oversætte Latours figur ovenfor til den 

konkrete situation, forskeren beskriver i et interview: Reviewerne spørger, 
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hvorfor den gennemsnitlige emissionsfaktor for non-dairy cattle stiger. 

Med dette spørgsmål starter en sådan gennemgang af forgreninger, som 

billedet ovenfor viser. Først må man undersøge, hvilke underkategorier der 

findes under non-dairy cattle, og hvilke(n) af dem, der er steget. 

Underkategorierne omfatter i første omgang 'kvier', 'tyre' og 'kvæg der giver 

die'. Kvierne og tyrene er desuden inddelt i alder og vægtklasse, ligesom 

kvæg af jersey-racen kategoriseres for sig. Dette er stadig en overskuelig 

mængde af kategorier at undersøge. Men kategoriseringerne fortsætter. For 

der skelnes også mellem hvilke staldtyper, de enkelte kvæg færdes på. Og 

staldtyper kommer i mange variationer, f.eks. i forhold til hvorvidt dyrene 

er tøjrede, om de ligger på halm eller anden dybstrøelse, om der er solidt 

gulv eller lamelbund, m.m. For tyre over 6 måneder findes der f.eks. 10 

forskellige staldtyper, hvor gødningen håndteres på forskellige måder, og 

cirka det samme antal gælder for de øvrige kategorier (Nielsen et al. 2013, 

1097). Der er således, som jeg også forklarede i kapitel 5, mange måder 

hvorpå et dyr under non-dairy cattle kan være konfigureret. Race, alder, 

vægtklasse, jersy/non-jersey, staldtype udgør de forskellige parametre, som 

muliggør de 120 forskellige konfigurationer, som hver modsvarer en 

underkategori i DMU's database. Man må således tjekke udviklingen i alle 

disse kategorier for at finde en forklaring på, hvorfor CRF-tabellen viser, at 

emissionen fra danske 'non-dairy cattle' pludselig ændrer sig fra det ene år 

til det andet. 

 Men der er imidlertid ikke garanti for, at forklaringen kan findes 

herved. Forklaringen kan også findes i de emissionsfaktorer, som anvendes 

til hver af disse i alt 120 underkategorier. For emissionsfaktorerne udregnes 

via formler, der indeholder en række variable, som også kan have 

indflydelse på ændringer i den IEF, reviewerne ser. Dette må altså også 

undersøges. Så hvad er det for nogle variable? Det kan vi se ud fra formlen 

nedenfor, som viser, hvordan metan-emissionsfaktoren fra dyr under CRF-

kategorien 'non-dairy cattle' udregnes i DMU.  
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Kilde: (Nielsen et al. 2013, 378). 

 

Øverst i figuren kan man læse, at denne emissionsfaktor udregnes som 

summen af to underliggende faktorer; en 'sommer-emissionsfaktor' for når 

dyrene går på græs, og en 'vinter-emissionsfaktor' for når de færdes i 

staldene. Vi kan også se, at der i udregningen af hver af disse 

sommer/vinter-emissionsfaktorer indgår en række variable, herunder antal 

foderenheder (FU)44; energiindtag per foderenhed for sommer og vinter 

(GE); antal dage på græs; antal dage hvor der fodres med sukkerroer 

(hvilket giver en højere metan produktion end andre fodertyper). Det kan 

med andre ord være ændringer i en eller flere af disse variable, som kan 

forklare, hvorfor den IEF, som reviewerne ser, ændrer sig. Men det stopper 

ikke her. For variablen for energiindtag (GE) er i sig selv et produkt af 

andre underliggende variable data, som dog ikke fremgår af figuren, men 

som findes i DMU's databasesystem, som jeg beskrev i kapitel 6. Variablen 

                                                

44 En foderenhed er i Danmark defineret som foderværdien af 1 kg. byg med en såkaldt 
tørstof procent på 85  (Nielsen et al. 2013, 378). 
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for energiindtaget for sommer/vinter (GE) er beregnet på baggrund af data 

over, hvad forskellige dyr spiser af bl.a. halm, silage, soyabønner, byg m.m., 

og hvad disse forskellige fodertyper indeholder af proteiner, fedtstof og 

kulhydrater (Nielsen et al. 2013, 1105). Disse data findes i foderplaner fra 

danske landbrug, som DMU's dataleverandører har indsamlet, og som også 

kan have indflydelse på IEF'ens ændring mellem to år. Alle disse ting skal 

potentielt undersøges for at afklare, om der er en god forklaring på hvorfor 

den danske IEF for non-dairy cattle stiger fra et år til et andet, eller om der 

findes en fejl i datagrundlaget. Det er ikke et umuligt, men det er et 

omstændeligt arbejde.  

 

Denne beskrivelse giver endnu et indblik i, hvad det er for et detaljeret 

datamateriale, der findes under det aggregerede niveau, som reviewerne ser 

i CRF-tabellen. Og ligesom reviewerne ikke kan se, hvor kraftigt 

aggregerede CRF-data er, kan de heller ikke se, hvilket omstændeligt 

arbejde det til tider indebærer at svare på spørgsmål om datas udvikling i 

CRF-tabellerne. Dette er 'usynligt arbejde' (Star & Strauss 1999) for alle 

andre end forskerne, der udfører det. 

 Med synliggørelsen af dette arbejde i analysen her kan der lægges en 

nuance til den intuitive og umiddelbare forståelse, at emissionsopgørelser 

er noget, som udarbejdes og rapporteres af DMU, og som kontrolleres af 

eksterne review-teams. For ved et nærmere blik fremstår denne oplagte 

arbejdsdeling mellem 'producent' og 'kontrollant' af emissionsopgørelser 

mindre klar. For som vi ser, er det i høj grad forskerne i DMU, som 

kontrollerer data i review-processen. Det skyldes, at reviewernes mulighed 

for at kontrollere opgørelserne er markant begrænsede af, at CRF-data er så 

kraftigt aggregerede. De kan forholde sig spørgende til datas udvikling i 

CRF-tabellerne, men de kan ikke efterprøve eller kontrollere disse 

udviklinger, da det kræver et konkret indblik i det underliggende 

datagrundlag, som kun forskerne i DMU har. Dermed forskydes selve 
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kontrolarbejdet i reviewprocessen tilbage på DMU. For at sige det markant; 

reviewerne kontrollerer ikke opgørelserne, men peger på tal, som fra deres 

perspektiv bør kontrolleres. Med en parallel til Powers (2000) begreb om 

'audit implosion' kan man sige, at kontrolopgaven, der i en umiddelbar 

forståelse ligger hos reviewet, imploderer; den trækker sig sammen i DMU 

og bliver i stedet til en opgave, som forskerne selv står for at udføre. 

