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Abstract 

Lobbyism is a central component in the European Union (EU). It is not only important in the 

process of developing new legislation but also contributes to the legitimacy needed for the EU 

as a political system. Unfortunately, lobbyism may also have a negative impact on the 

democratic legitimacy if not regulated properly. 

 In 2011 the Commission and the Parliament launched a joined voluntary Transparency 

Register that should provide more transparency on lobbying. The voluntary nature of the 

register caused an ongoing public debate on whether a voluntary- or a mandatory approach 

would result in most transparency. Everybody agrees on the need for a more transparent 

process but there is strong disagreement on how this is achieved. 

This master thesis explores how the different positions on regulating lobbyism in the EU are 

expressed in the public debate and their implications on the democratic legitimacy of the EU. 

With Norman Fairclough’s model of discourse analysis and by introducing selected terms 

from Ernesto Laclau and Chantal Mouffe’s discourse theory, it investigates how the different 

positions are expressed through language. Discourse analysis is used as an academic 

framework and tool to illuminate how the different discourses try to define the concepts 

which exist in relation to the regulation of lobbyism. The signifiers that these discourses both 

try to frame and define are referred to as floating signifiers and are the cause of the existing 

struggle.   

This study aims to explain how the different positions will affect the democratic legitimacy of 

the EU. The understanding and approach to the concepts of legitimacy is inspired by Jürgen 

Habermas’ and David Beethams’ criteria for legitimacy.  

Lobbyism is necessary to ensure democratic legitimacy within the political system of the EU, 

however, if lobbyism is not regulated or transparent there may be a misrepresentation or bias 

towards certain interests which can have a negative impact on the democratic legitimacy of 

the EU.  This makes the regulation of lobbying within the EU a complex and unresolved 

matter.   
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1. Introduktion 
De seneste år har lobbyismen fået stadig større betydning, når nye retsakter i EU skal 

formuleres. Lobbyisme er en kompleks størrelse, men bliver i den vestlige verden i dag set 

som en nødvendighed for at sikre den demokratiske legitimitet (Coen, 2007a:3). Med 

lobbyismens fremgang og EU's komplekse politiske system er der opstået en gråzone mellem 

offentligheden og EU-institutionerne, hvilket de seneste år har skabt fokus på 

nødvendigheden af at regulere lobbyisme for at øge gennemsigtigheden (Ibid:3-4).  

Et af de største problemer i forhold til regulering af lobbyisme er selve definitionen af en 

lobbyist, men da afhandlingen tager udgangspunkt, i den lobbyisme der foregår i og omkring 

Europa-Kommissionen (herefter Kommissionen), finder jeg det hensigtsmæssigt at tage 

udgangspunkt i Kommissionens egen definition af lobbyisme. I Kommissionen omtales 

lobbyisme som interesserepræsentation af den simple grund, at begrebet lobbyisme ofte 

opfattes som noget negativt (Kommissionen, u.å.1). På baggrund af dette har Kommissionen 

lagt sig fast på følgende definition af interesserepræsentation: "Aktiviteter, der gennemføres 

med det formål at øve indflydelse på fastlæggelsen af politikker og beslutningstagningen i 

EU-institutionerne" (Kommissionen, 2007:2.1.1). Jeg vil dog forsat benytte begrebet 

lobbyisme, dels fordi begrebet interesserepræsentation er Kommissionens fortolkning af 

begrebet lobbyisme, men vigtigst, fordi lobbyisme ikke nødvendigvis altid er positiv.  

Lobbyisme har eksisteret i mange år, og er en integreret del af europæisk politik. De fleste 

politikere, såvel som embedsmænd, byder en reguleret lobbyisme velkommen, da det anses 

for at være en både vigtig og legitim nødvendighed for demokratiet (Coen, 2007a:5). Der 

opstår derved et paradoks mellem lobbyisme som en nødvendighed i en liberal demokratisk 

verden og lobbyisme som en ureguleret og udemokratisk metode til at skaffe sig indflydelse.  

Antallet af lobbyorganisationer der opererer i Bruxelles, eller som lader deres interesser 

varetage af lobbyister og konsulentbureauer, har været kraftigt stigende de sidste mange år 

(Coen,2007b:334). Det har resulteret i et øget pres på EU-institutionerne om regulering af 

lobbyisme i form af konkrete retningslinjer og en øget gennemsigtighed. Det øgede pres for 

yderligere regulering kommer særligt fra organisationen ’The Alliance for Lobbying 

Transparency and Ethics Regulation’ (ALTER-EU), såvel som fra eksperter og almindelige 

borgere, der har forsøgt at sætte fokus på den manglende åbenhed, gennemsigtighed og 
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ansvarlighed
1
 omkring lobbyisme i EU, hvor særligt Kommissionens dømmekraft og evne til 

at filtrere de mange input fra lobbyister har været kritiseret (Svendsen, 2008: 11).  

Igennem årene har Kommissionen og Europa-Parlamentet (herefter Parlamentet) hver især 

forsøgt at imødekomme offentlighedens ønske om mere åbenhed igennem retningslinjer, for 

lobbyister der opererer i EU. I sommeren 2011 gik Kommissionen og Parlamentet sammen 

om et Fælles Åbenhedsregister (herefter Registeret), der havde til formål at skabe større 

åbenhed mellem EU-institutioner, lobbyister og borgere (se bilag 1). Registeret bygger 

primært på principperne fra Kommissionens tidligere frivillige Lobbyregister fra 2008. På 

samme måde som i det tidligere register fravalgte man i det nye Register, at det skulle være 

obligatorisk; i stedet satsede man på frivillighed og selvregulering. Registeret slår fast i dets 

præambel, at formålet med registeret er at skabe mere åbenhed og gennemsigtighed for 

civilsamfundet (Ibid.). På trods af at registeret er frivilligt, har man i Parlamentet indført et 

krav om adgangskort, hvorfor registeret i Parlamentet også omtales som ’de-facto 

obligatorisk’, og netop dette adskiller de to EU-institutioner (Kommissionen, 2012). ALTER-

EU har længe forsøgt at gøre Kommissionen opmærksom på de legitimitetsproblemer, der 

forekommer i forbindelse med den manglende regulering på området.  

ALTER-EU er en koalition af over 200 ngo’er, græsrodsbevægelser og akademikere, der alle 

ønsker at kæmpe for større gennemsigtighed omkring lobbyisme i EU (ALTER-EU, 2012a). 

ALTER-EU’s mål er et mere demokratisk EU, hvor lobbyisme reguleres igennem et 

obligatorisk register. Igennem analyser af det nuværende Register, såvel som tidligere, har de 

fremvist dokumentation for den manglende kontrol med Registeret (ALTER-EU, 2012b). 

ALTER-EU er derfor en vigtigt modspiller til Kommissionen i kampen om regulering af 

lobbyisme. På trods af Kommissionens forsøg på at imødekomme kritikken er ALTER-EU 

ikke tilfredse, før registeret er gjort obligatorisk.  

Jeg vil i min afhandling have fokus på regulering af lobbyisme i og omkring Kommissionen, 

hvorfor jeg også tager udgangspunkt i Registeret som et frivilligt register. Derfor vil 

lobbyisme i Parlamentet og deres særregler i forhold til registrering kun blive inddraget, hvor 

det er relevant for forståelsen. Grundet utilfredsheden med Registerets frivillige aspekt 

                                                           
 

1
 Ansvarlighed skal her forstås som det engelske ord accountability. Accountability forstår jeg som, en 

institutions forpligtelse overfor civilsamfundet. Heri ligger også en forventning om gennemsigtighed og tillid. At 
Kommissionen mangler ansvarlighed kan ses som en følge af, at de ikke er folkevalgte. 
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eksisterer der en forsat kamp i den offentlige debat omkring hvorvidt et obligatorisk eller 

frivilligt register er det bedste udgangspunkt for regulering af lobbyisme. Kommissionen er 

afhængig af lobbyister, hvorfor de fastholder at Registret skal være frivilligt og åbent for alle. 

Kommissionen er traktatens vogter, hvis formål er at arbejde hen imod et stadigt tættere 

samarbejde - derudover har den monopol på at tage initiativer til nye retsakter (McCormick, 

2005:82-84). Derfor er Kommissionen et særligt interessant og vigtigt organ, når lobbyister 

skal forsøge at påvirke lovgivningen. Kommissionen kan i den lovforberedende fase nedsætte 

ekspertgrupper og offentlige hørringer, hvor det er muligt at indkalde bestemte eksperter 

(Svendsen, 2008: 71-72). Netop dette aspekt har været udgangspunkt for megen diskussion, 

da Kommissionen i den offentlige debat er blevet kritiseret for at favorisere erhvervslivet på 

baggrund af en undersøgelse foretaget af ALTER-EU (ALTER, 2012b). Ureguleret lobbyisme 

kan have en negativ effekt på den demokratiske legitimitet, hvorfor alle parter er enige om, at 

en øget gennemsigtighed er nødvendig. Til trods for enigheden om en øget gennemsigtighed 

forekommer der tydelig uenighed om, hvordan denne gennemsigtighed opnås bedst. Dette har 

medført en åben kamp i den offentlige debat om, hvorvidt et obligatorisk eller frivilligt 

register skaber mest gennemsigtighed og dermed demokratisk legitimitet. 

1.1. Problemfelt  
Afhandlingen tager udgangspunkt i en undren over den til stadig stigende debat omkring 

regulering af lobbyisme i EU, når der samtidig fremstår en fælles forestilling om, at målet er 

en øget gennemsigtighed. Hvis alle er enige om, at gennemsigtighed er målet hvordan kan der 

så eksistere divergerende opfattelser af, hvad gennemsigtighed er? Jeg ønsker derfor at belyse, 

hvorledes regulering af lobbyisme bliver italesat i den offentlige debat, særligt hvordan 

gennemsigtighed på den ene side er et fælles mål og på den anden side måske årsag til 

uenigheden om, hvordan lobbyisme reguleres bedst. Konflikten omkring regulering af 

lobbyisme har skabt en åben kamp mellem to positioner i den offentlige debat, hvor debatten 

handler om, hvorvidt registeret skal være frivilligt eller obligatorisk.  

 

Der hersker en fælles forestilling om, at det legitime styre er det gennemsigtige styre, hvorfor 

det i forlængelse heraf er interessant at overveje, hvorvidt gennemsigtighed egentligt skaber 

legitimitet når der tilsyneladende ikke kan skabes enighed om, hvad gennemsigtighed er. 

Lobbyisme er et område, der er særlig interessant i forhold til den demokratiske legitimitet i 

EU, da lobbyister benyttes med henblik på at øge den demokratiske legitimitet, som EU ofte 
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har været kritiseret for ikke at besidde i tilstrækkelig grad. Det kan være svært gennemskue 

EU’s politiske system, hvorfor en øget gennemsigtighed bliver en præmis for legitimiteten.  

Jeg vil i afhandlingen belyse, hvordan der i debatten kæmpes om at definere regulering af 

lobbyisme, og hvilke begreber de forskellige positioner benytter. Det bliver i forlængelse 

deraf relevant at undersøge positionernes betydning for den demokratiske legitimitet.  

1.2. Problemformulering  

 

 

 

 

Jeg vil undersøge ovenstående problemformulering ud fra en diskursanalyse af den udvalgte 

empiri. Diskursanalysen vil belyse, den debat der udspiller sig omkring ikrafttrædelsen af 

Registeret og frem til i dag, der derved strækker sig over en periode fra 2011 til 2012. 

Diskursanalysen af den udvalgte empiri vil lægge fokus på, den kamp der udspiller sig 

mellem de dominerende diskurser i kampen om at meningsudfylde regulering af lobbyisme. 

Jeg vil derefter, med udgangspunkt i de italesatte positioner, belyse hvilke implikationer det 

har for den demokratiske legitimitet. Med Norman Faircloughs tre-dimensionelle model som 

ramme for diskursanalysen, vil analysen falde i tre dele. Analysen vil blive fuldt op af en 

diskussion om idealet for demokratisk legitimitet. 

1.3. Afgrænsning 
Omdrejningspunktet for denne afhandling er regulering af lobbyisme i EU. Jeg vil i 

afhandlingen udelukkende fokusere på Kommissionen, hvorfor de andre institutioner kun vil 

blive nævnt, såfremt det er relevant for forståelsen. Dette valg skyldes, som også nævnt i 

introduktionen, at Kommissionen er det vigtigste organ for lobbyister, da det er derfra en 

retsakt udspringer. I forlængelse af dette er det vigtigt at pointere, at Registeret som 

Kommissionen har lanceret i fællesskab med Parlamentet - derfor vil blive betragtet som 

frivilligt, da det anskues ud fra Kommissionens regler for regulering. Eftersom jeg ikke har 

fokus på Parlamentets rolle i min afhandling, tager jeg ikke stilling til, i hvilket omfang 

Parlamentets særregler har betydning i forhold til regulering af lobbyisme eller den 

demokratiske legitimitet. Når jeg i afhandlingen henviser til Registeret, er det udelukkende ud 

Hvordan italesættes positionerne omkring regulering af lobbyisme i den offentlige debat, 

og hvilke implikationer har de italesatte positioner for demokratisk legitimitet i EU? 

 



Regulering af lobbyisme i EU 
 

9 
 
 

fra Kommissionens forståelse deraf. Som modpart til Kommissionens idé om et frivilligt 

register som den bedste løsning er ALTER-EU valgt som repræsentant for det obligatoriske 

register. Ønsket om et obligatorisk register er et bredt ønske i den offentlige debat (Chari & 

O’Donovan, 2011:6), men da ALTER-EU længe har været forkæmper på dette område, såvel 

som udarbejdet analyser i forhold til den manglende regulering, anser jeg ALTER-EU som 

den stærkeste konkurrent for Kommissionen i debatten om regulering af lobbyisme. Ydermere 

er ALTER-EU en koalition af mange forskellige grupperinger, som i kampen for mere 

regulering fremstår som offentlighedens stemme uden særinteresser men med et fælles ønske 

om mere gennemsigtighed. 

2. Lobbyisme som begreb 
At skulle definere begrebet lobbyisme kan være noget af en jungle, særligt fordi definitionen 

har ændret sig, i takt med at lobbyisme er blevet et moderne fænomen. På trods af at jeg tager 

udgangspunkt i Kommissionens definition af disciplinen, vil jeg som nævnt i indledningen 

benytte mig af begrebet lobbyisme frem for interessevaretagelse, da jeg mener, det er det 

bedste begreb i forhold til afhandlingens problemstilling. Lobbyisme og interessevaretagelse 

er som udgangspunkt samme disciplin, hvorfor ordet interessevaretagelse må forstås som et 

forsøg på at fremhæve den positive side af lobbyisme.  Kommissionen forstår lobbyisme som 

en legitim del af den demokratiske proces (Kommissionen, u.å.2), som også afspejler deres 

valg af ordet interesserepræsentation. Jeg vil derfor med brugen af lobbyisme fremfor 

interessevaretagelse lægge vægt på, at lobbyisme befinder sig i en gråzone, som både kan 

have en positiv og negativ indflydelse på den demokratiske legitimitet (Svendsen, 2008:93-

97). 

