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4. I litteraturen finner vi (minst) to analytiske perspektiver på vitenskapens rolle i 

regimeetablering og -utvikling. Du ønsker å undersøke hvilket av perspektivene som best 

forklarer vitenskapens rolle i internasjonale regimer.  

a) Formuler en relevant og håndterlig problemstilling om dette temaet. Utvikle en 

analyseramme og forklar hvorfor den er velegnet for problemstillingen din. En analyseramme 

består av en begrepsramme (settet av begreper og evt. teorier du vil anvende) og et 

undersøkelsesopplegg. Bruk analyserammen til å identifisere relevant empiri og drøft 

problemstillingen. Konkluder ved å besvare problemstillingen i lys av ditt empiriske 

materiale.  
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1.0 Innledning 

Det er flere sentrale perspektiver på forholdet mellom vitenskap og politikk i studiet av 

internasjonale relasjoner. De vektlegger forskjellige ting, og har ulike meninger rundt om 

vitenskap og politikk bør være adskilte prosesser eller ikke. For mange blir vitenskap sett på 

som «rent» og «ubesudlet», mens politikk ofte blir sett på som det motsatte. I denne oppgaven 

kommer jeg til å se nærmere på de to analytiske perspektivene rasjonalisme og 

kunnskapssosiologi. Videre kommer jeg til å drøfte hvilke av de to som best forklarer 

vitenskapens rolle i ozon-regimets etablering og utvikling. Jeg har valgt å fokusere på ozon-

regimet fordi det er et regime som blir ansett som effektivt, og det vil kanskje gjøre det 

enklere å identifisere rollen vitenskap har spilt.  

Problemstillingen er som følger: Er rasjonalisme eller kunnskapssosiologi best til å forklare 

vitenskapens rolle i ozon-regimets etablering? 

Som representant for det rasjonalistiske perspektivet kommer jeg til å bruke Peter Haas sin 

artikkel «Epistemic Communities and International Policy Coordination» (1992). Når det 

kommer til det kunnskapssosiologiske perspektivet, eller STS (Science and Technology 

Studies), er det Lidskog og Sundqvist sin artikkel «When Does Science Matter?: International 

Relations Meets Science and Technology Studies» (2015) jeg kommer til å se på. Videre vil 

jeg gjøre rede for elementer ved ozon-regimets etablering, og drøfte hvilke elementer ved 

perspektivene som passer best med hva som faktisk skjedde. Til slutt vil man finne et forsøk 

på en konklusjon gjort i lys av det empiriske materialet.  

2.0 Analyseramme 

2.1 Begrepsramme 

Rasjonalistisk perspektiv 

Haas (1992) understreker i sin artikkel «Epistemic Communities and International Policy 

Coordination» viktigheten av vitenskap, og da særlig konsensus-basert kunnskap. Slik 

konsensusbasert kunnskap kan spille en viktig, selvstendig rolle ved å påvirke eller forandre 

staters interesser, og dermed sette internasjonale avtaler som overskrider eller forandrer 

staters interesser på dagsorden (Haas, 1992, s. 25). Perspektivet som presenteres, 

tilnærmingen om epistemiske samfunn, mener at miljøregimer ikke bare er drevet av 

statskrefter, men også av epistemiske nettverk. Under noen omstendigheter kan vitenskapelig 

konsensus være en viktig faktor for utformingen av politikk (Haas, 1992, s. 7).   
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Ved å separere ekspertsamfunn fra politisk involvering, har vitenskapen mulighet til å skape 

kunnskap som er troverdig, og er dermed i stand til å påvirke politikk. Mer autonom 

vitenskap, fører til mer potensiell påvirkning av politikk. Det er likevel ikke bare separasjon 

av vitenskap og politikk som fremheves som viktig faktor. Konsensus, og kunnskap om 

hvordan konsensus ble oppnådd, er også nødvendig (Haas, 1992, s. 23). Viktigheten av skillet 

mellom kompromiss og konsensus fremstilles som vært sentralt. Man kan lettere oppnå 

kompromiss, men det er konsensus som er nødvendig for at vitenskap skal være troverdig. 

(Haas, 1992, s. 24). I følge epistemiske samfunn-tilnærmingen krever konsensus at eksperter 

blir frigitt fra politisk innflytelse, men dessverre prøver politiske aktører ofte å mobilisere 

vitenskap, som gjør det vanskelig å oppnå dette. Konsensus blir relatert til autonomi. Hvis 

eksperter ikke kan gjøre selvstendig forskning, er kun kompromiss mulig (Haas, 1992, s. 25).  

Oppgaven til de epistemiske samfunnene er å være drivreimer for overføringen av ny 

kunnskap til beslutningstakere. Epistemiske samfunn er kunnskapsbaserte, transnasjonale 

nettverk av profesjonelle. Det består av profesjonelle med felles oppfatninger om 

kausalsammenhenger og validitet, felles krav til validitet. Andre forskere er nødt til å kunne 

oppnå samme resultater med samme metodebruk (Haas, 1992, s. 8). Epistemiske samfunn kan 

suksessfullt forandre forståelsen av et klimaproblem, og dermed overtale beslutningstakere til 

å handle. Eksistensen av epistemiske samfunn gjør «speaking truth to power» mulig. Man må 

først utvikle sannhet, og deretter «snakke til makta» (Haas, 1992, s. 9).  