En#gradvis#opbygning#af#accountability#

Det er ikke hver gang, at reviewernes spørgsmål giver anledning til en så 

omfattende undersøgelse som eksemplificeret ovenfor, og forskerne har 

gennem årene gradvist oparbejdet et 'værn' mod disse situationer. For i 

tilfælde hvor denne slags optrævlingsarbejde påkræves og foretages, og man 

finder frem til, at der ikke er tale om fejl i datagrundlaget, men at der findes 

en god forklaring på det dataspring, som reviweren spørger ind til, sørger 

forskerne for at notere sig denne forklaring. Det gør de for at være 

forberedte på efterfølgende års reviewprocesser, hvor en ny reviewer 

muligvis spørger ind til det samme dataspring. (Husk på, at ikke kun det 

seneste års emissionsopgørelser, men hele tidsserien af emissionsdata fra 

1990 og frem, kontrolleres.)  

 Forskeren gav et eksempel på et sådant dataspring, som havde en god 

forklaring: En emissionsfaktor for landbrugsdyr var steget markant, og en 

reviewer havde bedt om forklaring. Efter en undersøgelse i datagrundlaget 

viste det sig, at baggrundsdata for foderindtag, som bl.a. baserer sig på 

handlen med foder, var steget markant, hvilket igen skyldtes, at der i det 

pågældende år fra politisk side var bebudet yderligere afgifter på dyrefoder, 

hvilket gav danske landmænd incitament til at indkøbe ekstra mængder 

foder det pågældende år. Siddende ved sit skrivebord kunne forskeren på 

sin skærm vise mig et regneark, som var udfyldt med foderdata, og hvor der 

i en celle var lavet en markering, som refererede videre til en anden celle 

nederst i arket, hvori hun med røde bogstaver havde noteret sig 
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ovenstående forklaring. Samme note var ført ind i en selvstændig log 

udenfor regnearkene hvori andre tilsvarende logs også var tilføjet.  

 Ved at notere og føre logbog på denne måde, får forskerne gradvist 

dækket sig ind i forhold til reviewernes spørgsmål. For med hver log bliver 

de yderligere forberedte på spørgsmål til data i CRF-tabellerne, som fra 

reviewets perspektiv kalder på forklaring. Således opbygger de gennem 

logføring løbende deres kapacitet til at accounte for drivhusgasregnskabet 

overfor reviewerne. Vi ser således også hvordan den transparens, som man 

ønsker at skabe i de nationale drivhusgasregnskaber, og som er helt 

nødvendig for at gennemføre reviewprocesser, samtidig er så relativt 

kompliceret og vanskelig at opretholde, at forskerne begynder at udvikle 

'parallelsystemer' med log-bøger ved siden af det eksisterende system af 

CRF tabeller og deres egne databaser og regneark.  

Datafriktionens#produktive#sider#

Analysen i dette hovedafsnit har synliggjort noget af det til tider 

omstændelige skrivebordsarbejde, der er forbundet med at rapportere og 

redegøre for data i forbindelse med det eksterne review, og således har den 

ligesom det første hovedafsnit vist, hvordan produktionen af accountability 

i denne infrastruktur beror på håndteringen af datafriktion. Hvad skal man 

mene om dette omstændelige skrivebordsarbejde, analysen har synliggjort 

ovenfor? Det vil jeg elaborere videre over her. 

  Analysen kan på den ene side læses som en problematiserende 

udpegning af mere eller mindre dysfunktionelle aspekter i denne 

infrastruktur. En kritik hvor det omstændelige optrævlingsarbejde, som 

reviewerne igangsætter, udlægges som en negativ og omkostningsfuld 

konsekvens af den måde, hvorpå reviewsystemet fungerer, og hvorpå data 

aggregeres og bliver (u)synlige i det standardiserede CRF-format. Dette er 

imidlertid ikke pointen, jeg vil frem til her. Det er der flere grunde til. Den 

første er empirisk. For selvom CRF-tabellerne skaber usynligheder i data, 
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hvilket medfører omstændeligt arbejde med at optrævle forbindelser 

mellem CRF-data og DMU's egne data, så er det samtidig klart, at 

standardisering og kraftige aggregeringer af data er nødvendigt for at skabe 

sammenlignelighed og overblik på tværs af nationale drivhusgasregnskaber. 

Derfor er det ikke en velkvalificeret kritik blot at fremvise det omstændelige 

arbejde, der er forbundet med at redegøre for data i reviewet. Dog kan det 

være relevant som en påmindelse om, at idealet om transparens altid 

kommer med en pris - her i form af forskernes arbejde med at opretholde 

transparente forbindelser mellem det detaljerede datagrundlag i DMU og 

den kraftigt aggregeret version heraf i CRF-tabellen.  

 Dette leder videre til en teoretisk understøttet begrundelse for, 

hvorfor analysen ikke skal læses som en kritisk udpegning af 

dysfunktionelle aspekter i denne infrastruktur. En sådan kritik kommer 

implicit til at kontrastere det omstændelige arbejde, vi ser i praksis, med en 

idealiseret forestilling om, hvordan den bør operere. F.eks. idealer om at 

emissionsdata bør være absolut transparente, men at de i praksis ikke er 

det. En sådan kritik, der bedrives ved at kontrastere rene idealer med 

'rodede' praksisser, er problematisk, for den forudsætter implicit, at 

forholdet mellem idealer og praksisser lader sig realisere som helt rene og 

umedierede forbindelser. Dette bryder grundlæggende med den 

ontologiske forståelse, at virkeligheden er gjort af translationer og 

medierede forbindelser, og derfor løber en sådan kritik hurtigt 'tør for 

damp' (Latour 2004a). Så hvor beskrivelserne i denne analyse kan tolkes 

som en kritisk 'afsløring' af de omkostninger, der er forbundet med at 

håndtere datafriktion i reviewet, skal de i stedet læses som beskrivelser, der 

gør os klogere på, hvordan denne praksis opererer. 

 Denne læsning åbner samtidig op for at reflektere anderledes om det 

omstændelige optrævlingsarbejde, som analysen har synliggjort. For når det 

nu ikke er frugtbar kritik alene at udstille dette arbejde, hvordan kan det så 

på den anden side forstås som noget der er produktivt i sig selv?  
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 Her vil jeg pege på, at det omstændelige optrævlingsarbejde, eller 

denne implosion af kontrol, som jeg også benævnte det, har den positive 

afledte effekt, at det skaber en omgang med data, hvorigennem forskerne 

opbygger et endnu bedre kendskab til datagrundlaget. At dette faktisk er 

tilfældet kommer f.eks. til udtryk ved, at de nu har udviklet logbøger, som 

giver overblik over sammenhænge på tværs af aggregerede datalag, og som 

samtidig kan give yderligere konkret viden om sammenhængen mellem 

data og den virkelighed, de repræsenterer. Sidstnævnte pointe ser vi med 

eksemplet på, at forskerne opnår den viden, at et specifikt udsving i 

foderdata skyldes, at der fra politisk side blev varslet prisstigninger på foder. 