2.1. En gennemgang af den historiske udvikling af begrebet ’Lobbyisme’ 

Lobbyisme betyder, i sin snævre fortolkning, at udøve indflydelse med det formål at påvirke 

politiske beslutninger i en ønskværdig retning, og kan spores helt tilbage til det gamle 

Grækenland og Romerriget, (Zetter, 2008:6). Lobbyisme som vi kender det har sit 

udgangspunkt i USA, hvor begrebet blev defineret, som det vi i dag forstår ved lobbyisme 

(Ibid:6-7). I ’The Lobbying Disclosure act’ fra 1995 blev begrebet lobbyisme udvidet fra at 

dække over dem der udførte direkte lobbyisme, til også at gælde dem der indirekte udøvede 

indflydelse ved at hyre enkeltpersoner eller virksomheder til at udføre lobbyarbejde (Chari et 

al, 2007:423). 
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I EU var Parlamentet de første til at nedsætte regler i forhold til lobbyisme. I 1996 indførte de 

et register for lobbyister, der ønskede at udøve indflydelse på og have adgang til Parlamentet. 

Kommissionen havde længe været underlagt et pres om at indføre et egentligt register for 

lobbyister, men ikke før 2008 fik de deres første register (Ibid:5-6). Kommissionen valgte at 

gøre registeret frivilligt med henvisning til selvregulering, som de anså som den bedste 

løsning på trods af at flere politikere, tjenestemænd og sågar enkelte lobbyister igennem 

interviews lagde op til et ønske om mere regulering i form af et obligatorisk register (Chari et 

al.,2008:143). Diskussionen omkring, hvorvidt registeret skal være frivilligt eller obligatorisk, 

har været den grundæggende problemstilling i den offentlige debat siden Kommissionens 

første tiltag for regulering på området. Uenigheden omkring regulering af lobbyisme har 

medført, at der jævnligt er foretaget ændringer på området hvilket i 2011 resulterede i det 

fælles Register, som i dag er gældende men stadig frivilligt. 

2.2. På vej mod et fælles Åbenhedsregister 
Kommissionen var længe undervejs med regler for regulering og først i 2006 vedtog 

Kommissionen Grønbogen om et europæisk åbenhedsinitiativ, som indeholdt forslag til 

regulering af lobbyisme (Svendsen, 2008:95-98). Åbenhedsinitiativet banede vejen for 

Kommissionens første lobbyregister, som blev lanceret i 2008, og var et frivilligt register for 

lobbyster, der byggede videre på ideerne fra Åbenhedsinitiativet fra 2006. Det var stadig 

frivilligt at registrere sig, men såfremt man valgte at registrere sig, skulle man angive ens 

politikområder, særlige interesser og ikke mindst hvem, der finansierede lobbyaktiviteterne..  

Der blev lagt stor vægt på, at registeret var til for borgerne med det formål at skabe mere 

åbenhed og gennemsigtighed (EUO, 2008).  

Allerede et år efter registerets ikrafttrædelse udkom en stor rapport fra ALTER-EU, hvor 

registeret blev evalueret. Konklusionen på rapporten var, at registeret langt fra var en succes 

for regulering af lobbyisme, da registeret ikke gav den gennemsigtighed, der var blevet lovet. 

ALTER-EU kom i rapporten med flere forslag til, hvordan registeret kunne forbedres, som 

primært byggede på mere åbenhed og gennemsigtighed, hvorfor deres forslag var et 

obligatorisk register (ALTER-EU, 2009).  



Regulering af lobbyisme i EU 
 

11 
 
 

Året forinden havde Parlamentet allerede luftet ideen om et fælles register for på den måde at 

skabe mere gennemsigtighed i den fælles beslutningsprocedure.
2
 Derfor gik Parlamentet og 

Kommissionen i 2010 sammen og besluttede, at der i 2011 skulle indføres et fælles register, 

så der nu kun var et register (Parlamentet, 2011). Registeret, som i dag er det gældende 

register, er til stadighed udsat for kritik i den offentlige debat. Kritikken kommer særligt fra 

ALTER-EU, som fører an i kampen for et obligatorisk register, hvorfor det allerede her er 

tydeligt, at der eksisterer divergerende opfattelser af begrebet gennemsigtighed. Inden jeg 

kommer nærmere ind på de konflikter, der udspiller sig omkring regulering af lobbyisme, vil 

jeg redegøre for EU som politisk system og dens magtfordeling. Derved skabes der en bedre 

forståelse for hvorfor regulering af lobbyisme, og dermed også den demokratiske legitimitet, 

er særligt komplekst i EU. 

2.3. EU som politisk system 
EU er både et politisk og retligt system, hvor den primære lovgivning er traktaterne, og den 

sekundære lovgivning er, de retsakter der træffes igennem den fælles beslutningsprocedure, 

hvor Kommissionen, Parlamentet og Ministerrådet er hovedaktører. EU-Domstolen har 

imidlertid også en vigtig rolle, i forhold til afgørelser der vedrører den sekundære lovgivning, 

og hvordan traktaterne skal tolkes; flere gange har de formået at ændre gældende lovgivning 

(Kelstrup et al., 26-27). EU-domstolen har derfor til opgave at sikre at EU-lovgivningen 

bliver overholdt, men kan altså både anerkende og underkende en gældende retsakt (Kelstrup 

et al., 2008:93-95).  

Kommissionen er som nævnt i indledningen traktatens vogter og har initiativmonopol på nye 

retsakter Kommissærerne er ikke folkevalgte, men valgt af deres respektive nationale 

regeringer, hvorfor Kommissionen ofte kritiseres for manglende ansvarlighed (Svendsen, 

2008:71).  

Parlamentet er de eneste folkevalgte politikere i EU (Ibid:90), og har derfor stor betydning for 

den demokratiske legitimitet. I den fælles beslutningsprocedure har interesserepræsentanter en 

vigtig funktion, da det er her de har mulighed for at udøve indflydelse på en kommende 

retsakt. Eftersom det er Kommissionen der er initiativtager til nye retsakter, er Kommissionen 

                                                           
 

2
 Der findes flere beslutningsprocesser i EU, hvor den almindelige og mest brugte kaldes: Den fælles 

beslutningsprocedure eller den almindelige lovgivningsprocedure (europa.eu, beslutningstagning i EU) 
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omdrejningspunktet for lobbyisme i EU (Ibid:120-121). Med en gennemgang af EU som 

politisk system skabes et udgangspunkt for en bedre forståelse af afhandlingens 

problemstillinger. I det følgende afsnit vil jeg belyse, de problemstillinger der gør sig 

gældende i den offentlige debat og dermed konflikten omkring regulering af lobbyisme. 

2.5. Regulering af lobbyisme i EU  
I takt med at EU er blevet et stadigt tættere samarbejde, er lobbyismen i EU blevet en ligeså 

integreret del. Lobbyister er relevante, når nye beslutninger skal træffes, idet de bidrager med 

ekspertviden og legitimitet til EU som politisk system. Kommissionen er afhængig af, den 

input og viden lobbyister bidrager med, som er relevant, for at kunne træffe effektive 

beslutninger (Kelstrup et al.,2008:119-121). Lobbyister og Kommissionen kan siges at være 

gensidigt afhængige af hinanden, da lobbyister får mulighed for at udøve indflydelse på nye 

initiativer og dermed imødekomme deres egne særinteresser (Svendsen, 2008:93-94). 

Kommissionen har ry for at have udviklet en tradition, der giver erhvervslivet privilegeret 

adgang til beslutningerne; den indflydelse som erhvervslivet har, kan underminere den 

demokratiske legitimitet og føre til, at vigtig lovgivning bliver svækket (Ibid: 11-12). 

Erhvervslivet har langt flere penge til at udføre lobbyisme for end eksempelvis 

forbrugergrupper, hvilket kan betyde en skævvridning i forhold til indflydelse.  

I en rapport fra 2012 udgivet af ALTER-EU på baggrund af en undersøgelse af registeret har 

man konkluderet, at registeret langt fra er gennemsigtigt og åbent. Rapporten identificerer, 

flere virksomheder der lobbyer uden at være registeret såvel som manglende indberetning af 

finansiering. Ydermere beviser de på baggrund af en undersøgelse, at Kommissionens 

ekspertgrupper stadig i høj grad repræsenteres af erhvervslivet (ALTER-EU, 2012b). Det er 

imidlertid ikke muligt at måle graden af indflydelse, men en skævvridning i forhold til 

repræsentation vil også kunne medføre en skævvridning i forhold til indflydelse, som derved 

kan have en negativ effekt på den demokratiske legitimitet. ALTER-EU mener, at den 

manglende gennemsigtighed og ansvarlighed i EU's lovgivningssystem kun kan løses 

igennem et obligatorisk register (Ibid).  

Kommissionens argument for ikke at indføre et obligatorisk register er, at de mener, det vil 

kollidere med princippet om åbenhed. ”Europæiske beslutningstagere opererer ikke isoleret 

fra civilsamfundet, men fører en åben, gennemsigtig og regelmæssig dialog med 

repræsentative foreninger og civilsamfundet.” (TEU art. 11). Kommissionen forpligter sig til 
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at føre en åben dialog og at høre alle, der ønsker at udøve indflydelse, hvorfor et obligatorisk 

register kan medføre, at visse grupper ikke ønsker at deltage i den åbne og frie debat. 

Kommissionens fokus på åbenhed kan forklares ud fra deres store afhængighed af input, som 

bidrager til den output
3
 EU skal producere igennem deres beslutninger, som derved bidrager 

med legitimitet til EU som politisk system (Kelstrup et al.,2008:117). 

I 2008 skønnede man, at der arbejdede omkring 15 000 lobbyister i Bruxelles
4
, men da der 

mangler regulering og viden omkring dette emne, findes der ikke præcise tal over, hvor 

mange lobbyister der opererer i Bruxelles. (Svendsen,2008:11) Den manglende viden om 

hvem der lobbyer, og hvilke interesser de repræsenterer, har medført en fælles opfattelse i den 

offentlige debat omkring behovet for yderligere regulering af lobbyisme. Den manglende 

gennemsigtighed gør det svært at se, hvem der lobbyer, og hvilke midler de gør brug af, 

hvorfor der efterspørges et obligatorisk register. (Chari & O’Donovan, 2011:3,6)  

’Kommissær for interinstitutionelle forbindelser og administration’, Maroš Šefčovič, som står 

bag lanceringen af Registeret pointerer, at der med det nye register er mere gennemsigtighed, 

nemmere adgang og mere detaljeret information end nogensinde før. Alligevel holder han fast 

ved, at selvregulering er den bedste måde at sikre gennemsigtigheden, og at det i sidste ende 

er op til den enkelte. ”In the end it is the ethical of every individual that is the utmost shield 

against any kind of corruption.”(Kommissionen, 2011:1).  

Alle parter, inklusiv Kommissionen, er enige om, at åbenhed og gennemsigtighed er helt 

essentielt for reguleringen af lobbyisme og den demokratiske legitimitet. De er dog uenige 

om, hvordan dette opnås bedst muligt. Debatten omkring regulering af lobbyisme handler 

ikke om hvorvidt gennemsigtighed, åbenhed og ansvarlighed er nødvendigt, den handler om 

at meningsudfylde begreberne på en sådan måde, at de kun giver mening, når de relateres til 

enten regulering igennem et obligatorisk register eller igennem et frivilligt register.  

Ethvert polisk system har brug for legitimitet, men i et komplekst politisk system som EU er 

den legitimitet, lobbyisme kan bidrage med altafgørende for den demokratiske 

                                                           
 

3
 Input og output vil blive uddybet i afsnittet om demokratisk legitimitet. 

4
 Bruxelles er i den sammenhæng lig med EU, hvilket betyder at Lobbyisme også sagtens kan finde sted i 

eksempelvis Strasbourg. 
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legitimitet.(Greenwood, 2004:145-146) Problemet opstår, i det øjeblik, lobbyisme i stedet for 

at bidrage til demokratisk legitimitet øger det demokratiske underskud. 

3. Analysestrategi  
Dette kapitel vil præsentere specialets analysestrategi. Jeg begynder med en overordnet 

introduktion til begrebet analysestrategi, hvorefter specialets videnskabsteoretiske ståsted 

bliver defineret. Jeg vil redegøre for Norman Faricloughs kritiske diskursanalyse (herefter 

KDA), samt udvalgte begreber fra Ernesto Laclau og Chantal Mouffes diskursteori. Jeg vil 

derudfra konstruere en diskursanalytisk analysestrategi, som i specialet skal fungere som et 

analytisk værktøj til at åbne op for dokumenterne. Til sidst vil empirien blive præsenteret i et 

selvstændigt kapitel.  

3.1 En analysestrategi på et epistemologisk grundlag 

Analysestrategi er ikke metoderegler, men en strategi for hvordan man ud fra et 

epistemologisk perspektiv kan konstruere andres iagttagelser som objekt for sine egne 

(Andersen, 1999:14). Min analysestrategiske tilgang til specialet betyder, at jeg vil spørge til 

hvordan fremfor hvorfor eller hvad, der sker dermed en forskydning fra ontologi til 

epistemologi. (Ibid) Den ontologisk orienterede videnskab tager udgangspunkt i læren om 

verden og iagttager genstande som selvfølgeligheder, hvis eksistens bestemmes ud fra 

metoderegler.  I den epistemologiske tilgang forudsættes genstanden ikke på forhånd men det 

er det valgte perspektiv der konstruerer den iagttagede genstand og iagttageren (Ibid; 13-14). I 

Niels Åkerstrøm Andersens bog om ’diskursive analysestrategier’ skriver han, at 

epistemologien arbejder ud fra en tom ontologi. Med dette mener han, at når man betragter sin 

analysegenstand ud fra et epistemologisk perspektiv, dukker genstanden op på forskellige 

måder, alt afhængig af med hvilket blik forskeren ser på gestanden, og dermed er ontologien 

tom. ”Hvor den ontologisk orienterede videnskab ontogoliserer genstanden, deontogoliserer 

epistemologien sin genstand” (Ibid:14) Jeg er imidlertid kun til dels enig med Niels 

Åkerstrøm Andersen. Jeg prøver ikke på forhånd at forudsætte den valgte genstand, men jeg 

har nogle ideer om, hvordan regulering af lobbyisme kommer til udtryk i empiren, og hvordan 

jeg med den valgte strategi kan fremanalysere begreber, der er med til at konstruere 

virkeligheden. Ved på forhånd at have en ide om hvad dette speciales teoretiske blik kan 

konkludere, er min ontologi ifølge Åkerstrøm ikke tom; dette ændrer dog ikke ved, at der er 

tale om et valg med konsekvenser.  
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Med socialkonstruktivismen som videnskabsteoretisk udgangspunkt vælger jeg i min 

afhandling at benytte mig af en diskursanalyse til at iagttage de valgte genstande, men jeg 

kunne have valgt anderledes, og netop derfor vil udfaldet af min analyse og konklusion være 

påvirket, af det valgte perspektiv (Esmark et al., 2005,12). Derfor er der ikke tale om nogen 

endegyldig ’sandhed’ men derimod om at problematisere selvfølgeligheder og dermed 

observere, hvordan verden dukker op på forskellige måder afhængigt af, hvilket blik man 

vælger at anlægge (Andersen, 1999: 14f). Netop skellet mellem det epistemologiske og 

ontologiske har også betydning for måden, hvorpå jeg forholder mig til 

socialkonstruktivismen og mit valg af diskursanalyse. Dette vil blive uddybet i afsnittene 

herom. 