Kunnskapssosiologi 

STS ser, i kontrast til epistemisk samfunn-tilnærmingen, vitenskap og politikk som 

sammenvevde prosesser (Lidskog & Sundqvist, 2015, s. 1). Samspillet mellom disse er en 

prosess av koproduksjon. Denne koproduksjonen skjer når politikk påvirker produksjon og 

stabilisering av kunnskap, mens kunnskap samtidig støtter og rettferdiggjør politikk. 

Kunnskapskrav og sosiale interesser tilpasser seg hverandre gjennom gjensidig utvikling. 

Koproduksjon gjør at usikker eller omstridt vitenskap kan bli sterkere ved hjelp av politikk, 

og omvendt (Lidskog & Sundqvist, 2015, s. 6).  

STS argumenterer for at å separere kunnskap og vitenskap fra politikk ikke egentlig er mulig 

(Lidskog & Sundqvist, 2015, s. 8). Vitenskapelige påstander har ingen makt i seg selv, trenger 

derfor sosial håndhevelse, og blir gjort troverdig gjennom sosiale interesser og strategier. 

Disse strategiene er en del av noe kalt «stage management», som er en prosess hvor vitenskap 

og politikk er balansert for å presentere vitenskap som en autoritativ kilde, og deretter 
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bestemme hva som skal bli gjort og hvorfor (Lidskog & Sundqvist, 2015, s. 7). Dette er aldri 

mulig i en rent vitenskapelig arena. Det kreves i stedet en kombinasjon av vitenskap og 

politikk, som av og til kan lede til suksessfull presentasjon av vitenskapelig kunnskap som 

sann kunnskap med mulighet til å påvirke politikk med sin «renhet» (Lidskog & Sundqvist, 

2015, s. 8).  

2.2 Undersøkelsesopplegg 

For å svare på den gitte problemstillingen vil jeg videre i oppgaven drøfte elementer ved 

ozon-regimets etablering, og sammenligne med perspektivene forklart i begrepsrammen. På 

denne måten vil man kunne avgjøre hvilket av perspektivene som stemmer best overens med 

de faktiske hendelsene i regimets etablering, og dermed hvilket av perspektivene som best kan 

forklare vitenskapens rolle. Litteraturen som benyttes her er litteraturen som representerer 

perspektivene, og artiklene «International ozone policies: Effective environemntal 

cooperation» av J. B. Skjærseth og «Stratospheric ozone depletion» av D. Downie.  

3.0 Ozon-regimets etablering, og drøfting  

I 1974 oppdaget kjemikere at KFK-gasser (Klorfluorkarbon) skadet ozon-laget fordi gassene 

ikke løste seg opp i atmosfæren, og akselererte dekomposisjonen av ozon-molekyler 

(Skjærseth, 2012, s. 39). Det ble reist mange tvil i årene etter artiklene, men selv om faste 

bevis som støttet teorien ikke fantes, var det heller ingen faste motbevis. Ozon-ødeleggelse 

ble altså ikke observert i naturen. Samtidig ble det bredere, vitenskapelig konsensus rundt 

sannsynlig for at disse teoriene stemte (Downie, 2014, s. 374). 

Konsensusbasert kunnskap er sentralt for rasjonalisme. Det regnes som viktig for 

vitenskapens påvirkningskraft på politikken, og antas å kunne forandre staters interesser 

(Haas, 1992). Man kan anta at vitenskapelig konsensus rundt KFK-teoriene var viktig for at 

saken ble satt på dagsorden i utgangspunktet. Samtidig var det ikke bare lett å skulle endre 

staters interesser. Fordi KFK-gasser var så økonomisk viktig var bred kontroll av gassbruken 

vanskelig å etablere, som førte til at produksjonen og bruken fortsatte å øke frem til sent 80-

tall (Downie, 2014, s. 375).  

USA, som hadde hatt en ledende rolle i klima siden tidlig 70-tall, laget et forbud mot bruk av 

KFK-gasser til «ikke-viktig» bruk. (Downie, 2014, s. 375). Fordi USA stod for mer enn 40 % 

av bruken, og de forbudte bruksområdene var mer enn 40 % av USAs bruk, var dette et 

meningsfullt steg. Noen få andre land gjorde som USA, men EU nektet. De uttrykte tvil om 
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vitenskapelig teori, noterte at det ikke var mye observert ozon-ødeleggelse i atmosfæren og 

argumenterte for at en erstatning ikke fantes (Downie, 2014, s. 375). Dette kan vise at ikke 

vitenskapelig konsensus i seg selv er nok, og kan kanskje gi støtte til det 

kunnskapssosiologiske perspektivet. Mesteparten av ozon-ekspertisen befant seg i USA 

(Skjærseth, 2012, s. 40). Det kan tyde på at vitenskapelig konsensus har vært betydingsfult for 

poltikken, som gir støtte til rasjonalisme, men det kan også tyde på at det har vært et større 

samarbeid mellom vitenskap og politikk, som gir støtte til kunnskapssosiologi.  