 Disse er ganske produktive effekter. Navnligt set i lyset af det forrige 

kapitel som belyste den interne datakontrol i DMU og pegede på, hvordan 

datagrundlaget er så omfattende og fraktalt, at det aldrig bliver fuldt ud 

kendt. Der vil altid kunne gemme sig fejl og mangler, som ikke opfanges. 

Denne fraktale omstændighed kan på den ene side begrædes i kraft af den 

grundlæggende og konstante usikkerhed, den medfører. Men her vil jeg 

reformulere den positivt, som en omstændighed der medfører, at der altid 

er muligheden for at lære data bedre at kende. I den henseende virker 

friktionen mellem DMU's data og CRF-formatet produktivt. For det 

udløser aktiviteter som driver kendskabet til data frem, på samme måde 

som friktionen mellem et hjul og asfalten driver bilen frem. 

Konklusion:#Accountability,#datafriktion#og#refleksivitet#
I dette kapitel har begrebet om datafriktion fungeret som en måde at tvinge 

en empirisk nærhed frem i studiet af, hvordan emissionsdata udarbejdes, 

rapporteres og kontrolleres.  

 Således bidrager kapitlet til afhandlingens overordnede formål ved at 

synliggøre, hvordan produktionen af infrastrukturel accountability her 

beror på praktikeres løbende håndteringer af datafriktion. Argumentet 

minder på sin vis om forståelser indenfor arbejdspladsstudier, hvor 
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begrebet artikulationsarbejde (Corbin & Strauss 1993) betegner det, at 

arbejdets flow ikke er sikret alene via implementeringen af procedurer og 

teknologi, men at det indbefatter løbende håndteringer af de situationer, 

som afviger fra arbejdsrutinen og standardproceduren. Ligeledes er de 

datafriktioner, jeg har belyst i kapitlet, eksempler, som afviger fra den 

standardiserede og enkle beskrivelse af arbejdet. Begrebet om datafriktion 

er i mine øjne et frugtbart til at opfange denne type arbejde i sammenhænge 

hvor accountability sker i infrastrukturer hvor data produceres, 

transmitteres og kontrolleres over større afstande.   

 Datafriktion kan, som kapitlet har vist, tage mange former. I det 

første hovedafsnit så vi, at det ikke kun skyldes tekniske og praktiske 

aspekter, men at friktion også kan skyldes, at datas format eller fremstilling 

kommer i friktion med immaterielle aspekter såsom principper om 

metodekonsistens samt bredere epistemiske dyder om objektivitet. Heraf 

følger den pointe, at en undersøgelse af data-friktion også kan være en 

måde at undersøge, hvordan en infrastrukturs ideale elementer er 

virksomme og praktiseres konkret. 

 Det så vi også et eksempel på i det andet hovedafsnit. For her belyste 

jeg, hvad det praktisk indebærer at skabe og opretholde transparens i de 

emissionsdata, som rapporteres til Klimakonventionen. Et arbejde som 

grundlæggende består i at håndtere emissionsdatas friktion med det format, 

hvori de rapporteres og gøres transparente overfor Klimakonventionen. 

Her viste analysen, at transparens i emissionsdata er en skrøbelig 

konstruktion i både tid og rum, som det kræver omstændeligt arbejde at 

opretholde.  

 Jeg afrundede denne analyse med en refleksion omkring, hvordan 

det omstændelige arbejde med at håndtere datafriktion kan betragtes som 

mere end den modstand, der uundgåeligt følger med, når data skal fra 

bringes fra én sammenhæng til den næste, men også som noget der har den 
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positive afledte effekt, at det igangsætter aktiviteter hvormed forskerne 

udvikler deres kendskab til data.  

 I forlængelse af sidstnævnte iagttagelse vil jeg afslutningsvist pege på, 

hvordan DMU kan tænkes som en refleksiv black box. Jeg skrev i 

afhandlingens indledning, at DMU er et 'maskinrum' i international 

klimastyring. Med denne maskinmetafor kan vi tænke DMU som en black 

box, der set udefra producerer emissionsdata på helt rutinemæssig facon. 

Igennem de sidste fire kapitler har jeg åbnet denne black box og undersøgt, 

hvordan den opererer. I dette kapitel er den overordnede pointe, at black 

boxen ikke opererer gnidningsfrit i produktionen af data, da data hele tiden 

kommer i friktion, når de skal bringes videre i arbejdet. For så vidt er vi 

stadig i en maskinmetaforisk forståelse, hvor datafriktion svarer til de 

mekaniske friktioner, der opstår i en hvilken som helst maskine. Men 

datafriktion i DMU svarer ikke til den tankeløse friktion der sker, når to 

tandhjul kommer i berøring. Datafriktion i DMU udløser derimod 

refleksioner om arbejdet. Refleksioner over ting såsom hvilke principper, 

der bør vægtes højest i produktionen af emissionsdata, hvad der er det 

fagligt set mest rigtige, når data ikke 'arter sig' som pæne fortællinger om 

drivhusgasemissionen, refleksioner over hvad man egentlig kan sige med 

data, refleksioner om hvordan data bedst muligt sættes sammen. Udover at 

datafriktion er noget, der 'kræver arbejde', så er det også noget, der 

igangsætter refleksion og virker vidensproducerende i sig selv. Derfor er 

DMU mere end en 'maskine' der producerer tal, men en refleksiv black box 

hvori refleksiviteten løbende 'trigges' af datafriktion. 
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Konklusion 

Denne afhandling har omhandlet et emne, som er både bredt og 

kontroversielt, nemlig accountability. Det er bredt, fordi det vedrører noget 

så basalt som det at redegøre for noget, og det er kontroversielt, fordi det 

knytter sig til problematikker om, hvordan organisationer styres og holdes 

ansvarlige for deres arbejde (Dubnick & Frederickson 2011). Men her skal 

det tilføjes, at accountability er vigtigt. Vigtigt fordi det handler om, 

hvordan de forskellige fagligheder og ekspertiser, som samfundet er 

afhængig af, redegør for deres arbejde og derigennem opnår legitimitet, 

troværdighed og accept.  

 Med teoretisk inspiration fra STS og gennem et nært empirisk studie 

af, hvordan Danmarks drivhusgasregnskab udarbejdes, rapporteres og 

kontrolleres bidrager denne afhandling med en række forståelser for, 

hvordan det konkret går til, når en kompliceret og vigtig praksis accounter 

og holdes accountable for sit arbejde. Disse forståelser samler afhandlingen 

i et overordnet begreb om infrastrukturel accountability. I dette bidrag 

ligger samtidigt et argument om, at STS udgør en frugtbar kilde til at 

beskrive, synliggøre og teoretisere, hvordan accountability foregår som en 

praksis, og derudover at der i STS findes en attitude til at tænke anderledes 

om det arbejde, vi får øje på, når vi studerer accountability empirisk nært. 