3.2. Videnskabsteori 
Specialets videnskabsteoretiske position tager udgangspunkt i socialkonstruktivismen. Jeg vil 

nedenfor klarlægge det videnskabsteoretiske ståsted og skabe en bedre forståelse af det 

videnskabssyn, der ligger til grund for afhandlingens formodninger og analytiske 

arbejdsmetode. Ydermere bliver det muligt at afdække muligheder og begrænsninger, der 

måtte forekomme i arbejdet med afhandlingen. Jeg vil først præsentere 

socialkonstruktivismen som videnskabsteori, dernæst vil jeg klarlægge hvordan specialet 

skriver sig ind i socialkonstruktivismen.  

3.3. Socialkonstruktivisme 
Socialkonstruktivismen er en kompleks videnskabsteori, da den ofte kædes sammen med 

andre videnskabsteoretiske positioner, samtidig med at den selv rummer flere retninger og 

forståelser af socialkonstruktivisme (Esmark et al., 2005: 15,25). På trods af de forskellige 

retninger er grundideen indenfor socialkonstruktivisme, at den sociale virkelighed (herunder 

viden og sociale relationer) er konstrueret og aldrig entydigt organiseret, og derfor forstår vi 

heller ikke verden på en entydig måde, men forskelligt alt afhængig af hvornår og hvordan vi 

iagttager den og fra hvilket ståsted. Måden hvorpå vi forstår verden opbygges i sociale 

processer og kommer til udtryk gennem sociale interaktioner (Esmark et al, 2005:10-16; 

Jørgensen & Philips, 1999:14). Socialkonstruktivismen er et opgør med de traditionelle og 

tidligere dominerende forestillinger om virkeligheden, såsom realisme, humanisme og 

positivisme, som alle har det til fælles, at de forsøger at afdække det ’sande’ med 

udgangspunkt i virkeligheden som fysisk eksisterende uafhængigt af vores erkendelse af den. 

I modsætning hertil opfatter socialkonstruktivismen virkeligheden som social konstrueret og 
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forsøger herved at sætte spørgsmålstegn ved ’selvfølgeligheder’ (Wenneberg, 2000:13-14), 

som bliver i relevant i forhold til begrebet gennemsigtighed. Oftest skelner man mellem 

moderat og radikal socialkonstruktivisme, som ontologisk skelner mellem den sociale og 

fysiske virkelighed. De fleste forskere er tilhængere af den mere moderate udgave af 

socialkonstruktivisme, hvor den fysiske virkelighed eksisterer uafhængigt af sociale 

interaktioner. De mere radikale socialkonstruktivister argumenterer for, at den fysiske 

virkelighed kun eksisterer, når vi erkender den gennem sociale interaktioner (Wenneberg, 

2000:16).  

Når jeg lader mig inspirere af socialkonstruktivismen, mener jeg også, at det er af betydning 

at klarlægge hvilken grad af radikalitet jeg indtager, og hvad jeg anser som værende 

konstrueret. Jeg tillægger mig en moderat forståelse af socialkonstruktivismen og erkender, at 

det er muligt at foretage en distinktion mellem den fysiske og sociale virkelighed og forstår 

samtidig, at der findes en fysisk virkelighed uafhængig af vores erkendelse. I den radikale 

version er den fysiske virkelighed også konstrueret og reducerer hermed al virkelighed til 

menneskelig erkendelse. Den moderate version hævder derimod, at det kun er den sociale 

verden (eller dele af den), der er konstrueret (Rasborg, 2009:352-354). Denne ontologiske 

skelnen mellem den sociale og fysiske verden er særlig relevant, i forhold til den måde jeg har 

valgt at konstruere min analyse på og vil blive uddybet i afsnittet ’diskursanalytisk 

analysestrategi’. 

3.4. Socialkonstruktivisme som videnskabsteoretisk ståsted 
Valget af socialkonstruktivismen skal ses som en naturlig forlængelse, af den virkelighed jeg 

forsøger at afdække gennem min empiri og dermed som et redskab til at forstå denne. 

Socialkonstruktivismens analysegenstand er de sociale konventioner, som overordnet skal ses 

som en slags strukturer der muliggør den sociale virkelighed:  

”Sociale konventioner kan overordnet forstås som regler for interaktion mellem 

subjekter eller mellem subjekter og objekter. Sociale konventioner beskriver med andre ord 

det meningsindhold, der knytter sig til et bestemt sæt af relationer.” (Esmark et al., 2005:20).  

Når jeg vælger at tage udgangspunkt i socialkonstruktivismen, er jeg opmærksom på, at det 

har nogle konkrete konsekvenser for min analyse. Mit valg af analysestrategi betyder ikke, at 

jeg fraskriver mig tanken om metodologi og metode, som nogle foskere ellers mener, er 

konsekvensen af et socialkonstruktivistisk udgangspunkt (Ibid:9). Metodologi og metode er 
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efter min mening vigtigt at fastholde som en overordnet ramme for analysen i forlængelse af 

en socialkonstruktivistisk analysestrategi. I forhold til spørgsmålet om teori får begrebet en 

lidt anden betydning i en socialkonstruktivistisk sammenhæng. I stedet for teori i den logisk-

empiriske forstand, hvor teorien referer til hypoteser som efterfølgende testes på det 

empiriske grundlag, starter socialkonstruktivistiske analyser med at etablere et bestemt blik på 

den sociale virkelighed ved at udfolde en række begreber, der gør en forskel i konstruktionen 

af denne virkelighed (Ibid:11).  

Eftersom jeg i min afhandling har valgt at tage udgangspunkt i en diskursanalyse, er det 

nærliggende at afklare, hvordan socialkonstruktivismen forholder sig til analyser af 

meningsdannelse. Sproget er en vigtig form for meningsdannelse, men i modsætning til 

eksempelvis poststrukturalismen, som udelukkende forstår deres analyser som analyser af 

sprog, tager socialkonstruktivismen, som tidligere nævnt, udgangspunkt i sociale 

konventioner. (Ibid:19-21). Diskursanalyse hviler på et socialkonstruktivistisk grundlag og 

arbejder med at belyse de strukturer, som sprogligt kan fanges gennem et empirisk materiale 

(Jørgensen & Philips, 1999:13).  

4. Diskursanalytisk udgangspunkt 
Som nævnt har jeg valgt at tage udgangspunkt i den britiske diskursanalytiker Norman 

Faircloughs KDA (Fairclough, 2008) og supplere med begreber fra Ernesto Laclau og Chantal 

Mouffes diskursteori. (Laclau & Mouffe, 1985). KDA er en retning inden for diskursanalyse, 

som flere forskere bekender sig til. (Jørgensen & Philips, 1999:72) Når jeg henviser til KDA, 

refererer jeg udelukkende til Faircloughs forståelse heraf. 

 At kombinere to diskursanalytiske tilgange og dermed forme min egen analysestrategi, er 

valgt ud fra en overbevisning om, at det skaber den bedste forudsætning for analysen af den 

udvalgte empiri. Jeg ønsker med min diskursanalyse at åbne op for konkrete begreber i 

empirien, det er derfor et oplagt valgt med Faircloughs KDA, som opstiller en model med 

fokus på konkret tekstanalyse. Ligeledes er mit valg af diskursteorien truffet ud fra et ønske 

om at belyse de diskursive kampe, der udspiller sig, og som hver især kæmper om at definere 

den sociale virkelighed. Diskursteoriens begreber er særligt anvendelige til netop dette blik, 

men er som udgangspunkt ikke særlig konkrete, når det handler om at analyserer empirisk 

materiale (Ibid:62). Derfor vil en kombination af ovenstående teorier give mig det bedste 

udgangspunkt for at analysere et konkret tekstmateriale på et mere abstrakt plan. Der kan 
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argumenteres for, at Faircloughs udlægning af diskursanalyse hælder til den moderate 

socialkonstruktivistiske tilgang, da han anerkender eksistensen af en fysisk virkelighed uden 

for den sociale (Ibid:15,155). Dette stemmer overens med det socialkonstruktivistiske 

perspektiv, som jeg har valgt at tillægge afhandlingen. KDA bygger på, at der både eksisterer 

diskursive og ikke-diskursive sociale praksisser. De ikke-diskursive praksisser kan ifølge 

Fairclough ikke analyseres med diskursanalytiske redskaber, og det er derfor nødvendigt at 

inddrage anden teori (Ibid:28). Dette vil jeg vende tilbage til i gennemgangen af Faircloughs 

KDA samt afsnittet om ’konstruktionen af den diskursanalytiske ramme’. En af Faircloughs 

hovedformål med KDA er at vise hvorledes ændringer i brugen af diskurser og dermed også 

sprogbrugen, konstituerer ændringer over tid i den sociale verden (Fairclough, 1992:29). Det 

er ikke ændringerne over tid, jeg har fokus på i opgaven men den eksisterende sprogbrug og 

hvilke positioner og argumenter, der er dominerende i forhold til den sociale virkelighed. Det 

er dog muligt, at jeg i analysen finder ændringer i sprogbrugen i forhold til tidligere, og i så 

fald vil det blive taget med i mine betragtninger. 

 Derfor vil jeg, hvor Fairclough fokuserer på de diskursive ændringer over tid, nærmere 

bestemt, i den del af hans model han kalder diskursiv praksis, i stedet fokusere på den kamp 

der foregår her og nu. Jeg vil derfor inddrage begreber fra Laclau og Mouffes diskursteori, 

som jeg finder særlig relevante i forhold til dens fokus på konstante kampe mellem diskurser. 

Diskursteorien leverer imidlertid ikke mange praktiske redskaber til tekstanalyse (Jørgensen 

& Philips, 1999:34), hvorfor en kombination af de to diskursteorier er et oplagt valg. Jeg vil i 

de følgende afsnit uddybe mit valg af Faircloughs analysemodel såvel som de udvalgte 

begreber fra diskursteorien.  

4.1. Diskursanalyse 
Begrebet diskurs er på mange måder et både bredt og snævert begreb, som ofte bruges på 

mange forskellige måder uden en egentlig definition. Derfor varierer definitionen alt afhængig 

af de forskellige teoretikers specifikke fokus og forståelse for begrebet. Set ud fra et bredere 

perspektiv kan alle, der beskæftiger sig med diskursanalyse imidlertid blive enige om, at 

diskurs på et overordnet plan er en fælles forståelse af, at sproget er struktureret i mønstre 

som er med til at konstituere den sociale virkelighed.”… en diskurs er en bestemt måde at tale 

om og forstå verden (eller et udsnit af verden) på.” (Jørgensen & Philips, 1999:9). 
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 Mange diskursanalytiske tilgange har en baggrund i poststrukturalistisk sprogteori, men med 

socialkonstruktivismens fremgang har mange forskere haft svært ved at skelne de to 

betegnelser. Da jeg ikke finder det relevant for min afhandling at gå yderligere i dybden med 

forskellene, har jeg valgt at forstå socialkonstruktivismen som en bredere kategori, som 

poststrukturalismen er en del af. På trods af dette er det dog væsentligt at pointere, at Laclau 

og Mouffes teori, som jeg vil komme nærmere ind på, har sit udgangspunkt i 

poststrukturalismen. ”Teorien tager udgangspunkt i den poststrukturalistiske pointe, at 

diskurs konstruerer den sociale verden i betydning, og at betydning aldrig kan fastlåses på 

grund af sprogets ustabilitet”(Ibid:15). Netop fordi Laclau og Mouffes diskursteori forstår alt 

som diskurs, var det vigtigt for mig at benytte Faircloughs analysemodel som ramme for min 

diskursanalyse, da han anerkender, at der findes sociale strukturer der ikke er diskursive. 

Faircloughs KDA er enig med Laclau og Mouffe i, at diskurser er med til at forme den sociale 

virkelighed men pointerer også, at diskurs kun er et blandt flere aspekter, der er med til at 

forme den og skelner hermed mellem det diskursive og det ikke-diskursive. (Fairclough, 

2008:18-19) Hermed adskiller Fairclough sig ikke kun fra Laclau og Mouffes diskursteori, 

men også fra poststrukturalismen ved ikke kun at fokusere på tekstanalyse og forbindelsen 

mellem teksterne og de samfundsmæssige strukturer. Hermed lægger han sig op ad en mere 

moderat socialkonstruktivistisk tilgang (Jørgensen & Philips, 1999:15).  

Jeg vil med udgangspunkt i Faircloughs KDA, kombineret med elementer fra Laclau og 

Mouffes diskursteori, udvikle en ramme for diskursanalysen. I den forbindelse ønsker jeg i 

min senere analyse at undersøge, hvordan de fremanalyserede positioner har betydning for 

demokratiske legitimitet. Det var derfor vigtigt for mig at anerkende eksistensen af ikke-

diskursive strukturer i samfundet, som en betydning for den sociale virkelighed i analysen af 

implikationerne på den demokratiske legitimitet. 

 Jeg vil nedenfor redegøre for de to perspektiver for derefter at diskutere dem og sætte dem i 

forhold til hinanden. I arbejdet med konstruktionen af en analysestrategi har jeg hentet 

inspiration fra Marianne Winther Jørgensen og Louise Philips bog: ’Diskursanalyse som teori 

og praksis’. Hvori de sammenligner flere forskellige diskursanalytiske tilgange samt giver et 

bud på, hvordan man kan udføre multiperspektivistisk diskursanalytisk arbejde (Jørgensen & 

Philips, 1999).  Dette har jeg fundet særlig relevant i forhold til mit ønske om at kombinere de 

to teorier, hvor KDA skal udgøre en ramme, der muliggør en skelnen mellem sociale 
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strukturer som henholdsvis diskursive og ikke-diskursive. Diskursteorien skal bidrage med 

begreber i forhold til mit fokus på de diskursive kampe 

4.2 Faircloughs kritiske diskursanalyse 
KDA kan siges at være en samlet pakke, da den både indeholder en metode og en teori, men 

da den samtidig er tværfaglig og lægger op til at inddrage anden teori, behøver man ikke at 

benytte hele pakken (Fairclough, 2008:7), hvilket netop er essentielt for konstruktionen af min 

analysestrategi.  

Fairclough bruger udelukkende begrebet diskurs lingvistisk; heri ligger der også, at han anser 

diskurs for at være en form for social praksis (Ibid:15-17). Det helt grundlæggende ved 

Faircloughs KDA, som står i direkte kontrast til Laclau og Mouffes diskursteori, er, at diskurs 

er en social praksis som ikke bare er konstituerende men også konstitueret af andre sociale 

strukturer (Ibid:10). Hos Laclau og Mouffe er diskurs alene konstituerende, hvorfor alt kan 

forklares ud fra diskurser (Jørgensen & Philips, 1999:79). Sociale strukturer forstår 

Fairclough som: ”… sociale relationer i samfundet som helhed og i bestemte institutioner, og 

den sociale struktur har både diskursive og ikke-diskursive elementer.” (Jørgensen & Philips, 

1999:77). Dermed påpeger han, at der findes strukturer i samfundet der rækker ud over det 

diskursive. ”Diskurs er en praksis, som ikke bare repræsenterer verden, men også giver 

verden betydning, konstituerer den og konstruerer den i mening.” (Fairclough, 2008:18). 