På 80-tallet ble det publisert rapporter om at et antarktisk ozon-hull faktisk fantes. Endelig 

kunne forskere bevise at det først og fremst var atomer fra KFK-gasser som var ansvarlig for 

ozon-ødeleggelsen, selv om naturlige årsaker økte alvorlighetsgraden (Downie, 2014, s. 374). 

Koordineringskomiteen for Ozonlaget (CCOL), dannet av FNs klimaprogram og Verdens 

Meteorologiorganisasjon, uttalte derfor tidlig på 80-tallet at det nå fantes nok vitenskapelig 

bevis til å skape global bekymring. Det var fortsatt mangel på bekreftelse i naturen, og EU var 

fortsatt skeptiske, men fordi de støttet FNs klimaprogram sa de seg til slutt enige. Uttalelsene 

kom som følge av økt vitenskapelig konsensus rundt KFK-gassteorien (Downie, 2014, s. 

375).  

Igjen er vitenskapelig konsensus en viktig faktor for ozon-regimets etablering. Selv om dette i 

utgangspunktet gir godt med støtte til det rasjonalistiske perspektivet, er det tydelig at det ikke 

blir utarbeidet vitenskapelig kunnskap før det skjer noe i politikken. Derfor er det kanskje 

ikke nok støtte til delen av rasjonalisme som ønsker å separere vitenskap og politikk. Så langt 

i ozon-regimets etablering er det klart at de to utarbeides om hverandre, som gir mer støtte til 

kunnskapssosiologi.  

Wien-konvensjonen fra 1985 bekreftet viktigheten av å beskytte ozon-laget, og etterlyste 

internasjonalt samarbeid om forskning, og å følge med på ozonlaget og potensielle trusler. 

KFK-gasser var ikke nevnt i denne konvensjonen, og ble først inkludert med 

Montrealprotokollen fra 1987, da bevis for ozon-hullet hadde kommet (Downie, 2014, s. 376). 

I denne protokollen var det mulig å legge til/trekke fra kjemikalier etter hvert som 

forskningen utviklet ny kunnskap. Partene kunne også tilpasse kontrollnivåene for hvilket 

som helst av de inkluderte kjemikaliene i protokollen, med umiddelbar effekt, uten krav om 

ratifisering. Dette var for å vise fleksibilitet, og kjapt kunne svare på fremtidige vitenskapelig 

utvikling (Downie, 2014, s. 376). Her ser man igjen at poltikk og vitenskap jobber rundt 

hverandre, og at vitenskapen ikke nødvendigvis er ferdig utarbeidet før politikken spiller sin 
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rolle. Dette gir igjen mer støtte til kunnskapssosiologi, samtidig som det ikke er sikkert at det 

ville skjedd noe særlig uten den brede konsensusen i det vitenskapelige miljøet.  

4.0 Konklusjon 

Det er ikke lett å overse det faktum at vitenskapelig konsensus har vært betydningsfullt, og 

kanskje til og med avgjørende, for hvordan ozon-regimets etablering har utartet seg. Dette er 

en svært viktig del av det rasjonalistiske perspektivet som Haas representerer, og får dermed 

sterk støtte på dette punktet. Kanskje kan det være rimelig å anta at uten den tidlige 

oppdagelsen av KFK-gasser påvirkning på ozon, og uten den brede konsensusen, ville ozon-

regimet vært mindre effektivt. Samtidig er det ikke bare det rasjonalistiske perspektivet som 

forklarer vitenskapens rolle i ozon-regimets etablering.  

Vi kan også se at elementer fra det kunnskapssosiologiske perspektivet lyser gjennom. De 

vitenskapelige funnene som startet ozon-regimets etablering var ikke ferdigstilt til å begynne 

med. Altså begynte man med politiske tiltak før vitenskapelig kunnskap var helt sikker, og før 

det var så bred konsensus som man endte med. Dette gir god støtte til koproduksjonen av 

vitenskapelig kunnskap som trekkes fram hos Lidskog og Sundqvist sitt bidrag, og som er 

sentralt for STS.  

Hendelsene som utgjør ozon-regimets etablering viser oss at det kanskje ikke er nok å benytte 

seg av kun ett av perspektivene. For å forklare vitenskapens rolle i regimeetablering er man 

nødt til å se på flere av elementene i de forskjellige perspektivene for å kunne gi et tydelig 

svar. Både det rasjonalistiske og det kunnskapssosiologiske perspektivet har kunnet forklare 

deler av ozon-regimets etablering, men ingen av dem har hatt fullstendig rett. Ser man på den 

videre utviklingen av ozon-regimet kan det være at svaret blir noe annet, men sannsynligheten 

for at perspektivene sammen gir et bedre svar er uansett stor.  
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