 

Det følgende opsummerer først afhandlingens bidrag. Dernæst hvordan 

afhandlingen adskiller sig fra andre studier, hvor accountability behandles 

som en styringsproblematik, og i den forbindelse hvad afhandlingens 

tilgang rummer af perspektiver for disse studier. Endeligt peger jeg på, hvad 

vi positivt får ud af den forståelse, som afhandlingen har udviklet, hvor 

accountability studeres som praktiske og infrastrukturelt distribuerede 

bedrifter.  
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Infrastrukturel#accountability##
'Accountability' betegner dels en kapacitet til at redegøre for noget – til at 

give en account – dels en kvalitet ved noget som værende muligt at 

redegøre for – som værende account-able. Med ANT's forståelser af 

distribueret og non-human agens er det imidlertid en afgørende pointe, at 

accountability ikke udtrykker iboende kapaciteter eller kvaliteter hos 

hverken mennesker, ting eller teknologier, men at accountability i stedet er 

praktiske bedrifter, som er distribueret ud herimellem. Som eksempel tænk 

da på, hvordan man accounter for oliebestanden i en gammel bil. Det 

foregår ved at aftørre en målepind, føre den ned gennem røret i olietanken 

og aflæse, hvortil olien har afsat mærker på målepinden. Men hvem er det 

så, der accounter for oliebestanden? Er det målepinden? Er det olien selv? 

Er det manden? Er det kluden? I en ANT-forståelse er det ingen af delene, 

men i stedet en bedrift, som er distribueret ud herimellem. Når 

accountability på denne måde er distribueret ud i mere komplekse og nøje 

opbyggede arrangementer af standardiserede teknologier og procedurer, 

som strækker sig over større afstande, kan vi kalde det infrastrukturel 

accountability. 

 

Hovedformålet med afhandlingen er at udvikle denne forståelse af 

infrastrukturel accountability yderligere på baggrund af nære empiriske 

analyser af, hvordan man i DMU er i stand til at accounte troværdigt for 

den nationale emission af drivhusgasser. Dette har resulteret i de følgende 

fire punkter, som hver stimulerer en måde at forstå og tænke om det 

arbejde og de mekanismer, hvormed accountability produceres og 

vedligeholdes i infrastrukturer. 

1:#Infrastrukturel#accountability#implicerer#framings#og#overflows#

Med teoretisk inspiration fra Callon (1998a) peger afhandlingen på, at 

accountability altid implicerer en form for framing, hvormed praksisser og 
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fænomener synliggøres og fremstilles på bestemte måder, som gør dem 

accountable, men at disse framings også kan generere overflows i form af 

diverse overraskende uforudsigelige effekter. Accountability-framing og -

overflow viser sig i afhandlingen ved, at kvaliteten af DMU's arbejde er 

framet og således gjort accountable i et standardiseret ledelsessystem med 

kvalitetsmål og -procedurer, og at denne framing samtidigt har produceret 

et overflow, idet ledelsessystemet har fået en overraskende funktion som 

resurse til at forhandle om økonomiske midler med ministeriet i Danmark. 

Accountability framings og overflows er således en måde at have blik for de 

overraskende generative effekter, det kan have, når praksisser søges styret, 

kategoriseret, opgjort og ordnet på bestemte måder for at gøre dem 

accountable.  

2:#Infrastrukturel#accountability#sker#under#fraktale#
omstændigheder#

En account for noget kan rumme forskellige grader af detaljerigdom, 

præcision, nøjagtighed, komplethed m.v. Skal man f.eks. i en 

hverdagssammenhæng accounte for, hvordan ens dag har været, kan man 

svare "fin" eller "god", men herfra kan man fortsætte langt med at uddybe 

og udfolde detaljer af dagens forløb. 45  Som et begreb for den 

omstændighed, at en account for noget i princippet rummer en 

uendelighed af rum for yderligere præcision og detaljerigdom, benytter 

afhandlingen sig af Stratherns (2005) begreb om fraktaler. Fraktalen er hos 

Strathern en epistemologisk figur, som peger på det rekursive mønster, at 

for hver gang vi erkender eller skaber viden om noget, så producerer vi 

samtidigt nye kløfter mellem det, vi ved, og det, vi ikke ved. På samme 

måde gælder det, at hver gang der accountes for noget, produceres nye 

                                                

45 James Joyces roman Ulysses, hvor man over ca. 800 sider følger hovedpersonen Leopold 
Blooms gøren og laden på en enkelt dag i Dublin, er et eksempel på, hvor omfattende en 
fortælling der kan komme ud af en redegørelse for, hvordan en persons dag har forløbet. 
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aspekter, som ikke er accountet for. Accountability foregår således altid 

under den fraktale omstændighed, at accounts kunne være udarbejdet mere 

præcist, detaljeret, fyldestgørende m.v.  

 Fraktale omstændigheder er ikke nødvendigvis omstændigheder, 

som opleves eller mærkes i en accounting-praksis. Ofte vil der være normer 

eller standarder for, hvor præcise accounts skal være for at være 

formålstjenlige, legitime og forståelige. Men fraktalen kan træde i 

forgrunden som en oplevet omstændighed, hvor det at accounte for noget 

bliver et arbejde, som kan fortsætte uden ende i bestræbelsen på stadigt 

mere præcise og fyldestgørende accounts. F.eks. bliver det i DMU beskrevet 

som en "skrue uden ende", når man skal redegøre for metoder og data 

anvendt i emissionsopgørelserne, da der i en uendelighed kan tilføjes 

yderligere tabeller og forklaringer, som dokumenterer DMU's arbejde på en 

endnu mere komplet facon. Infrastrukturel accountability foregår således 

under fraktale omstændigheder, som, når de træder i forgrunden, tilmed 

kan frustrere og skabe interessekampe om, hvor præcise accounts skal være.   

3:#I#en#infrastruktur#er#alle#teknologier#accountability9teknologier#

Accountability er i en udbredt forståelse blevet synonym med moderne 

styringsteknikker som, jævnfør punkt 1, framer organisationer og 

praksisser på måder, hvormed kvalitet og performance bliver accountable 

(Schedler 1999). Men i en infrastrukturel forståelse, hvor accountability er 

en distribueret infrastrukturel bedrift, er mange andre former for teknologi 

med til at forme, hvordan accountability konkret produceres og 

vedligeholdes.  

 Når man f.eks. i DMU skal kontrollere emissionsdata for fejl og 

mangler og således vedligeholde kapaciteten til at accounte troværdigt for 

drivhusgasemissionen, er databaseteknologi aktivt medvirkende til at 

forme, hvordan dette arbejde kan udføres både praktisk og kognitivt.  
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 Således må man være parat til at betragte alle teknologier i en 

infrastruktur som accountability-teknologier. Denne pointe bygger på den 

performative forståelse fra ANT, at teknologi aldrig er rene instrumentelle 

resurser for forudbestemte handlinger eller arbejdsgange, men at teknologi 

'bider fra sig' og aktivt giver form til, hvordan der tænkes og handles. 