Netop denne skelnen kommer til udtryk i den tre-dimensionelle model, som jeg vil gennemgå 

i afsnittet nedenfor. Der er to vigtige dimensioner, der skal fokuseres på, når man analyserer 

diskurs. Den ene er den kommunikative begivenhed, og den anden er det Fairclough kalder 

diskursorden. Diskursorden vil fungere som udgangspunkt og ramme i min diskursanalyse, 

som jeg vil redegøre for i afsnittet om: ’Konstruktion af diskursorden og diskurser.’ En 

diskursorden danner ramme om de diskurstyper, som bruges inden for et socialt domæne. 

Diskursorden er skabt som følge af diskursive kampe ligesom de opretholdes og forandres af 

diskursive kampe (Jørgensen & Philips, 1999:150). Ved at samle dem i en ramme vil det være 

nemmere at kortlægge, hvordan de hver især giver betydning til verden. En kommunikativ 

begivenhed er ethvert tilfælde af sprog, eksempelvis en tekst eller et interview (Fairclough, 

2008:123-4). Hver kommunikativ begivenhed består af tre dimensioner: tekst, diskursiv 

praksis og social praksis, som tilsammen udgør Faircloughs tre-dimensionelle model 

(Jørgensen & Philips, 1999:80). 
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4.3. Faircloughs tre-dimensionelle model 

Den tre-dimensionelle model er et forsøg på at forene og anskueliggøre tre analytiske 

traditioner, som alle er nødvendige for at udføre en diskursanalyse af en kommunikativ 

begivenhed. Modellen består af tre niveauer, der er den lingvistiske del (tekst), den 

microsociologiske (diskursiv praksis) og den macrosociologiske (social praksis). Analysen på 

det tekstlige plan har en beskrivende karakter, hvorimod de andre to er mere fortolkende. 

Alligevel skal modellens tre niveauer ses som værende gensidigt afhængige af hinanden 

(Fairclough, 2008:28-29). Jeg vil nedenfor redegøre for de tre niveauer, hvor jeg starter i 

midten af modellen og arbejder mig ud af (Se modellen, bilag 7). 

4.3.1. Diskurs som tekst 
For Fairclough er tekst mere end bare det skrevne, hvilket er særligt anvendeligt i forhold til 

min afhandling, hvor interviewene har en vigtig placering i analysen.  

”I shall use the term text in a very broad sense. Written and printed texts such 

as shopping lists and newspaper articles are “texts”, but so also are transcripts of (spoken) 

conversations and interview (…) We might say that any actual instance of language in use is 

a “text”…” (Fairclough, 2003:3).  

Tekstanalysen bevæger sig på det beskrivende plan og koncentrerer sig om de formelle 

teksttræk, hvor de fortolkningsmæssige træk er mere fremtrædende hører de under diskursiv 

praksis, på trods af, at de indeholder formelle tekstræk. Det kan derfor være svært helt at 

skelne den ene del fra den anden, da ren beskrivelse sjældent finder sted, fordi der altid vil 

være fortolkning ind over.  ”Consequently, one’s analysis of the text is shaped and coloured 

by one’s interpretation of its relationship to discourse processes and wider processes.” 

(Fairclaugh, 2002:199). Fairclough opdeler tekstanalysen i fire hovedtemaer; ordvalg, 

grammatik kohæsion og tekststruktur (Fairclough, 2002:75). Jeg har i min analyse fravalgt at 

spørge ind til kohæsionen og tekststruktur, da jeg mener, at en sammensætning af de to andre 

redskaber dækker det ønskede formål. I forhold til den senere analyse er det vigtigt at 

undersøge, hvordan teksterne italesætter regulering af lobbyisme, og hvilke begreber der 

knytter sig dertil. Ydermere finder jeg det interessant at undersøge adressatens tilknytning til 

eget udsagn. Med grammatikken og ordvalget i fokus har jeg de redskaber, der gør det muligt 

at åbne op for begrebers betydning og tilknytning til hinanden.  
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Når man ser på ordvalg i en tekst er det ordets mening og betydning i den givne kontekst, der 

er relevant. Eksempelvis kan ’terrorist’ og ’frihedskæmper’ dække den samme handling, men 

afhængig af kontekst have forskellig betydning. I forhold til ordvalg spiller metaforer også en 

vigtig rolle, såvel som ord der går igen i teksten (Ibid:76-77). Grammatik dækker over 

sætningers opbygning, fordi hver sætning kan konstrueres på en sådan måde, at det skaber 

forskellige betydninger i forhold til sociale relationer og identiteter. Her fokuseres særligt på 

brugen af passiv sætningskonstruktion overfor aktiv sætningskonstruktion samt brugen af 

pronominer i teksten (Ibid:75-76). Grammatikken undersøges også ved hjælp af transitivet og 

modaliteter. Transitivitet undersøger, hvordan begivenheder i teksten forbindes med subjekter 

og objekter. Hvor modaliteter viser, i hvor høj grad forfatteren tilslutter sig sit udsagn 

(Ibid:158). Alt efter hvilke modaliteter der anvendes, kan det ses, i hvilken grad de tilslutter 

sig udsagnet og dermed bedømme graden af affinitet (Ibid:158).  

En tekstanalyse er meget omfattende i den forstand, at det er lingvistisk analyse ned til 

mindste detalje. Det er dog op til den enkelte at vurdere hvilke redskaber, der er nødvendige 

for at analysere den givne tekst, som kan variere alt afhængig af, hvilken rolle tekstanalysen 

spiller i forhold til den samlede analyse. Mit formål med tekstanalysen er at vise, hvordan 

diskurser lingvistisk bliver skabt i den udvalgte empiri. På den måde får jeg også opdelt 

teksterne, i forhold til hvilken diskurs de forsøger at tillægge mening, som dermed skaber et 

udgangspunkt i forhold til analysen af de diskursive kampe.   

4.3.2. Diskursiv praksis  
Ifølge Fairclough anses den diskursive praksis”… som medierende mellem den tekstuelle og 

den sociokulturelle
5
 praksis på den måde, at forbindelsen mellem det sociokulturelle og det 

tekstuelle er en indirekte forbindelse, som kommer i stand via den diskursive praksis: 

Egenskaber ved sociokulturel praksis former tekster, men de gør det ved at sætte rammerne 

for den diskursive praksis – det vil sige de måder, tekster produceres og konsumeres på – som 

igen realiseres i tekstens træk.” (Fairclough, 2008:127).  

Den diskursive praksis har dermed fokus på hvordan der bliver trukket på allerede 

eksisterende diskurser, som så er med til at forme og fortolke teksten. På den måde er den 

diskursive praksis afgørende for, at de to andre niveauer forbindes. At der bliver trukket på 

                                                           
 

5
 Fairclough kalder også social praksis for sociokulturel praksis (Winther og Philips,1998:82) 
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allerede eksisterende diskurser kaldes intertekstualitet og henviser til, at alle kommunikative 

begivenheder trækker på tidligere kommunikative begivenheder (Fairclough, 1992:103-4). 

Hver kommunikativ begivenhed fungere som en form for social praksis, i mødet med 

diskursorden og afhængig af det tekstuelle kan den reproducere eller udfordre diskursorden 

(Fairclough, 2008:128). Den diskursive praksis vil i denne afhandling fungere som bindeled 

mellem diskurs som tekst og den sociale praksis. Diskursordenen bliver den ramme, hvori de 

diskursive kampe udspiller sig, hvorfor det også her er relevant at inddrage de udvalgte 

begreber fra diskursteorien, som jeg vil præsentere i afsnittet om Laclau og Mouffes 

diskursteori. 

4.3.3. Social praksis  
Den sociale praksis er det niveau, hvor den diskursive praksis bliver sat i relation til de sociale 

strukturer, der udgør den sociale praksis den indgår i (Fairclough, 2002:66). Dog er det som 

tidligere nævnt ikke tilstrækkeligt med en diskursanalyse til at analysere den sociale praksis, 

da den både indeholder diskursive og ikke-diskursive elementer.  

Det er i den sociale praksis, at jeg vil belyse, hvordan de fremanalyserede diskursers 

positioner har implikationer for den demokratiske legitimitet, hvorfor jeg har valgt at inddrage 

Jürgen Habermas og David Beethams legitimitetsbegreber som teori i den sociale praksis. 

Eftersom analysen af den sociale praksis afviger fra analysen af diskurs som tekst og 

diskursiv praksis, har jeg valgt først at redegøre for legitimitetsbegrebet efter analysen af den 

diskursive praksis. Denne opdeling i strukturen skal være med til at fremhæve, at der mellem 

den diskursive praksis og den sociale praksis også sker et skift fra analyse på rent diskursivt 

niveau til analyse af strukturer i den sociale virkelighed, som både indeholder diskursive og 

ikke-diskursive elementer. For at komme der til er det vigtigt, først at introducere alle de 

begreber jeg anvender i diskursanalysen, som vil klarlægge, hvordan positionerne omkring 

regulering af lobbyisme kommer til udtryk i den offentlige debat, hvorfor jeg nedenfor vil 

redegøre for Laclau og Mouffes begreber med fokus på deres rolle i den diskursive kamp. 

4.4. Laclau og Mouffes diskursteori 
Laclau og Mouffe udgav i 1985 bogen ”Hegomony and Socialist strategy” hvor 

hovedbegreberne i deres diskursforståelse præsenteres. Deres teori er bygget op omkring en 

sammentænkning af marxisme og poststrukturalisme eller i nærmere forstand en 

afstandstagen til klassisk marxisme og i stedet et forsøg på at udvikle en mere 

poststrukturalistisk retning.( Laclau & Mouffe, 1985) De rekonstruerer hegemonibegrebet og 
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løsriver det fra den marxistiske forståelse af begrebet ved at give det en central plads i deres 

diskursteori, og reetablerer dermed diskursteorien som en politisk teori, hvor virkeligheden 

skabes gennem politiske kampe (Andersen, 1999:87). Hegemoni går fra at have en meget 

autoritær rolle i et klasseopdelt samfund, til at blive et begreb om hvordan et samfund 

udvikler sig igennem konstante politiske kampe (Laclau & Mouffe, 2002:16-17). Disse 

kampe betegner Laclau of Mouffe som antagonistiske modsætninger, hvor alle kæmper om at 

opnå hegemoni. De politiske kampe der udspiller sig bliver på den måde en forudsætning for 

hegemoni, men samtidig årsagen til at en fuldstændig fiksering ikke kan opnås. Hegemoni vil 

altid være truet, hvorfor der konstant vil være kamp (Ibid:15-18). ”Hegemoniske processer er 

altså processer, der artikulerer diskurser vedrørende antagonistiske modsætninger.” 

(Ibid:18). Udgangspunktet for diskursteorien er derfor at forstå det sociale som en diskursiv 

konstruktion, hvor alle fænomener kan analyseres med diskursive redskaber (Jørgensen & 

Philips, 1999:34,44).”Our analysis rejects the distinction between discursive and non-

discursive practices”(Laclau & Mouffe, 1985:107). Dermed omfatter Laclau of Mouffes 

diskursbegreb i modsætning til Faircloughs ikke kun sprog, men alle sociale fænomener som 

diskurs. Den fremherskende tankegang i diskursteorien er, at der altid forgår sociale kampe og 

at sociale strukturer derfor aldrig er færdige. Diskurser lukker sig aldrig helt fordi betydninger 

aldrig kan fastlåses, men hele tiden er i kamp om definitioner (Jørgensen & Philips, 1999:34). 

4.4.1. Hovedbegreber hos Laclau og Mouffe 
Jeg vil i dette afsnit fremhæve udvalgte begreber fra Laclau og Mouffes diskursteori, som vil 

være relevante i forhold til min analyse. Diskursteorien forstår det sociale felt som et sted, 

hvor betydningsdannelsesprocesser foregår men da betydninger aldrig kan fastlåses, vil der 

konstant foregå konflikter. Ifølge Laclau og Mouffe er formålet med en analyse at forsøge at 

kortlægge de processer, hvori tegnenes betydninger forsøges fastlagt. Tegnene er med til at 

give diskursen betydning. (Jørgensen & Philips, 1999:34-36) 

”We will call articulation any practice establishing a relation among elements 

such that their identity is modified as a result of articulatory practice. The structured totality 

resulting from the articulatory practice, we will call discourse. The differential positions, 

insofar as they appear articulated within a discourse we will call moment. By contrast, we 

will call element any difference that is not discursively articulated.”(Laclau & Mouffe, 

1985:105).  
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I citatet ovenfor præsenteres nogle af Laclau og Mouffes hovedbegreber i diskursteorien. 

Diskurs skal forstås som en struktureret helhed, hvor alle differentielle tegn indtager status 

som momenter, og får betydning i kraft af deres position til hinanden; er tegnene derimod ikke 

blevet diskursivt artikuleret, kaldes de elementer, hvorfor alle momenter har været elementer 

(Ibid:105-6). Enhver diskurs er konstrueret som et forsøg på at standse forskellene og 

kampene og fiksere en betydning. En diskurs fikseres i nodalpunkter, som defineres som 

privilegerede tegn, der giver momenter betydning (Ibid:112). I en lobbydiskurs kunne 

nodalpunktet eksempelvis være gennemsigtighed, men det kunne også udpeges som en 

flydende betegner, som i diskursteorien dækker over de tegn, flere forskellige diskurser 

kæmper om at tillægge betydning (Ibid:113). Gennemsigtighed er i sig selv et tomt begreb og 

er dermed åbent for betydningstilskrivning. På den måde kan regulering både være et 

nodalpunkt og en flydende betegner. Det er en flydende betegner, når der kæmpes om at 

tilskrive tegnet betydning; i det øjeblik det sættes ind i en bestemt diskurs, fremstår det som 

nodalpunktet i den enkelte diskurs (Laclau og Mouffe, 1985:113;Jørgensen & Philips, 

1999:39). Omkring nodalpunktet organiserer de andre tegn sig, som derigennem får deres 

betydning. Denne kæde af tegn kaldes en ækvivalenskæde, som i udgangspunktet består af 

forskellige tegn med forskellige betydninger, men som i det øjeblik de i fællesskab 

organiserer sig omkring nodalpunktet tildeles en fælles betydning, på samme måde som 

nodalpunktet også tilskrives betydning afhængig af den givne ækvivalenskæde (Laclau & 

Mouffe, 1985:127-128).  

Jeg vil i min analyse undersøge, hvordan tegnene der knytter sig til diskurser, er henholdsvis 

det ene og det andet. En diskurs etableres som en helhed og er en reduktion af muligheder, i 

det den faslægger tegnene som momenter, ved at udelukke andre betydninger og muligheder 

tegnene kunne have. En diskurs konstituerer sig altid i forhold til det den udelukker. Alle de 

alternativer som en diskurs udelukker i et forsøg på at skabe entydighed kaldes det diskursive 

felt. Det diskursive felt dækker over alle de betydninger, som tegnene har haft i andre 

diskurser, men som fravælges i et forsøg på at skabe entydighed. (Laclau & Mouffe, 

1985:111;Jørgensen & Philips, 1999:37) Kampen om betydningsdannelse er helt central i 

afhandlingens analyse af regulering af lobbyisme i EU, derfor finder jeg det relevant at 

inddrage yderligere to begreber fra diskursteorien, som knytter sig til den diskursive kamp.  

