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indretter os i samfundet og lever vores liv. Vi oplever allerede de første konsekvenser af klimaforandringerne,
og videnskabsfolk varsler endnu større forandringer og skader på miljøet. Bogen leverer højrelevant viden i
forhold til de krav, som kommende årtiers håndtering af den globale opvarmning stiller os over for. Er der
efter 30 års miljøindsats sket en integration af miljøhensyn i det danske samfund, og har vi lært, hvordan vi

omstiller os til bæredygtig udvikling? Disse spørgsmål bliver belyst i relation til produktion,
teknologiudvikling, forbrug og husholdning, i forhold til politik, planlægning og forvaltning samt den
offentlige samtale og de samfundsmæssige normer. Nogle af Danmarks førende samfundsvidenskabelige

miljøforskere analyserer temaet i 13 artikler, som vurderer ændringerne i de enkelte sektorer og i forskellige
politikker. Hensigten er ikke at måle indsatsen ud fra en vurdering af miljøets tilstand i Danmark, men at

rapportere om, hvordan miljøspørgsmålet håndteres af industrien, forbrugerne, politikerne, m.fl. Bogen går i
dybden med, hvor modsætningsfyldt og differentieret de forskellige parter har reageret på udfordringen om
bæredygtig udvikling, og den er således også relevant for, hvordan de kommende års udfordringer fra
klimakrisen vil anfægte vores måde at tilpasse os på. Integration af miljøhensyn i forskellige sektorer og
politikker kan ses som en modernisering af samfundet til alles bedste. Netop en forestilling om økologisk
modernisering er vundet frem siden 1980'erne i den miljøfaglige debat blandt akademikere, planlæggere og
praktikere. Denne forestilling – med alle dens indbyggede modsætninger – bliver kritisk behandlet i bogens

analyser af brud og bevægelser i den danske miljøindsats.
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