4:#Infrastrukturel#accountability#beror#på#håndteringen#af#
datafriktion#

Infrastrukturel accountability vil ofte være en teknisk medieret praksis, 

hvor digitale accounts produceres, lagres, transmitteres og kontrolleres over 

større afstande. Datafriktion (Edwards 2010) er i den forbindelse et begreb, 

som understreger, at data aldrig flyder ubesværet og frit, men at data 

bestandigt kommer i friktion, når de skal 'rejse' imellem forskellige tekniske 

formater og praksisser. Derfor kræver det et vist arbejde at få data fra én 

sammenhæng til at fungere som account i den næste. DMU's emissionsdata 

kan f.eks. ikke uden videre rapporteres til FN's Klimakonvention, men må 

først aggregeres og tilpasses det standardiserede format, hvori de skal 

rapporteres.  Datafriktion antager imidlertid ikke kun teknisk og praktisk 

form, men kan også skyldes datas friktion med immaterielle normative 

aspekter af en infrastruktur. Når man f.eks. i DMU udglatter historiske 

huller i statistiske dataserier for at kunne producere troværdige accounts 

for drivhusgasudledningen, er det ikke kun en måde at løse en praktisk 

problemstilling, men også en måde at praktisere objektivitet. Studiet af 

datafriktion kan således også være en måde at synliggøre, hvordan 

forskellige idealer er virksomme og praktiseres i en infrastruktur. 

 Endeligt minder datafriktion om, at digitale data ikke er 'vægtløse' og 

immaterielle tegn, men materielle, fysiske fænomener, som kommer i fysisk 

friktion med forskellige teknologier. I DMU har man eksempelvis været 

nødt til at flytte en datahåndteringsopgave over i en database, da 

computerne, som før håndterede opgaven, ikke havde kapacitet til at 

håndtere datagrundlagets størrelse. Datafriktion kan således tage mange 
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former, men hovedpointen er, at produktion og vedligeholdelse af 

infrastrukturel accountability kræver håndteringer af datafriktion. 

----------- 

Med disse fire punkter svarer afhandlingen på sit hovedformål om at 

bidrage til en forståelse af infrastrukturel accountability. De fire punkter 

stimulerer hver en måde at tænke om og studere, hvordan infrastrukturel 

accountability tager sig ud som konkrete situerede bedrifter.  

Bidrag#til#kritiske#perspektiver#på#kvalitetsstyring#
Udover at udvikle denne forståelse af infrastrukturel accountability har 

afhandlingen ydet et bidrag til kritisk litteratur om, hvordan organisationer 

styres via teknologier, der skal måle, kontrollere eller sikre kvalitet og 

performance. Dette bidrag har været muligt på baggrund af afhandlingens 

første analyse, som har undersøgt, hvordan kvaliteten af DMU's arbejde er 

gjort accountable via et standardiseret kvalitetssystem. Dette system er et 

eksempel på en udbredt måde at gøre organisationers praksis accountable, 

og som beror på en logik om at synliggøre interne organisatoriske processer 

i et eksternt verificerbart og kontrollerbart objekt (Power 1997; Maijoor 

2000; Shore & Wright 2000).  

 Afhandlingen har derfor undersøgt, hvordan man i bl.a. evaluerings- 

og organisationsforskningen problematiserer denne slags kvalitetssystemer, 

samt de bredere kvalitets- og styringsdiskurser, de har ophav i (bl.a.!Power!
1997;!Røvik!1998;!Furusten!2002;! Jacobsson!&!Brunsson!2002;!Dahler<
Larsen! 2008b). I undersøgelsen af denne litteratur har afhandlingen 

fremhævet Powers (1997) begreber om frakobling og kolonisering, som 

danner et kritisk analytisk blik for konsekvenserne af kvalitetssystemer og 

andre accountability-teknologier i organisationer: Frakobling, hvor en 

organisation søger at holde praksis upåvirket af et kvalitetssystem; 

kolonisering, hvor et kvalitetssystem gennemtrænger organisationen og 

bliver et stærkt referencepunkt for al tænkning og handling. Med 
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udgangspunkt i en analyse af det førnævnte kvalitetssystem i DMU har 

afhandlingen gået i tæt diskussion med den kritiske forståelse, som disse to 

begreber repræsenterer, og i den forbindelse lagt et tredje til – re-

appropriering – for at skabe blik for de tilfælde, hvor accountability-

teknologier bliver oversat til resurser, der tjener andre formål, end hvad de 

er tænkt til. 

Accountability#som#styringsproblematik#og#infrastrukturelt#
arbejde#
Som bidraget til litteraturen ovenfor indikerer, er studier af accountability 

ofte sat i ramme som et spørgsmål om, hvilke praktiske og normative 

konsekvenser det har, når organisationer gøres accountable via teknologier, 

som måler, kontrollerer eller sikrer kvalitet. Her adskiller afhandlingens 

studie sig væsentligt. For her er formålet ikke afgrænset til at afdække 

konsekvenser af styringsteknologier, men mere åbent at udfolde 

accountability som en praktisk bedrift.  

 Denne forskellighed er dog ikke en uforenelighed. Afhandlingen 

demonstrerer derimod et studie, som både 'snakker med' indenfor de 

rammer, hvor accountability behandles som en styringsproblematik, og 

som samtidigt overskrider disse rammer og udforsker accountability som 

infrastrukturelt arbejde. Dette kommer til udtryk i afhandlingens samlede 

analyse, som først har belyst konsekvenser af kvalitetsstyring i DMU og 

senere udforsket aspekter, såsom hvordan man accounter præcist for 

drivhusgasemissionerne, hvordan man kontrollerer data for fejl og mangler, 

og hvordan man håndterer diverse former for datafriktion. De sidstnævnte 

analyser ligger fjernt fra et emne om moderne styringsformer og deres 

konsekvenser og sprænger således rammerne for, hvordan accountability 

typisk problematiseres og diskuteres. Men ikke desto mindre synliggør 

analyserne nogle væsentlige aspekter af, hvordan accountability konkret 

produceres og vedligeholdes i denne infrastruktur.  
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 Med det vil jeg pege på, at der i afhandlingens tilgang ligger et 

potentiale til at få studier af accountability og styring til at handle om andre 

ting, end hvilke praktiske og normative 'impacts' der følger med, når 

organisationer gøres accountable via moderne styringsteknologier. Dette 

potentiale kan være både kritisk og opbyggeligt. For det kan være en måde 

at 'tage noget af magten' fra moderne styringskoncepter og i stedet 

distribuere den ud i en infrastruktur ved at synliggøre, hvordan 'god 

accountability' ikke afhænger af den rigtige styringstilgang, den rigtige 

organisationsmodel, de rigtige præstationsindikatorer eller de helt rigtige 

kvalitetsmål, men at accountability afhænger af bredere og mere 

mangfoldige infrastrukturer.  