Begreberne hegemoni og antagonisme er, som jeg tidligere argumenterede for, vigtige 

begreber i diskursteorien. Hvor antagonisme betegner den konflikt, der opstår, når to 
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diskurser støder sammen. Betegner hegemoni den tilstand, hvor en enkelt diskurs alene 

dominerer et givent område (Jørgensen & Philips, 1999:60ff). En hegemonisk tilstand er 

aldrig fuldstændig fikseret, men kan på visse tidspunkter virke som en selvfølgelighed, dette 

kalder diskursteorien for objektivitet (Ibid:49-50). Der vil imidlertid altid være en mulighed 

for, at de etablerede momenter i den dominerende diskurs trues udefra og igen bliver til 

elementer, dermed starter en ny kamp om at meningsudfylde begreberne. Her bliver 

antagonisme begrebet relevant, da det kan betegnes som den konflikt der opstår, når der ikke 

længere er entydighed og diskurser dermed støder sammen i en kamp, hvor de forsøger at 

udelukke hinanden. (Laclau & Mouffe, 2002:26). Antagonismer kan opløses gennem 

hegemoniske interventioner, som sker ved, at den ene diskurs ekskluderer andre mulige 

diskurser, og genopretter entydigheden (Jørgensen & Philips, 1999:60). På den måde bliver 

hegemoni også en øjebliksfiksering, da det er kontingent, og derfor altid på ny kan trues 

udefra og dermed opløses. Fordi betydningen aldrig endelig kan fastlåses, giver det altid plads 

til konstante og nye kampe (Andersen, 1999:97).  

Jeg har nu gennemgået de begreber, jeg finder relevante at inddrage i min analyse. Jeg vil i 

følgende afsnit diskutere og sammenligne den kritiske diskursanalyse og diskursteorien i 

forhold til min afhandling. 

4.5. Diskussion og kritik af KDA og Diskursteorien 
Begge teorier er for så vidt enige om, at diskurser er med til at skabe den sociale virkelighed. 

Der hvor de adskiller sig fra hinanden er, at Fairclough mener, at diskurser samarbejder med 

andre ikke-diskursive praksisser i konstitutionen af den sociale virkelighed. Eftersom jeg med 

udgangspunkt i socialkonstruktivismen indskriver udvalgte begreber fra diskursteorien i den 

tre-dimensionelle model, anser jeg ikke diskursteoriens forståelse af alle sociale fænomener 

som diskurs som en hindring i forhold til min afhandling. Diskursteoriens opgave i forhold til 

min afhandling er at bidrage med begreber til at belyse de kampe, der udspiller sig i den 

offentlige debat og ikke som forståelse af den sociale virkelighed.  

En anden væsentlig forskel mellem de to teorier er, at KDA giver redskaber til konkret 

lingvistisk tekstanalyse, hvor diskursteorien ikke foretager metodiske empiriske studier af 

sprog, men analyserer på et mere abstrakt plan (Jørgensen & Philips, 1999:75). Fairclough har 

i sin KDA fokus på forandring, her benytter han sig af begrebet intertekstualitet til at spore 

forandringer i de diskursive strukturer. Det er ifølge Fairclough nødvendigt at trække på 
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tidligere betydningsdannelser for at skabe forståelse for, hvordan diskurser reproduceres og 

forandres (Ibid:144). Jeg har på trods af mit udgangspunkt i KDA valgt ikke at lægge fokus 

på forandring over tid. Dog er det uundgåeligt ikke at støde på dem i arbejdet med den tre-

dimensionelle model, men vil ikke tillægges større betydning, da det er de eksisterende kampe 

her og nu, jeg er interesseret i. I den forbindelse kan man sammenligne diskursteoriens begreb 

om artikulation med Fairclaughs intertekstualitet. Da artikulation er en sammenkædning af 

elementer, der giver dem ny identitet, kan man argumentere for, at de også fanger den 

forandring, der finder sted i sociale processer (Ibid:145). 

Fairclough har med sin tre-dimensionelle model udformet en konkret model for 

diskursanalyse, men med denne detaljeorienterede form for diskursanalyse kan man kun 

analysere meget få tekster. Derfor er det vigtigt, at der via baggrundsundersøgelser formes en 

ramme, hvori analysen kan udspille sig. Derfor har jeg på forhånd valgt at konstruere en 

diskursorden og to diskurser ud fra min baggrundsundersøgelse omkring regulering af 

lobbyisme, som det kommer til udtryk i de første kapitler af min afhandling. Dette vil jeg 

redegøre for i afsnittet nedenfor. Ved på forhånd at have konstrueret en ramme kan jeg 

kompensere for ikke at have lagt fokus på forandring over tid, men i stedet fokusere på de 

tegn, der knytter sig til de konstruerede diskurser i den aktuelle debat og analysere denne 

kamp med diskursteoriens begreber.  

I forhold til at dokumentere en diskursorden og de modstridende diskurser kan man benytte 

diskursteoriens begreb om flydende betegnere. (Jørgensen & Philips, 1999:154) Allerede 

tidligt i afhandlingen blev det klart, at gennemsigtighed er helt centralt begreb i debatten om 

regulering af lobbyisme. ’Gennemsigtighed’ er derfor en flydende betegner, fordi begge 

diskurser kæmper om at meningsudfylde samme begreb. Derfor kan begrebet 

gennemsigtighed pege på en diskursorden af regulering af lobbyisme, da der foregår en kamp 

om at vinde den flydende betegner, denne kamp mellem diskurser udgør diskursordenen 

(Ibid). Begrebet diskursorden er lånt fra Fairclaughs KDA og dækker over et område hvori 

der figurerer forskellige og modsætningsfyldte diskurser. (Fairclough, 1989:24). Diskursorden 

betegner de diskurser, som på den ene side dækker det samme område, men samtidig kæmper 

om at tillægge det betydning og indhold på hver deres måde (Jørgensen & Philips, 

1999:147;Fairclaugh, 2002:219). I forlængelse af ovenstående svarer dette til diskursteoriens 

pointe om kampen om de flydende betegnere, hvor de pågældende diskurser og deres kamp 

om de flydende betegnere udgør diskursordenen. Dette må imidlertid ikke forveksles med 



Regulering af lobbyisme i EU 
 

28 
 
 

Laclau og Mouffes diskursive felt, som også fungerer som et rum der omkredser de enkelte 

diskurser. Når jeg imidlertid benytter mig af begreber fra både KDA og Laclau og Mouffes 

diskursteori, giver det mening at se på diskursordenen som et rum mellem det diskursive felt 

og de enkelte diskurser. Diskursorden bliver dermed et rum for de betydningsmuligheder, 

ingen af diskurserne har udelukket (Jørgensen & Philips, 1999:69-70). Det diskursive felt er 

imidlertid hele tiden en trussel, fordi det kan forstyrre diskursens entydighed med andre 

definitioner af tegnene, det som jeg tidligere har præsenteret som elementer. Trods forskellene 

i hvor stor betydning teorierne tillægger diskurser, er de enige om at diskurser påvirker 

hvilken retning samfundet bevæger sig i. Selvom diskursteorien mener, at det sociale er 

kontingent, betyder det ikke, at forandring per definition finder sted, grundet den stabilitet der 

er i samfundet. Dette kalder Laclau og Mouffe objektivitet (Ibid:48-50), hvilket kan 

sammenlignes med Fairclaughs forståelse af de ikke-diskursive praksisser. Diskursteorien er 

dog på trods af sin erkendelse af, at noget kan blive så naturligt, at man ikke længere sætter 

spørgsmålstegn ved det stadig tilhænger af, at det kan analyseres og forklares ud fra diskurser. 

(Ibid:49-50).  

4.6. Konstruktion af diskursorden og diskurser 
Når man skal konstruere en diskurs eller en diskursorden, er det væsentligt at have en indsigt i 

baggrunden for det felt man ønsker at undersøge. Her kan man igennem sekundær litteratur 

danne sig en forståelse og et overblik over det område, man ønsker undersøgt (Jørgensen & 

Philips, 1999:150). På den måde afgrænser man feltet strategisk i forhold til det formål, man 

som forsker ønsker at klarlægge. Ved at forstå diskurs som et analytisk begreb og ikke kun et 

teoretisk begreb kan man som forsker skabe et blik, som man ligger ned over virkeligheden 

for på den måde at skabe en ramme for sin undersøgelse (Ibid:148-9). På den måde bliver en 

diskurs en konstruktion fremfor noget der allerede findes afgrænset i virkeligheden. I forhold 

til min baggrundsundersøgelse af lobbyisme i EU, er det tydeligt, at der foregår en kamp om, 

hvordan reguleringen af lobbyisme skal foregå; og det er netop dette sammenstød, jeg har 

fundet interessant at undersøge. Ser man på det nuværende Registers situation såvel som 

tidligere, er det tydeligt at der foregår en kamp om entydigt at definere regulering af 

lobbyisme. Så i stedet for at fokusere på at fremanalysere ovenstående, mener jeg der er belæg 

for at antage, at der i regulering af lobbyisme i EU forekommer en tydelig kamp mellem 

regulering igennem et frivilligt register overfor et obligatorisk register. Begge forståelser af 

regulering af lobbyisme har en bestemt måde at konstruere lobbyisme som empirisk 
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fænomen. De strukturerer sig ved at udelukke andre betydningsmuligheder, og kan derved 

betegnes som entydige betydningsfastlæggelser; det er denne entydighed, der definerer dem 

som diskurs. (Ibid:148). Det er imidlertid vigtigt at fastslå, at på trods af, at de begge har 

formået at skabe entydighed omkring visse tegn, er der stadig tegn de begge kæmper om at 

skabe entydighed omkring og det er netop disse tegn der er årsag til den eksisterende kamp 

Derfor kan jeg nu konstruere to modstridende diskurser: Frivillig registreringsdiskurs og 

obligatorisk registreringsdiskurs. De to diskurser konkurrerer altså om, at få lov til at 

meningsudfylde regulering af lobbyisme på hver deres måde, hvor særligt begrebet 

’gennemsigtighed’ er et vigtigt tegn. Derudfra kan vi fastsætte regulering af lobbyisme som 

en ramme for de to diskurser og på den måde konstruere den som en diskursorden, idet 

diskursordenen defineres som ”… forskellige diskurser, der delvist dækker samme 

terræn…”(Ibid:147). 

 

Jeg har nu konstrueret en diskursorden og to diskurser. På den måde får jeg muligheden for at 

komme i dybden med, hvordan de to diskurser konkurrerer inden for samme område og 

dermed klarlægge, hvornår der er kamp mellem diskurserne og hvilke selvfølgeligheder de 

deler. Det skal imidlertid understreges, at jeg i arbejdet med diskursanalysen kan støde på helt 

andre diskurser og kampe, men da jeg har valgt at lægge fokus på netop ovenstående konflikt, 

vil jeg kun inddrage andre kampe mellem diskurser, såfremt det er relevant for forståelsen af 

de konstruerede diskurser. 

4.7. Konstruktion af diskursanalytisk ramme 
Jeg har, som det kommer til udtryk i afsnittet ovenfor, konstrueret en frivillig 

registreringsdiskurs og en obligatorisk registreringsdiskurs, som udgør de to forskellige 

positioner i debatten om regulering af lobbyisme. Fokus vil ligge på konflikten mellem de to 

diskurser i diskursorden, og hvordan de hver især kæmper om at meningsudfylde de samme 

begreber, i kampen om at blive den dominerende diskurs og dermed konstituerer den sociale 

virkelighed på en entydig måde. Disse begreber vil jeg som Laclau og Mouffe kalde flydende 

betegnere.  

Med udgangspunkt i Faircloughs tre-dimensionelle model vil analysen falde i tre dele. Hver 

analysedel vil fremstå som en selvstændig analyse, men analysen vil være sammenhængende, 

da hver analysedel skaber udgangspunktet for den næste. Jeg vil starte i midten af den tre-
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dimensionelle model med en lingvistisk tekstanalyse af den udvalgte empiri, for derefter at 

arbejde mig udad. I anden del vil jeg med udgangspunkt i den konstruerede diskursorden samt 

de konstruerede diskurser, undersøge de kampe der udspiller sig i et forsøg på at 

meningsudfylde regulering af lobbyisme. Denne del er hvad Fairclough kalder den diskursive 

praksis, men som nævnt tidligere vil jeg her udelukkende benytte mig af udvalgte begreber fra 

Laclau og Mouffes diskursteori. Der vil derefter danne sig et tydeligt billede af to forskellige 

positioner, der begge har indvirkning på den sociale virkelighed. Til sidst vil jeg analysere 

den bredere sociale praksis, hvor jeg træder ud af diskursanalysen og inddrager Habermas og 

Beethams kriterier for legitimitet til at undersøge hvilke implikationer de italesatte positioner 

har for den demokratiske legitimitet. I kraft af at jeg anerkender, at ikke alt er diskurs, er det 

ikke nødvendigt at oversætte teorien til diskursive termer, dog er det vigtigt med en 

operationalisering af legitimitetsbegrebet, og dermed opstille nogle kriterier for, hvornår 

noget er legitimt. Teorien om legitimitet vil først blive diskuteret efter analysen af diskursiv 

praksis, da den ikke vil spille nogen rolle i de første to analysedele. Inden første analysedel 

går i gang, vil jeg redegøre for mit empiriske udgangspunkt, som er særligt vigtig i forhold til 

den lingvistiske tekstanalyse. 

5. Empiri 
Jeg vil i dette kapitel præsentere mine empiriske overvejelser samt afgrænsning. Min analyse 

falder i tre dele, hvor empirien er særlig relevant i forhold til de to første dele af analysen.  

5.1. Valg af empiri 
Min empiri består af to interviews og udvalgte tekster fra debatten omkring regulering af 

lobbyisme. Interviewene er inddraget i afhandlingen for at opnå en bedre forståelse for det 

problemkomplekst, der undersøges i opgaven. På den måde har jeg fået mulighed for at 

spørge ind til og gå i dybden med problemstillinger, som ikke fremgår tydeligt i de empiriske 

udvalgte tekster, og derved skabe en større forståelse af afhandlingens kompleksitet.  

Forud for udvælgelse af empirien har jeg som baggrundsundersøgelse læst sekundær litteratur 

for at skabe et overblik over, hvilke problemstillinger der gjorde sig gældende i diskussionen 

omkring regulering af lobbyisme. Allerede der blev det klart, at debatten bestod af en konflikt 

mellem fortalerne for et frivilligt register, overfor dem der ønskede et obligatorisk, som også 

gjorde udslaget for konstruktionen af de to diskurser. Ud fra dette har jeg kunne finde og 

afgrænse den empiri, som jeg fandt relevant i forhold til afhandlingens problemstilling. De 
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udvalgte tekster er derfor alle tekster, der på den ene eller anden måde knytter sig til 

diskussionen omkring regulering af lobbyisme. Udover Kommissionens Register og de to 

interviews består den udvalgte tekst af en pressemeddelelse fra Kommissionen samt to tekster 

fra ALTER-EU. 

5.2. Afgrænsning af empiri 
Jeg har i udvælgelsen af teksterne afgrænset det til den debat der omhandler regulering af 

lobbyisme, hvori en af de to diskurser optræder. Ydermere har jeg afgrænset min empiri til 

debatten omkring det nuværende register, hvor de tidligere tiltag kun vil blive nævnt i det 

omfang der er relevant i forhold til forståelsen. Dermed strækker teksterne sig fra 2011 og 

frem til nu. I forhold til mit fravalg af tidligere tekster hænger det sammen med min 

afgræsning af teorien, hvor jeg med diskursanalysen ikke ønsker at lægge mit fokus på 

forandring over tid men i stedet fokusere på de aktuelle kampe mellem de to diskurser; og 

derved forsøge at afdække dele af den sociale virkelighed hvori lobbyisme udspiller sig.  