 

Set fra en kritisk position kan det indvendes – i tråd med Whittle og Spicers 

(2008) mere generelle kritik af ANT – at et studie, der 'blot beskriver', 

hvordan accountability praktiseres i infrastrukturer, ikke udretter andet 

end at reproducere herskende styringsdiskurser.  

 Denne indvending kan imidlertid spejles tilbage i kritikken selv. For 

selvom et kritisk fokus på moderne styringsteknologier og deres 

konsekvenser kan være både berettiget og vigtigt, så er dette fokus implicit 

med til at fastholde dem i centrum af vores forståelse og tænkning om 

accountability. Og for så vidt at man bidrager til at fastholde denne allerede 

stærke association mellem accountability og moderne styringsteknologier, 

er man i samme ombæring med til at fastholde hvilke former for 

ledelsesmæssig ekspertise, der skal udvikle accountability i samfundet. 

Således kan kritikken indirekte være med til at give næring til den 

styringsdiskurs, den kritiserer. 

 Derfor vil jeg pege på, at det – også set fra et kritisk perspektiv – kan 

være frugtbart at de-centrere styringsteknologier i forståelsen og analysen af 

accountability ved at udfolde accountability som en praktisk og 
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infrastrukturelt distribueret bedrift. Dette efterlader imidlertid stadig et 

spørgsmål om, hvad vi positivt opnår med denne tilgang.  

Accountability#og#emissionsopgørelser#som#'matters#of#
concern'#
Når afhandlingen udfolder og sætter begreb på accountability som en 

praktisk og infrastrukturel bedrift sker det med det udgangspunkt, at 

accountability er vigtigt. Det er et udgangspunkt, som anerkender, at når en 

praksis udfører et vigtigt stykke arbejde på vegne af et samfund eller 

udvikler viden, som har samfundsmæssig betydning, så er det 

uomgængeligt, at disse praksisser på den ene eller anden måde må accounte 

for deres arbejde. Med dette udgangspunkt reduceres accountability vel at 

mærke ikke til et synonym for moderne styringsformer, men det betragtes 

som en basal nødvendighed for, at fagligt komplicerede praksisser kan opnå 

legitimitet, troværdighed og accept. Derfor er accountability vigtigt.  

 Vigtige ting er vigtige at forstå. Vigtige ting er noget, vi bør kere os 

om. Derfor ligger der i afhandlingens begreb om infrastrukturel 

accountability ikke alene en teoretisk forståelse, men også en attitude hvor 

accountability behandles som et 'matter of concern' (Latour 2004b). Det vil 

sige som noget, vi må kere os om og komme nærmere en forståelse af ved at 

udfolde og synliggøre, hvordan det produceres i konkrete situerede 

praksisser.  

 Denne attitude baserer sig på en radikal realisme (Latour 1999b), 

hvor sandhed og virkelighed ligesom alt andet er immanente størrelser, som 

fortløbende produceres, reproduceres og forandres i medierede 

forbindelser mellem mennesker og ting. Således er det også ved at udfolde 

accountability som en infrastrukturelt medieret praksis, at vi får udviklet en 

rigere forståelse for, hvordan accountability produceres.  

 Når accountability studeres med denne attitude indebærer det, at 

ideelle forestillinger om, hvordan accountability-arbejde burde foregå, 
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suspenderes og erstattes med en parathed til gennem nære empiriske 

studier at lade sig overraske og belære af det, der herved kommer til syne. 

Dette medfører, at alle de mulige paradokser, inkonsistenser og 

besværligheder, som kommer til syne, når vi, som i denne afhandling, går 

empirisk nært til værks, ikke fremhæves som en kritik af måden, hvorpå 

accountability-arbejde foregår. For en kritik, der bedrives på denne måde, 

virker netop ved at kontrastere ideelle forestillinger om verden med det, vi 

opdager i nære empiriske studier.  

 Afhandlingens studier af datafriktion har f.eks. synliggjort, hvordan 

et ideal om metodekonsistens i emissionsopgørelserne praktiseres på en 

måde, som virker inkonsistent med princippet herom. Men denne 

inkonsistens mellem princip og praksis fremhæves ikke som en kritik af 

praksis, men står derimod som en udvidet forståelse for hvordan et princip 

praktiseres. At fremhæve inkonsistenser mellem idealer og praksisser som 

en kritik er at forpasse muligheden for at komme tættere på en forståelse af, 

hvordan verden opererer. I ønsket om at udvikle forståelsen for 

accountability går afhandlingen derfor ikke kritisk, men kerende til værks, 

med en attitude, som anerkender alt det usikre, hårde og til tider besværlige 

arbejde, som det indebærer at producere accountability. 

 Så når afhandlingen eksempelvis har synliggjort, hvordan man i 

DMU dokumenterer arbejdet i kvalitetsprocedurer, som tilsyneladende ikke 

læses af nogen, eller hvordan det forlanges i et eksternt review, at DMU må 

forbedre kvaliteten af emissionsopgørelserne på et område, hvor det har en 

forsvindende lille betydning, men til gengæld kræver en anselig mængde 

arbejde, eller hvordan det i DMU kan indbefatte et uforholdsmæssigt 

omstændeligt arbejde at redegøre for et enkelt tal i de rapporterede 

drivhusgasregnskab, så er det alt sammen arbejde, som må anerkendes for 

det, det gør; producerer accountability.  

 I denne specifikke sammenhæng er der især god grund til at 

anerkende dette til tider omstændelige arbejde, som foregår derinde på 
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kontorerne langs gangen i den gule murstensbygning ti kilometer nord fra 

provinsbyen i syd, når der accountes for de danske drivhusgasemissioner. 

For som jeg skrev i afhandlingens indledning, er netop dette kontorarbejde 

noget, som på afgørende vis er med til at opretholde det internationale 

maskineri, som er sat i værk for at redde menneskeheden fra globale 

klimaforandringer. 
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Resumé 

Infrastrukturel Accountability 
- et ANT-studie af udarbejdelsen, rapporteringen og kontrollen af 

Danmarks drivhusgasregnskab 

 

Accountability kan betyde en kapacitet til at redegøre – accounte – for 

noget, eller det kan betyde en kvalitet ved noget, som værende muligt at 

redegøre for – som værende accountable. I en udbredt betydning er 

accountability et synonym for moderne styringsformer, hvor begrebet 

vedrører måder hvorpå organisationer gøres accountable via moderne 

ledelsesteknologier såsom audits, kvalitetsstyring, præstationsmåling, mv. 

(Schedler et al. 1999; Dubnick & Frederickson 2011). I den forbindelse er 

accountability også et kontroversielt emne hvorunder en flerhed af kritiske 

studier belyser hvilke praktiske og normative konsekvenserne der følger 

med, når faglige praksisser 'udsættes' for disse ledelsesteknologier (se f.eks. 

Power 1997; Barrow 1999; Øvretveit 2007; Dahler-Larsen 2008a; Pollitt 

2011). Accountability er således i vid udstrækning et emne, som handler 

om konsekvenserne eller virkningerne af moderne styringsformer.  

 I et forsøg på at udvikle og flytte denne forståelse af accountability, 

tager denne afhandling et andet udgangspunkt. Her er accountability ikke 

sat i ramme som et spørgsmål om styringsmæssige konsekvenser. I stedet er 

udgangspunktet at udfolde og synliggøre accountability som en praktisk 

bedrift.  

 Dette sker via nære empiriske analyser af hvordan man i Danmarks 

Miljøundersøgelser (DMU) accounter og holdes accountable for Danmarks 

emission af drivhusgasser. Analyserne henter teoretisk inspiration fra feltet 

Science & Technology Studies (STS) (Hackett et al. 2007), og bidrager med 
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en række forståelser af hvordan en højt specialiseret praksis redegør for og 

dokumenterer sit arbejde, og således opnår legitimitet, troværdighed og 

accept. Disse forståelser samles i et overordnet begreb om infrastrukturel 

accountability. Med dette bidrag er det afhandlingens bredere formål, at 

udvikle og fremprovokere nye måder at tænke om og studere 

accountability.  

 Afhandlingen starter med i kapitel 1 at undersøge nogle 

grundlæggende temaer og problemstillinger om accountability, herunder 

emner om audit og kvalitetsstyring. I kapitel 2 udfoldes den teoretiske 

forståelse af infrastrukturel accountability, som især er baseret på aktør-

netværks teori (ANT) (Latour 2005). Hovedpointen er, at accountability, 

forstået som kapaciteten til at accounte for noget, aldrig er iboende 

egenskaber hos hverken mennesker eller teknologier, men i stedet 

egenskaber som er distribueret ud herimellem. Infrastrukturel 

accountability betegner således en kapacitet til at accounte, der er 

distribueret ud i infrastrukturer, som er formet af såvel sociale, tekniske, 

materielle og abstrakte elementer.  Formålet med det empiriske studie er, at 

lægge yderligere empirisk kød på dette teoretiske skelet, via nære empiriske 

analyser af hvordan DMU accounter for GHG. Dette resulterer i følgende 

fire overskrifter, som hver lægger yderligere forståelse til hvordan 

infrastrukturel accountability produceres:  

 

1: Infrastrukturel accountability implicerer framings og overflows: 

Intet er accountable i kraft af sig selv. Ting gøres accountable via en bestemt 

framing, som ofte tager form af moderne styringsteknologier. Disse 

framings bestemmer imidlertid ikke fuldt ud adfærd eller begivenheder. 

Framings kan generere overflows i form af overraskende og uforudsigelige 

effekter. Begreberne om framings og overflows er lånt fra Callon (1998a). 

 

 



 245 

2: Infrastrukturel accountability sker under fraktale omstændigheder 

En redegørelse for noget rummer uendeligt potentiale for yderligere 

præcision, komplethed, nøjagtighed osv. Dette kan med Strathern (2005) 

kaldes en fraktal omstændighed. Ofte vil der være standarder og normer for 

hvor præcise accounts skal være for at kunne være formålstjenlige og 

legitime. Men andre gange vil fraktale omstændigheder træde i forgrunden 

som en oplevet problemstilling om hvor præcise accounts skal være. Dette 

skaber spænding, interessekonflikt og det kræver arbejde. 

 

3: I en infrastruktur er alle teknologier accountability-teknologier 

I en gængs forståelse refererer accountability-teknologier til den slags 

styringsteknologier som jvf. punkt 1, framer organisationer på bestemte 

måder, så de bliver accountable. Men i en infrastrukturelt distribueret 

forståelse, er det ikke alene disse udefrakommende teknologier, men alle 

former for teknologi i en infrastruktur som er med til at forme hvordan folk 

konkret bærer sig ad med at accounte og holde sig accountable. 

 

4: Infrastrukturel accountability beror på håndteringen af datafriktion 

Infrastrukturel accountability vil ofte være en teknisk medieret praksis, 

hvor digitale accounts produceres, lagres, transmitteres og kontrolleres over 

større afstande. Begrebet datafriktion (Edwards 2010) peger i den 

forbindelse på, at data aldrig flyder ubesværet og frit, men at data 

bestandigt kommer i friktion når de skal 'rejse' imellem forskellige tekniske 

formater og praksisser. Derfor beror infrastrukturel accountability på, at 

praktikere løbende er i færd med at håndtere diverse former for 

datafriktion. 

 

Disse fire punkter udfoldes teoretisk og empirisk i afhandlingens analyser, 

og derigennem bidrager afhandlingen til en forståelse for hvordan 

komplicerede faglige praksisser accounter for deres arbejde, og opnår 



 246 

troværdighed, legitimitet og accept. Bidraget udvikler således en forståelse 

for, hvordan accountability foregår som en praksis, hvilket samtidigt 

implicerer nye frugtbare måder at tænke om og studere accountability. 

Dette diskuteres i det konkluderende kapitel. 
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Summary 

Infrastructural Accountability 

- an ANT-study of the production, reporting and verification of 

Denmark's national greenhouse gas inventories 

 

Accountability can refer to an ability to account, or to the state of being 

accountable. Accountability has become synonymous with modern 

forms of governance, referring to the ways in which organisations are 

rendered accountable via management techniques such as audits, 

quality management, performance measurement, etc. (Schedler et al. 

1999; Dubnick & Frederickson 2011). In this context, accountability is 

also a controversial topic. Critical studies point out that modern 

governance technologies bear with them certain values that conflicts 

with the values of the professional practices in which these technologies 

are installed, and with the consequence that professions must either 

spend significant time, energy and resources to safeguard their values 

from the influence of governance technologies, or see themselves 

become subjected to, transformed and ‘colonized’ by them (see eg. 

Power 1997; Barrow 1999; Øvretveit 2007; Dahler-Larsen 2008a; Pollitt 

2011). In short, accountability is a topic that to a large extent concerns 

the promises and consequences of modern governance technologies. 

 In the effort to develop this dominant way of thinking about and 

problematizing accountability, this thesis takes a different starting point. 

Here the analytical question of accountability is not initially posed in 
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the framework of governance implications. Instead, the focus is to 

unfold accountability as a practical achievement. 

 This is done through a close empirical study of how Denmark's 

National Environmental Research Institute (NERI) are able to account in a 

trustworthy manner for Denmark's annual emissions of greenhouse 

gasses (GHG) to the United Nations Framework Convention on Climate 

Change (UNFCCC). The analyses draw on notions of ontology and 

performativity from Science & Technology Studies (STS) (Hackett et al. 