5.3. Valg af interviewmetode  
Mine metodologiske overvejelser i forbindelse med udførelsen af de to interviews, som indgår 

som en del af empirien i mit speciale, har et kvalitativt udgangspunkt. Kvalitative interviews 

kan ofte opfattes som ustrukturerede, men åbner samtidig op for et mere flydende interview 

og giver derfor mulighed for at komme mere i dybden med interviewene (Kvale, 1997:68-77). 

Begge interviews er telefoninterview og optaget med diktafon.  

Inden jeg udvalgte mine interviewpersoner, var det vigtigt for mig at sætte nogle klare 

retningslinjer for, hvad jeg forventede. Jeg udvalgte derfor to personer, som jeg mente 

repræsenterede hver sin side af debatten om regulering af lobbyisme i EU. Jeg valgte at 

interviewe Antonio Gravili, som er ansat som talsperson for Maroš Šefčovič (næstformand i 

Kommissionen og kommissær for interinstitutionelle forbindelser og administration), som var 

med til at udforme det nuværende register. Den anden interviewperson er Koen Roovers, som 

arbejder som ’koalitionskoordinator’ for Alter-EU.  

Det var vigtigt for mig at få to forskellige synspunkter på samme sag. Eftersom Antonio 

Gravili er ansat i Kommissionen, gik jeg ud fra, at han ville forsvare det nuværende register 

samt argumentere for, at et frivilligt register var vejen frem. Omvendt forventede jeg fra Koen 

Roovers et mere kritisk syn på registeret såvel som argumenter for nødvendigheden af et 

obligatorisk register. Begge interviewpersoner levede op til mine forventninger. Den 



Regulering af lobbyisme i EU 
 

32 
 
 

interviewguide som jeg havde opstillet inden interviewene blev kun fulgt meget lidt, da jeg 

havde valgt at stille åbne spørgsmål for ikke at guide de interviewede i en særlig retning.  

Interviewene skal fungere som empirisk materiale til min analyse, hvorfor jeg fandt en 

transskribering af interviewene nødvendig. Jeg har valgt at transskribere dem ordret, da det er 

vigtigt, at det er den interviewedes egne ord der benyttes, eftersom direkte citater vil finde 

sted. 

6. Introduktion til diskursanalysen 
Diskursanalysen dækker over de første to analysedele, som består af henholdsvis en 

lingvistisk tekstanalyse og den diskursive praksis. Analysen af den sociale praksis, som er 

tredje analysedel, vil som tidligere nævnt blive analyseret i et selvstændigt kapitel. 

6.1. Den lingvistiske tekstanalyse 
Tekstanalysen tager udgangspunkt i den udvalgte empiri. Al empiri går under betegnelsen 

tekst og repræsenterer hver især en kommunikativ begivenhed. Med udgangspunkt i 

Faircloughs lingvistiske tekstanalyse vil jeg med udvalgte redskaber belyse, hvordan de på 

forhånd konstruerede diskurser også konstrueres gennem bestemte lingvistiske teksttræk. Jeg 

vil i forhold til hver tekst tage udgangspunkt i henholdsvis ordvalg og grammatik, som jeg 

redegjorde for i afsnittet om tekst i den tre-dimensionelle model. Tekstanalysen foregår 

primært på et beskrivende plan og fungerer derfor særligt som et redskab til at få tydeliggjort 

hvilken diskurstype, hver tekst forsøger at meningsudfylde. På den måde får jeg også opdelt 

empirien i to modstridende positioner, som dermed vil være mere håndterbar i forhold til de 

andre dele af analysen.  

Flere af de udvalgte tekster er kun en enkelt side, hvorfor der ikke vil henvises til sidetal, da, 

da det af hver tekst fremgår, hvilket bilag der er tale om. I bilag 1, 5 og 6 er der flere sider, og 

der henvises dermed til sidetal. 

6.1.1. Tekstanalyse af ’interinstitutionelle Aftaler’ (Bilag 1) 
Denne tekst er det fælles Register og bekræfter den aftale, der er indgået mellem 

Kommissionen og Parlamentet.  

Ordvalg: Teksten starter ud med at henvise til artikel 11 i traktaten om den Europæiske Union 

(herefter traktaten), som dokumentation for registerets udgangspunkt. ”Europæiske 

beslutningstagere opererer ikke isoleret fra civilsamfundet, men fører en åben, gennemsigtig 
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og regelmæssig dialog med repræsentative foreninger og civilsamfundet.” (s.29). Eftersom 

Kommissionen er traktatens vogter, forpligter den sig til altid at handle i overensstemmelse 

med den gældende traktat, hvorfor den bruges til at skabe legitimitet for deres beslutninger 

omkring registeret. Registeret er et helt centralt ord i denne tekst, da det netop er en 

præsentation af selv samme. Registeret hedder på engelsk ’Transparency Register’, men i den 

danske udgave af teksten, som der her er taget udgangspunkt i, kaldes Registeret 

’Åbenhedsregisteret’, hvilket også viser en tydeligt sammenhæng mellem ordene ’åbenhed’ 

og ’gennemsigtighed'. Kommissionen har flere gange udpeget åbenhed som en forudsætning 

for gennemsigtighed, som det også kommer til udtryk i citatet ovenfor. Ordet ’åben’ bliver 

brugt flere gange til at italesætte registeret og som en forudsætning for registerets beståen. I 

stedet for ordet ’åben’ kunne Kommissionen have brugt ordet ’frivilligt’, da registeret i sit 

udgangspunkt er frivilligt. ’Åben’ bliver på den måde også et synonym for ’frivilligt’, da det 

ligger implicit i ordet ’åbent’, at det er frivilligt. ”I overensstemmelse med deres tilsagn om 

åbenhed er parterne enige om at oprette og føre et fælles »åbenhedsregister« …” (s.29). Der 

står ikke direkte nogen steder i teksten at registeret er frivilligt, men formuleret anderledes: 

”Alle organisationer og selvstændige, uanset deres retlige status, hvis aktiviteter er omfattet 

af registeret forventes at lade sig registrere…”(s.30). Der ligger dermed en forventning i 

udsagnet om, at alle der ønsker at udføre lobbyarbejde vil lade sig registrere, men da citatet er 

formuleret som en forventning og ikke et krav, må det opfattes som frivilligt. At fravælge 

ordet ’frivilligt’ kan være et bevidst valg fra Kommissionens side, da det er en kendsgerning 

at det netop er det begreb, der har været omdrejningspunkt for den store uenighed mellem de 

to positioner i regulering af lobbyisme. Hvorfor Kommissionen ikke benytter begrebet 

’frivilligt’ til at italesætte registeret bliver tydeligere i anden del af analysen. 

 Grammatik: Størstedelen af sætningerne i teksten starter ud med ordet ’Registeret’, som 

fungerer både som begivenhed og agent. Det bliver på den måde meget formelt sprogbrug, 

hvor flere af sætningerne er passivt struktureret. ”Registeret oprettes og føres i 

overensstemmelse med EU-rettens gerelle principper…”(s.29). Den passive 

sætningskonstruktion er udtryk for en lav affinitet i forhold til udsagnet. Kommissionens 

tidligere tiltag på området har været kritiseret for ikke at være åbent og gennemsigtigt, at 

moderere udsagnet her kan være en måde at fralægge sig ansvaret på forhånd. Et af EU-

rettens generelle principper er princippet om åbenhed, som nævnt i artikel 11 ovenfor, og da 

åbenhed for Kommissionen er lig frivillighed forsøger de med ovenstående 
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sætningskonstruktion at forsvare sig mod eventuelt kommende kritik af Registerets frivillige 

aspek6.1.2. Tekstanalyse af  ‘Transparency Register’ does not yet live up to its name (Bilag 2). 

Denne tekst er skrevet af ALTER-EU d. 23.6.2011, som reaktion på lanceringen af Registeret.  

Ordvalg: I denne tekst er nøgleordet ’gennemsigtighed’, som bliver brugt dels til at omtale 

Registeret og dels til at omtale, hvad Registeret ikke er. ”…the transparency register does not 

yet live up to its name.” Gennemsigtighed bliver på den måde brugt som en indikator for 

diskussionen om, hvorvidt registeret skal være frivilligt eller ej. ”Transparency should never 

be optional.” Her er det tydeligt, at ALTER-EU sammenligner den manglende 

gennemsigtighed med registrets frivillige aspekt. ”... mandatory registration should remain 

the long term goal.” Hvorfor gennemsigtighed kun vil opnås gennem et obligatorisk register. 

’Frivilligt’ og ’obligatorisk’ bliver her brugt som antonymer for hinanden. Det bliver tydeligt, 

hvordan tilhængerne af et obligatorisk register såvel som et frivilligt, begge forsøger at knytte 

begrebet ’gennemsigtighed’ til henholdsvis det ene og det andet. Netop forståelsen af 

begrebet gennemsigtighed og hvordan begge diskurser forsøger at meningsudfylde det, 

vender jeg tilbage til i analysen af den diskursive praksis 

Grammatik: I citatet som også er brugt ovenfor ”…the transparency register does not yet live 

up to its name” er den grammatiske konstruktion i sætningen objektiv, i stedet for at skrive 

’vi mener’ eller ’ALTER-EU vurderer’ bliver citatet fremsat som fakta, som om det var almen 

viden, at registeret ikke lever op til sit navn, og målet derfor skal være et obligatorisk register. 

På den måde fremstår ALTER-EU autoritær og magtfuld i fremstillingen af deres holdning til 

registeret. Sætningsopbygningen i teksten er ofte positiv efterfulgt af en negativ. ”We 

welcome the improvements in the new Commission and Parliament lobbyregister. But the 

transparency register does not yet live up to its name…” Denne opbygning af teksten giver 

modtageren en fornemmelse af, at ALTER-EU som udgangspunkt er glade for de tiltag, der er 

omkring regulering af lobbyisme, men mener at det ikke er grebet an på den rigtige måde. 

Ved først at rose deres nye tiltag, giver ALTER-EU udtryk for, at de er glade for at 

Kommissionen har forstået at der er brug for yderligere regulering på området, som ALTER-

EU længe har givet udtryk for. Men ved at pointere at det endnu ikke lever op til sit navn, 

indikerer de at gennemsigtighed ikke er foreneligt med et frivilligt register, hvorfor der er 

brug for yderligere regulering. Allerede her bliver det tydeligt, at der langt fra er enighed om 

hvordan gennemsigtighed skabes bedst. 
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6.1.3. Tekstanalyse af ’Kommissionen og Parlamentets fælles 

pressemeddelelse’ (Bilag 3) 
Den fælles pressemeddelelse kommer i forbindelse med lanceringen af Registeret d. 

23.6.2011. 

Ordvalg: I denne tekst er ’gennemsigtighed’ et gennemgående ord i teksten. Gennemsigtighed 

deler vandene mellem dem, der optræder i registeret og dem der ikke gør. ”Alle, de der ikke 

er i registeret, vil blive spurgt, hvorfor de ikke kan optræde gennemsigtigt…”. At det er et 

frivilligt register, der her er tale om bliver kun nævnt indirekte, som det ses i citatet ovenfor. 

Når man ser på de ord i teksten, der knytter sig til registeret giver det modtageren en 

fornemmelse af, at Kommissionen ikke har nogen interesse i at promovere registeret som 

frivilligt. Derfor bliver der i stedet trukket på andre diskurser, når registeret omtales, som vi 

ser det i citatet ovenfor. På den måde undgår forfatteren at benævne registeret som frivilligt, 

men i stedet vende det om, så modtageren får en fornemmelse af, at det er nødvendigt at være 

registreret for ikke at blive mistænkt for at have noget at skjule. Ansvaret lægges derved i 

hænderne på lobbyisterne i form af selvregulering. 

 Grammatik: Det er tydeligt, at Kommissionen er stolt af det nye fælles register, som er 

indgået i samarbejde med Parlamentet ”Kommissionen og Europa-Parlamentet opretter et 

fælles gennemsigtigheds register for at kaste lys over alle dem, der forsøger at påvirke EU’s 

politikker.” Den aktive konstruktion viser, at det er vigtigt for dem at pointere hvem der står 

bag registeret og dermed vise, at det er et fælles projekt. Ydermere er der en stor brug af 

pronominer, som også kommer til udtryk i samme sætning, hvor pronominet dem henviser til 

alle, der forsøger at påvirke politikerne. Længere nede i pressemeddelelsen skriver de 

imidlertid at alle, ”… der ikke har noget at skjule, vil optræde i registeret og vil give 

offentligheden og institutionerne informationer om deres arbejde.” Denne gruppe bliver 

stillet overfor ”Alle, de der ikke er i registeret, vil blive spurgt, hvorfor de ikke kan optræde 

gennemsigtigt…”. Først refereres der til alle lobbyister i fælleskab, derefter opdeles de i dem 

der registrerer sig, og dem der ikke gør. Indirekte lægger det op til, at alle dem, der ikke 

registrerer sig, må have noget at skjule. I pressemeddelelsen benyttes pronominet vi flere 

gange, som både indikerer, at det er Kommission og Parlamentet der står bag dette nye 
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register, som det kommer til udtryk i det første citat, men samtidig henviser vi til, at det er 

noget vi alle er fælles om. ”Sammen tager vi et godt skridt i den rigtige retning.” Derved 

tilslutter Kommissionen og Parlamentet sig udsagnet, når de skriver sammen tager vi, men 

fralægger sig samtidig en del af ansvaret ved at henvise til, at det er noget der skal gøres i 

fællesskab og det derfor også kræver en indsats fra de andre involverede parter. 

Kommissionen benytter sig af nutid i sin sætningskonstruktion og skaber en høj grad af 

affinitet til eget udsagn, hvilket i denne sammenhæng kan være et forsøg på at skabe det 

fællesskab, som er udgangspunktet for den fremtidige succes.  

6.1.4. Tekstanalyse af ‘Lobbyists register failing to improve transparency, new 

report shows’ (Bilag 4) 
Denne artikel er skrevet d.25.6.2012 af ALTER-EU og præsenterer en ny rapport, som de selv 

har lavet på baggrund af en analyse af Registeret. Artiklen udkommer i anledning af, at 

Registeret få dage forinden havde været gældende et år. 

Ordvalg: I denne tekst er der lagt vægt på at omtale registeret som frivilligt. “…finds that the 

voluntary register is missing key data on who is lobbying.” ALTER-EU får her pointeret at 

registeret, som er frivilligt, ikke har kontrol med hvem der lobbyer. Ved at omtale det som et 

frivilligt register, lægges der vægt på det frivillige aspekt i registeret og det bliver dermed 

tydeligt, at de mener at, det er dét, der er afgørende for registerets mangel på kontrol. Der 

bliver brugt ord som ’transparency’ og ’accountability’ til at beskrive registeret. Begreberne 

bliver her brugt negativt, da der lægges vægt på at det er den manglende gennemsigtighed og 

ansvarlighed, der her henvises til, hvorfor de mener at: ”A mandatory system is unavoidable if 

the European Commission and Parliament are committed to lobbying transparency”. 