2007) and contribute to new understandings of how a highly specialized 

practice is able to account and to be held accountable for its work and 

thus gain legitimacy, credibility and acceptance. The analyses are 

formed by both theoretical and empirical insights, and together they 

develop an understanding of infrastructural accountability. With this 

concept, the wider purpose with the dissertation is to develop and 

provoke novel ways of thinking about and studying accountability. 

 The thesis sets out in chapter 1 to examine basic themes of 

accountability, including governance and organisational issues about 

audits and quality management. In chapter 2 the theoretical framework 

of infrastructural accountability, which is based primarily on actor-

network theory (ANT) (Latour 2005) is presented. The main point here is 

that accountability is never an inherent capacity to account, but a 

distributed capacity between people and technologies. Infrastructural 

accountability therefore refers to an ability to account, which is 

distributed in wider infrastructures, in which both social, technical, 

material and abstract elements play constitutive parts. The purpose of 

the empirical study is to put further empirical flesh on this theoretical 

framework, through close empirical studies of how NERI account for 

Denmark's emission of GHG.  



 249 

Importantly, the empirical analyses in the thesis are not shaped 

only by this theoretical understanding of infrastructural accountability, 

but also by a certain analytical attitude presented by Latour (2004b), and 

by which the thesis treats accountability as a ‘matter of concern’. By 

approaching accountability as a matter of concern I mean first of all not 

reducing accountability pre-analytically by taking it for granted as 

consequences or promises of specific forms of governance, but instead 

seeing accountability as the multifarious aspects of professional practice 

through which they gain legitimacy and acceptance in society through 

various forms of account giving. Second of all, studying accountability 

in this manner means looking closely at how accountability is produced 

and achieved as situated practices, and letting whatever surprising 

paradoxes one might encounter in such close investigations stand as 

lessons for a further understanding of how accountability is practically 

achieved.  

With this approach the thesis presents four empirical analyses 

focusing on different aspects of how NERI account and are held 

accountable for the Danish GHG inventory. Each analysis makes a 

statement about infrastructural accountability, how it is practically 

achieved, and with what effects. 

 

1: Infrastructural accountability implies framings and overflows: 

The concepts of framing and overflow are borrowed from Callon 

(1998a). Nothing is by itself accountable. Things are made accountable 

through particular framings, often in the form of modern management 

technologies. These framings, however, do note determine behaviour or 

events. Not only will resistance towards accountability-framings often 

occur. Framings can also generate overflows in the form of surprising 
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and unanticipated effects. For example, a standardised system for 

internal quality control and assurance imposed by the UNFCCC upon 

NERI to render their organisational quality accountable, has become a 

resource for NERI to negotiate with the ministries in Denmark about 

funding.  

 

2: Infrastructural accountability is produced under fractal conditions 

Every account contains an infinite potential for further precision, 

completeness, accuracy, etc. This is a 'fractal' condition (Strathern 

2005). Typically, different kinds of standards and norms will efficiently 

determine the appropriate level of accuracy of accounts, in order for 

them to be effective and legitimate. At other times fractal conditions will 

be prominent as a practically experienced condition, bringing forth the 

question of how accurate accounts should be. This creates tension and 

requires work.  

Fractal conditions are evident in several aspects of NERI’s 

accounting practice. For example when accounting for the methods and 

data used in inventories, in order to provide complete and transparent 

documentation. Fractal conditions are also clearly evident in NERI’s 

passionate endeavour to create numbers that mirror the actual levels of 

emitted GHG as closely as possible; an endeavour that involves an ever 

increase in scope and complexity of data, which co-evolves with a 

practice of distinguishing in an ever more fine grained manner between 

different emission sources and various factors that influence their 

emission levels. This fractal condition leaves NERI with a constant self-

reflection about where the fine line goes between substantial and trivial 

improvements of their carbon accounts’ accuracy. This latter analysis 
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also demonstrates how uncertainty is a fundamental premise for data 

and climate knowledge. 

 

3: In an infrastructure, all technologies are technologies of 

accountability 

Typically, accountability refers to the ways in which organisations are 

rendered accountable via modern management technologies. In this way 

organisational activities are framed (statement 1) in certain ways so as to 

become accountable. But in a distributed and infrastructural 

understanding, not only externally imposed management technologies 

produce accountability. All forms of technology in an infrastructure 

(telephones, e-mail, database, documents etc.) shape the ways in which 

people account for their work and maintain accountability.  

This is demonstrated in a study how a shift from using a series of 

spreadsheets to using a relational database for performing certain data 

tasks fundamentally changed both cognitive and practical aspects of 

data control activities in NERI. Data control is a central and on-going 

activity in NERI through which the completeness and correctness of the 

datasets used for estimating emission levels are ensured. Thus, these 

activities are crucial for maintaining the ability to account (account-

ability) for GHG-emissions in a trustworthy manner. 

 

4: Infrastructural accountability relies on the management of data 

friction 

Infrastructural accountability is a technically mediated practice in which 

digital accounts are produced, stored, transmitted and verified over 

great distances. In this context, the concept of data friction (Edwards 

2010) points out that data never flow effortlessly and freely, but come 
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into friction when they 'travel' between different technical formats and 

practices. Therefore, infrastructural accountability relies on the practical 

management of various kinds of data friction. 

 Managing data-friction manifests itself in various ways in NERI. 

For example, in order to produce accounts of GHG that seem plausible 

and thus gain trustworthiness, NERI need to interpolate, extrapolate 

and create compatibility and consistency between inconsistent data sets 

collected from various data suppliers (statistical bureaus, research 

institutions). This practice sometimes involves guesswork and logical 

reasoning, which goes to show that data are never ‘raw’ and ready made 

facts, but entities that need ‘cooking’ in order for them to function as 

data (Gitelman 2013). Another example: Reporting the final estimate of 

Denmark’s annual emission levels, is not merely a matter of shipping 

the final data, as these data come into friction with UNFCCC’s 

standardised reporting format, which is designed to create transparency 

and comparability between national emission inventories. Reporting the 

final data requires heavy aggregation and simplification of NERI’s final 

data, which in turn proves the point that achieving transparency is a 

practice of rendering something visible, and other things invisible. In 

this case, (in)visibilities in final data impedes the communication 

between NERI and peer reviewers from UNFCCC about these data. 

The practice of managing data-friction can take as many forms, as 

the infrastructural elements with which data comes into friction. The 

main point here is to draw analytical attention to the work required for 

making data travel across different settings in an infrastructure and 

function as accounts for someone’s actions or results. 

--- 
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These four theoretical statements about infrastructural accountability 

are the result of this dissertation’s empirical analysis of how Denmark’s 

national emission inventory is produced, reported and lastly verified by 

overseers from the UNFCCC. The statements are meant to be 

analytically sensitizing, stimulating new ways of thinking about and 

studying accountability as situated and practical achievements. The 

conclusion discusses the fruitfulness of the analytical approach to 

accountability taken in the thesis, and argues that it has both critical 

and constructive potential, but without being either critical our 

instrumentalist in its outset. 

 