 Grammatik: Teksten bærer præg af aktive sætningskonstruktioner, som er en måde at øge 

fokus på begivenhederne og dermed fremhæve budskabet i teksten. Subjektet er i fokus, når 

en sætning konstrueres, hvorfor der ikke er tvivl om, hvem der siger hvad. Teksten henviser 

til en undersøgelse, som de selv har lavet. Det skal være klart, at det er ALTER-EU der står 

bag denne undersøgelse. ”ALTER-EU says the figures reveal a failure to improve levels of 

transparency and accountability around EU decision making, and call for a mandatory 

registration to be introduced.”  Citatet skaber en relation mellem ALTER-EU og 

frembringelsen af resultaterne fra undersøgelsen, samtidig med at der drages en parallel 

mellem dem der står bag registeret (Kommissionen og Parlamentet), og de aktiviteter 

registeret har medført. Kommissionen og Parlamentet sættes i relation til det nuværende 
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register, som er frivilligt og som lider af en mangel på gennemsigtighed og ansvarlighed. 

Samtidig sætter ALTER-EU sig selv i relation til frembringelsen af resultaterne fra rapporten, 

såvel som værende i besiddelse af løsningen på den manglende gennemsigtighed og 

ansvarlighed, og indikerer dermed nødvendigheden af et obligatorisk register. 

6.1.5. Tekstanalyse af ’interview med Antonio Gravili (BILAG 5)  

 

Denne tekstanalyse adskiller sig fra de ovenstående, da genren her er et transskriberet 

interview. Dette betyder at det først og fremmest fremstår som talesprog, dernæst, at det er en 

samtale, hvor intervieweren og den interviewede skiftevis fører ordet.  

Ordvalg: Jeg starter interviewet med at spørge ind til, hvordan Gravili vil definere en 

lobbyist? Gravili skelner her mellem de positive og de negative lobbyister og pointerer, at det 

er dem der lobbyer, der medfører den negative lobbyisme, da begrebet lobbyisme ikke er 

negativt i sig selv. På samme måde som vi så det i pressemeddelelsen fra Kommissionen og 

Parlamentet henvises der til to slags lobbyister; dem der optræder hæderligt og dem der 

optræder uhæderligt. Han bruger her ordene positive og negative som antonymer for 

hinanden. Gravili siger, at det nye fælles register er løsningen på problemet.”Our solution to 

that problem is to have as much transparency as possible…” (s.1). Gravili slår fast at 

løsningen på problematikken omkring regulering af lobbyisme er gennemsigtighed, som 

opnås gennem det nye Register.  Gravili omtaler Registeret som ’de-facto obligatorisk', ”… 

but it is still nevertheless a pretty de-facto obligatory register”(s.3), og uddyber med, at det er 

nødvendigt at registrere sig for at få et adgangskort til Parlamentet. Han laver på den måde en 

sammenslutning mellem Kommissionen og Parlamentet ved at henvise til, at det er et fælles 

register. ”and remember it is a joint register, there is only one register.” (s.3). Det ændrer 

imidlertid ikke ved at regler for adgang ikke er ens for Kommissionen og Parlamentet. Man 

kan i Parlamentet tale om registeret som de-facto obligatorisk, da et adgangskort er påkrævet 

for at få adgang, hvorimod Kommissionen ikke har specifikke krav for adgang. Derfor bruger 

Gravili Parlamentets specifikke regler for adgang, til at tale på vegne af hele registeret og 

forsøger at italesætte de-facto obligatorisk, som gældende for hele registeret. Det er tydeligt, 

at Gravili ikke ønsker at omtale registeret som frivilligt, da han ikke en eneste gang i 

interviewet benytter ordet frivilligt, i stedet er hans ordvalg omkring registerets frivillige 

aspekt, at omtale det som de-facto obligatorisk eller dreje samtalen over på, at Kommissionen 
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ifølge traktaten forpligter sig til at høre alle. Dermed forsøger han at bruge ordet ’de-facto 

obligatorisk’ som synonym for ’frivilligt’ ved at henvise til, at der kun er et register. 

Grammatik: Gravili skal forsvare registerets frivillige aspekt overfor et muligt obligatorisk 

register, som jeg som interviewer bevidst gik efter at få uddybet. Når Gravili taler om 

oprettelsen af det fælles gennemsigtighedsregister tillægger han sig en høj grad af affinitet til 

sine egne udsagn. ”That is one of the biggest innovations that this transparency register has, 

compared to the register that we had before.” (s.1) Han vælger at formulere sig i nutid 

samtidig med, at han fremlægger udsagnet som objektivt fakta. På den måde fremstår 

udsagnet troværdigt. Ifølge Fairclough kan valget af objektiv modalitet være et forsøg at 

fremstå autoritær, men også skabe tvivl om hvis perspektiv der bliver repræsenteret 

(Fairclough,1992:158), hvilket også bliver tydeligt, da jeg spørger ind til hvorfor registeret 

ikke er obligatorisk. ”Well, yeah let me turn it the other way around. The Commission, in the 

treaty has a legal obligation to consult interest representatives and civil society, so if we 

refused to talk to someone we would be acting illegally.”(s. 3) Han starter sin sætning med at 

tøve, hvilket kan fremstå som om, han tager afstand, til det han skal til at sige. Han skal som 

talsmand for Maroš Šefčovič forsvare et frivilligt register, men med Faircloughs grammatiske 

blik for øje kan det virke som at hans affinitet til eget udsagn daler, når han ikke selv styrer 

samtalens gang.  Vi ser hvordan han begrunder det med, at det er ydre omstændigheder der 

gør, at registeret ikke kan være obligatorisk. Han fremstår dermed med en lav affinitet i hans 

forklaring på registeret som frivilligt, hvor han, så længe han ikke skal kommentere på det 

frivillige aspekt bedre kan tilslutte sig sine egne udsagn. Gravili henviser også til artikel 11 i 

traktaten, da han skal forklare hvorfor registeret er frivilligt og pointerer, at Kommissionen 

forpligter sig til at høre alle, som årsagen til hvorfor registeret ikke er obligatorisk. Derved 

fralægger han og Kommissionen sig ansvaret for ikke at gøre registeret obligatorisk, da det 

ville stride imod artikel 11 i traktaten. Der forekommer derfor en skiftende positionering i 

interviewet fra først at tillægge sig en autoritær position, hvor han glædeligt fortæller, at det 

nye register er løsningen på problemet i kampen mod ureguleret lobbyisme, til at gå over i en 

mere forsvarende position. Hvor han ved at italesætte registeret som ’de-facto obligatorisk’ 

indirekte indrømmer, at det måske ville være bedre med et obligatorisk register, men at det 

strider mod konkrete love i traktaten.  
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6.1.6. Tekstanalyse af ’interview med Koen Roovers’  (Bilag 6) 

Følgende interview har foregået på samme måde som interviewet ovenfor, hvor den største 

forskel ligger i, at Roovers i modsætning til Gravili trækker på den obligatoriske 

registreringsdiskurs, når han skal meningsudfylde regulering af lobbyisme. 

Ordvalg: Roovers ordvalg omkring registeret er negativt ladet. Dermed tager han tydeligt 

afstand fra registeret i sin nuværende form ved at bruge ordet ufuldkomment til at beskrive 

registeret. ”Our opinion is that the joint register between the European Commission and the 

European Parliament is fundamentally flawed, mostly so because of the voluntary nature of 

the register.” (s.1). Der lægges vægt på at registeret er frivilligt, som også ifølge Roovers er 

årsagen til hans modstand mod registeret. Roovers bruger også ordet ’gennemsigtighed’ flere 

gange igennem interviewet, men i modsætning til Gravili bruges det ikke til at betegne hvad 

det frivillige register er, men hvad det ikke er. ”The current Transparency Register makes 

some information available to citizens about the lobby work that takes place in Brussels, but 

certainly not all. In fact, major players are missing from the register…” (s.1). Roovers er 

opmærksom på, at fortalerne for et frivilligt register også bruger ’gennemsigtighed’ som et 

afgørende begreb for regulering af lobbyisme, dog mener han ikke, at der er en sammenhæng 

mellem gennemsigtighed og de få informationer, som registret bidrager med 

Grammatik: Roovers er tydelig i sin holdning til registeret, ved at starte med our opinion, som 

vi ser det i citatet ovenfor taler han ikke kun på vegne af sig selv, men hele ALTER-EU. Han 

kunne have valgt at formulere det som ’ALTER-EU’s opinion’ eller ’my opinion’, men ved at 

bruge ’our’, signalerer han en fælles og stærk holdning. På samme måde ser vi en stor brug af 

pronominer, der drager forskellen mellem ALTER-EU og dem, der er fortaler for et frivilligt 

register. For Roovers bliver frivilligt et negativt ladet ord, idet det sættes i forbindelse med 

registeret, da det ifølge ham er årsagen til den uregulerede lobbyisme. Om registeret siger han 

“…well it is voluntary and it is also not controlled.” (s.2), og om det frivillige aspekt af 

registeret “Yes, we see that as the major problem.” (s.2) Ved at sætte lighedstegn mellem 

’frivilligt’ og ’ikke kontrolleret’ indikerer han vigtigheden i, at registeret er kontrolleret, 

hvilket uddybes i det næste citat, hvor han udpeger det frivillige aspekt som årsag til den 

manglende kontrol. Jeg spørger som interviewer ind til Kommissionens forpligtelse til at tale 

med alle og henviser til artikel 11 i traktaten. Roovers modsiger argumentet med at der også 

findes hjemmel i traktaten til at gennemføre et obligatorisk register.  

                   ”Yes it is true they say this, but we have analyzed it and there are also different 



Regulering af lobbyisme i EU 
 

40 
 
 

views by legal experts that you can find a legal base for lobbying in the treaties – we are 

aware that this is often used as an excuse for voluntary lobbying, but first of all I think this is 

a political subject, if there is a political will for a mandatory register, it is possible.” (s.3) 

 Roovers styrker sit udsagn ved at henvise til ’legal ekspert’s og ’legal base’. Ved at bruge 

ordet legal understreger han, at det ikke ville være et brud med traktaten, at gennemføre et 

obligatorisk register. Hans egen grad af affinitet til udsagnet bliver tydeligt, da han siger ’I 

think this is…’,og pointerer derved, at han mener, at regulering af lobbyisme i sidste ende er 

et politisk spørgsmål. Det bliver også tydeligt længere nede i interviewet, hvor han henviser 

til et konkret eksempel som bevis for, at der sidder nogen i kommissionen der ikke ønsker et 

obligatorisk register. Han henviser til en udtagelse fra Simi Kallas (tidligere kommissær for 

administration, revision og anti-korruption), der i forbindelse med ’Åbenhedsinitiativet’ fra 

2005 udtalte, at ideen var at arbejde hen imod et obligatorisk lobbyregister, men som i 2008 

mundede ud i et frivilligt Lobbyregister. Roovers uddyber med, at Simi Kallas må have mødt 

en del modstand, hvorfor han blev nødt til at gå på kompromis. ”… where exactly he ran into 

resistance towards his plans is not clear…” (s. 3). Roovers lægger ikke skjul på, at der sidder 

vigtige personer i Kommissionen, som ikke ønsker registeret skal være frivilligt, hvilket gør 

det svært at få gennemført. Rovers benytter sig her af en historisk fortælling som 

argumentation for sit udsagn om, at modstanden mod det obligatoriske register ikke kun 

bunder i juridiske forhold, men i særdeleshed også politiske.  

6.1.7. Opsamling 
Den lingvistiske tekstanalyse deler empirien op i to poler med tilslutning til henholdsvis den 

obligatoriske registreringsdiskurs og den frivillige registreringsdiskurs. Denne opdeling af 

teksterne skaber et udgangspunkt for den nærmere analyse af de diskursive kampe, der 

udspiller sig i kampen om, at få lov til at meningsudfylde regulering af lobbyisme. Inden 

udvælgelsen af min empiri havde jeg en formodning om, hvilke tekster der ville skabe hvilken 

diskurs, og dermed hvilken position de hver især indtager. Denne formodning har ud fra 

ovenstående vist at holde stik. Til den frivillige registreringsdiskurs har jeg derfor knyttet 

følgende tekster: Interinstitutionelle Aftaler (Bilag 1), Kommissionen og Parlamentets fælles 

pressemeddelelse (Bilag 3) og interview med Antonio Gravili (Bilag 5). Modsætningsvis 

skabes den obligatoriske registreringsdiskurs af følgende tekster: Transparency does not yet 

live up to its name (Bilag 2), Lobbyists register failing to improve transparency, new report 

shows” (Bilag 4) og interview med Koen Roovers (Bilag 6) Det er de tre tekster fra 
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Kommissionen, der som forventet også lingvistisk skaber den frivillige registreringsdiskurs 

og de tre fra ALTER-EU der skaber den obligatoriske registreringsdiskurs.  

I tekstanalysen ser vi hvordan særligt begreber som ’åbenhed’, ’kontrol’ og ’gennemsigtigt’ er 

fremtrædende i flere af teksterne. Måden hvorpå disse begreber tillægges betydning varierer i 

henhold til den diskursive fremstilling af virkeligheden, som ligeledes varierer ud fra de 

forskellige udsagn i teksterne. Kampen om at fastlægge de forskellige tegns betydning i et 

forsøg på at skabe entydighed kommer derfor allerede til udtryk i den lingvistiske 

tekstanalyse.  

6.2. Den diskursive praksis 
 Jeg vil i følgende analyseafsnit gå i dybden med de kampe, der udspiller sig i den 

konstruerede diskursorden, men inden da vil jeg med diskursteoriens begreber vise, hvordan 

de fremtrædende begreber fra den tekstlingvistiske analyse igennem en artikulatorisk praksis 

sættes i relation til hinanden og resulterer i diskurserne. 

6.2.1. Diskurser - resultater af den artikulatoriske praksis 
Når man undersøger forskelle og ligheder mellem konkrete elementer skabes en relation, hvor 

hver relation betegnes artikulation. Ved at undersøge denne praksis kan jeg bevise, hvordan 

diskurser skabes som resultat af denne praksis. Såfremt jeg i dette afsnit henviser til citater fra 

teksterne vil henvisningen være til det bilag nummer teksten repræsenterer. Teksterne er som 

ovenfor vist fra bilag 1 til 6. 

I undersøgelsen af hvordan de forskellige elementer artikuleres i forhold til hinanden er det 

vigtigt at have for øje, at elementer her er tegn der endnu ikke er diskursivt artikuleret. I denne 

proces vil elementerne, hvor de bliver artikuleret på en sådan måde at de indgår i en diskurs, 

få status som momenter. Vi har i den lingvistiske tekstanalyse ovenfor allerede belyst, at der 

findes konkurrerende måder at forstå regulering på; hvorfor det også ligger navn til 

diskursordenen (regulering af lobbyisme). På trods af at de to modstridende diskurser allerede 

er konstrueret, dels igennem en baggrundsundersøgelse, men også i den lingvistiske 

tekstanalyse ovenfor er dette en proces der går forud for skabelsen af de to diskurser. Med 

opdelingen af teksterne i to poler, vil jeg med udgangspunkt i italesættelsen af regulering af 

lobbyisme, se på hvordan den artikulatoriske praksis skaber relationer tegnene imellem. 

Tegnet ’regulering’ er i sig selv et tomt begreb, men får betydning i det øjeblik det sættes i 

relation til andre ord. I teksterne fra Kommissionen skal regulering sættes i relation til 
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registeret som frivilligt, hvorfor ord som ’gennemsigtighed’, ’traktaten’, ’de-facto 

obligatorisk’ og ’åbenhed’ bliver brugt. I teksterne fra ALTER-EU er det ordet ’obligatorisk’ 

der er fremtrædende, når regulering skal artikuleres, dernæst sættes det i relation til 

’gennemsigtighed’, ’ansvarlighed’ og ’kontrol’. Det er ikke muligt alene ved at kigge på 

tegnene at vurdere, hvilken totalitet der forsøges konstrueret, men når man ser på hvordan 

tegnene bliver artikuleret i forhold til regulering, bliver det tydeligt at regulering forstås på 

forskellige måder. Enkelte tegn går igen på begge sider, men italesættes forskelligt. Her 

tænker jeg særligt på tegnet ’gennemsigtighed’, som hos begge parter er den vigtigste præmis 

for regulering. Da gennemsigtighed er en præmis begge parter forsøger at artikulere i forhold 

til regulering bliver det også det tegn der er udgangspunktet for den eksisterende kamp, som 

vil blive tydeliggjort i afsnittet om den diskursive kamp. 

 Det er imidlertid regulering artikuleret som ’frivilligt’ overfor regulering artikuleret som 

’obligatorisk’, der skaber den største forskel i den artikulatoriske proces. I et eksempel fra 

bilag 4 ser vi, hvordan regulering sættes i relation til et obligatorisk register: ”A mandatory 

system is unavoidable if the European Commission and Parliament are committed to lobbying 

transparency.” I modsætning hertil ses det i et citat fra Kommissionen i bilag 3, hvordan 

regulering indirekte artikuleres som frivillig: ”Alle de, der ikke er i registeret, vil blive spurgt, 

hvorfor de ikke kan optræde gennemsigtigt...” Her ses det, hvordan regulering tillægges 

betydning på to forskellige måder, ved at sætte det i relation til henholdsvis ’obligatorisk’ og 

’frivilligt’. Det er samtidig værd at lægge mærke til, hvordan ordet 

gennemsigtigt/gennemsigtighed optræder i begge citater. Regulering bliver dermed også sat i 

relation til ordet gennemsigtighed, som dog artikuleres og får betydning på to forskellige 

måder. I det første citat bliver gennemsigtighed fremstillet som noget, der kun er muligt, hvis 

et obligatorisk register bliver en realitet, hvor det i citatet nedenunder lægges over i hænderne 

på lobbyisterne. Det antydes, at man forventer en form for selvregulering, hvor du som 

lobbyist registrerer dig, hvis du ikke har noget at skjule, men at det i sidste ende er frivilligt, 

om en lobbyist ønsker at registrere sig.  

I teksterne ovenfor ses det hvordan tegnene ’obligatorisk’, ’gennemsigtighed’, ’ansvarlighed’ 

og ’kontrol’ på forskellige måder sættes i relation til hinanden, og til regulering af lobbyisme. 

Denne artikulatoriske praksis skaber betydningsfastlæggelse omkring tegnene, og er en 

proces, som resulterer i en obligatorisk registreringsdiskurs. En anderledes betydning får 

regulering, når det sættes i relation til tegnene ’traktaten’, ’de-facto’ ’obligatorisk’ og 
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’åbenhed’, som derved kan iagttages som den praksis, der går forud for skabelsen af en 

frivillig registreringsdiskurs. Ved at sætte tegnene i bestemte forhold til hinanden etableres 

bestemte betydninger, hvor andre samtidig udelukkes. Vi ser, hvordan begge parter trækker 

på udvalgte betydninger af ordet regulering, imens de vælger at ignorere andre.  

Kommissionen benytter sig ikke direkte af ordet frivilligt til at italesætte regulering, men 

definerer i stedet det frivillige aspekt, ved at trække på andre lignende elementer, som 

eksempelvis tegnet ’åbenhed’, som flere gange fungerer som et synonym for frivillig. 

Alligevel må man forstå, at de går ind for og forsvarer et frivilligt register eftersom registeret 

bygger på et frivilligt aspekt. Ordet frivilligt indgår derfor ikke direkte som et tegn i den 

frivillige registreringsdiskurs, men er et underliggende princip for registerets beståen og den 

måde Kommissionen ønsker at regulere lobbyisme på, hvorfor den ligger navn til selve 

diskursen. 

Alle de ovenstående tegn er elementer, som får status som momenter idet de igennem den 

artikulatoriske praksis sættes i relation til hinanden og skaber den enkelte diskurs. Begge 

diskurser forsøger at reducere tegnenes flertydighed til entydighed. Momenterne vil imidlertid 

altid være truet af de elementer der er blevet fravalgt, og som nu befinder sig i det diskursive 

felt, og derfor vil momenterne i sit udgangspunkt stadig være flertydige. Et af disse momenter 

er mere privilegeret end de andre, hvorfor de andre tegn samler sig om det privilegerede tegn, 

som derigennem får status som nodalpunkt, hvor denne kæde af tegn kaldes ækvivalenskæden. 

Ækvivalenskæden er alle de tegn der kan sammenlignes og modstilles, og derigennem give 

nodalpunktet indhold.   

Vi har ovenfor set, hvordan den artikulatoriske praksis har resulteret i to modstridende 

diskurser. Jeg vil nu med udvalgte citater, vise hvordan tegnene ordner sig omkring 

nodalpunkter i en ækvivalenskæde. Derfor vil følgende afsnit benytte samme begreber som 

ovenfor men i stedet for at befinde os i før-processen befinder vi os nu i en situation, hvor 

diskurserne er skabt, og igennem ækvivalenskæder forsøger at fikserer sig selv ved at skabe 

entydighed. 

6.2.2. Diskursernes ækvivalenskæder og nodalpunkter 
I interviewet med Koen Roovers siger han ”Our opinion is that the joint register between the 

European Commission and the European Parliament is fundamentally flawed, mostly so 

because of the voluntary nature of the register.”(Bilag 6:1). Roovers kritiserer her registeret 
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for ikke at være gennemsigtigt, i kraft af registerets frivillige aspekt. På den måde konstituerer 

han den obligatoriske registreringsdiskurs ved at udelukke den frivillige registreringsdiskurs. 

’Gennemsigtighed’ bliver her et vigtigt tegn, da han ved at kritisere registerets 

gennemsigtighed forsøger at udelukke de betydninger tegnet kunne have i andre diskurser, og 

derved skabe entydighed omkring tegnet ’gennemsigtighed’, som gør det til et moment i den 

obligatoriske registreringsdiskurs. I en anden af ALTER-EU's tekster knyttes flere 

betydninger til ”…the figures reveal a failure to improve levels of transparency and 

accountability around EU decision making, and call for a mandatory registration to be 

introduced.” (Bilag 4) Her får ’gennemsigtighed’ og ’ansvarlighed’ betydning dels ved at 

være knyttet til hinanden, men også ved at sættes i relation til regulering, som skal foregå 

gennem obligatorisk registrering. ’Gennemsigtighed’ tilskrives meningsindhold ved at drage 

en forskel mellem registeret som frivilligt og gennemsigtighed, og udelukker derved den 

betydning ’gennemsigtighed’ kunne have i et frivilligt register. Ved at sige at 

gennemsigtigheden har fejlet er den ikke forenelig med det frivillige aspekt, og der forsøges 

derved at skabe entydighed omkring betydningen af gennemsigtighed. I begge citater er det 

overordnet regulering af lobbyisme, der forsøges meningsudfyldt igennem tegnenes relation 

til hinanden. I et andet eksempel ser vi, hvordan diskursen igen er organiseret omkring tegnet 

gennemsigtighed og hvordan tegnet ’kontrol’ italesættes som en præmis for 

gennemsigtighed.”Transparency should never be optional. If the data is unreliable, it will 

remain meaningless to call it the transparency register.” “Safeguards against under-

reporting, including: regular checks on registrations and meaningful enforcement of the rules 

to prevent under-reporting.” (Bilag 2). Der bliver lagt vægt på, at det er nødvendigt med mere 

kontrol af registeret før end, det giver mening at italesætte det som gennemsigtigt. Der skal 

være mere kontrol med registeret, hvorfor de kommer med forslag til hvordan dette gøres 

bedst muligt. I interviewet med Roovers er han inde på samme problematik, hvor ’kontrol’ 

bliver sat i relation til ’obligatorisk’ ved at udelukke tegnets betydning i en frivillig 

registreringsdiskurs.”We made a report where we show how they under-report several 

times(…) We have proven time and again that there often are practices of under-reporting, 

missing information, well it is voluntary and it is also not controlled.” (Bilag 6:2). Der 

trækkes herved på tidligere betydningskonstruktioner der bekræfter, at et obligatorisk register 

er en nødvendighed, såfremt man ønsker kontrol og gennemsigtighed. Denne artikulation af 

tegnene sat ind i en historisk kontekst skaber en reproduktion af tidligere struktureringer 

omkring regulering af lobbyisme, som benyttes til at understøtte den obligatoriske 
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registreringsdiskurs. Tegnet ’kontrol’ bliver her et særligt vigtigt tegn i den obligatoriske 

registreringsdiskurs, da ’kontrol’ bliver det tegn der kan skabe den gennemsigtighed, som er 

essentielt for regulering af lobbyisme. Denne antagelse af, at diskurser trækker på tidligere 

betydningsdannelser kan forstås som et forsøg på at underbygge og tydeligøre de diskursive 

strukturer. Kigger vi på dette ud fra Faircloughs diskursive praksis, som er den del af 

modellen, vi her befinder os i, kan man inddrage hans begreb om intertekstualitet, som 

undersøger hvordan diskurser reproduceres og skaber forandring ved at trække på blandt 

andet tidligere diskurser. Intertekstualitet kan bruges i kampen for at skabe entydighed 

omkring tegnene i diskursen, hvor den forandring der ifølge Fairclough skabes er resultatet af 

den eksisterende kamp. For at belyse denne forandring vil det kræve, at jeg følger kampene 

over længere tid, men da det er de kampe der udspiller sig mellem de to diskurser her og nu 

jeg er interesseret i, forekommer eksemplet udelukkende for at drage en parallel mellem 

diskursteoriens artikulation og Faircloughs redskaber i den diskursive praksis. Begge handler 

de om at sammenkæde tegn, som derved får en ny betydning. Ud fra ovenstående citater 

bliver det tydeligt, hvordan tegnene i deres relation til hinanden danner en ækvivalenskæde i 

den obligatoriske registrerings diskurs. Ækvivalenskæden består af tegnene: ’Obligatorisk’, 

’kontrol’, ’ansvarlighed’ og ’gennemsigtighed’, som tilsammen skaber den legitimitet, der 

anses for essentielt for regulering af lobbyisme. Tegnet ’gennemsigtighed’ er som tidligere 

nævnt det der skaber den nødvendige legitimitet, hvorfor gennemsigtighed, som det også 

kommer til udtryk i citaterne, fremstår som et privilegeret tegn de andre tegn organiserer sig 

omkring. Inden jeg kommer nærmere ind på de privilegeredes tegn betydning for en diskurs 

vil jeg med udvalgte citater tydeligøre den frivillige registreringsdiskurs´ ækvivalenskæde.  

I den frivillige registreringsdiskurs er tegnet ’gennemsigtighed’ også et særligt vigtigt tegn, 

for hvem den også bliver en præmis for legitimitet. I modsætning til den obligatoriske 

registreringsdiskurs mener den frivillige registreringsdiskurs imidlertid, at dette opnås bedst 

gennem et frivilligt register. I teksterne fra Kommissionen er den vigtigste årsag til et frivilligt 

register, at åbenhed ses som altafgørende for gennemsigtigheden. Og da der i følge 

Kommissionen ligger en forpligtelse til at høre alle i begrebet ’åbenhed’, bliver ’frivilligt’ et 

princip for åbenhed. Vi har ovenfor set hvordan ’åbenhed’ sættes i relation til tegnet 

’gennemsigtighed’, og da kun et frivilligt register kan skabe den gennemsigtighed bliver 

’åbenhed’ og ’gennemsigtighed’ til momenter i den frivillige registreringsdiskurs, som 

forsøger at udelukke de betydninger tegnene kunne have i en anden diskurs ved at sættes i 
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relation til registeret som frivilligt. Ligeledes ses det, hvordan traktaten i ovenstående citater 

også bliver et moment i den frivillige registreringsdiskurs, da det er traktaten der forpligter til 

åbenhed og gennemsigtighed, og da åbenhed og gennemsigtighed kun opnås gennem et 

frivilligt register tilskrives traktaten meningsindhold derigennem. 

I et andet citat fremhæves ’åbenhed’ igen, som et vigtigt tegn for den frivillige 

registreringsdiskurs, da det sættes i relation til den regulering der er foretaget. ”I 

overensstemmelse med deres tilsagn om åbenhed er parterne enige om at oprette og føre et 

fælles »åbenhedsregister«…” (Bilag 1:1). Kommissionen mener, at de med det nye register 

netop har skabt den gennemsigtighed, som alle kræver. ”Dette er gode nyheder for 

gennemsigtigheden vedrørende udarbejdelsen af EU-politikkerne. Alle organisationer, hvad 

enten det er handelskamre, professionelle organisationer, ngo’er, tænke tanke eller andre, 

der ikke har noget at skjule, vil optræde i registeret (…) Alle de, der ikke står i registeret, vil 

blive spurgt, hvorfor de ikke kan optræde gennemsigtigt…” (Bilag 3). De tiltag der i citaterne 

ovenfor kommer til udtryk er alle foretaget ud fra en overbevisning om, at et frivilligt register 

skaber den nødvendige gennemsigtighed. I begge citater bliver det tydeligt, hvordan tegnene 

’gennemsigtighed’ og ’åbenhed’ sættes i relation til registeret, og da gennemsigtighed 

forudsætter åbenhed, som kun opnås gennem et frivilligt register, tilskrives tegnene 

derigennem betydning, der gør dem til momenter i en frivillig registreringsdiskurs. 

Vi har ovenfor set, hvordan tegnene ’gennemsigtighed’, ’åbenhed’ og ’traktaten’ alle knytter 

sig til hinanden og får betydning ved alle at indgå som momenter i den frivillige 

registreringsdiskurs. Den frivillige registreringsdiskurs lader ikke tegnet ’frivilligt’ indgå som 

moment i diskursen på trods af, at det står i relation til de andre tegn, som vi ser det i citaterne 

ovenfor. Den frivillige registreringsdiskurs ved at den obligatoriske registreringsdiskurs står 

stærkt, særligt i deres kritik af registerets frivillige aspekt, hvorfor den frivillige 

registreringsdiskurs imødekommer kritikken ved at kalde registeret for de-facto obligatorisk. 

”… but it is still nevertheless a pretty de-facto obligatory register.” (Bilag 5) De-facto 

obligatorisk bliver et synonym for frivilligt, hvorfor tegnet frivilligt fortrænges til det 

diskursive felt og i stedet repræsenteres af det ’de-facto obligatoriske’ tegn. Ved at de-facto 

obligatorisk er et synonym for det frivillige tegn, bliver det til et moment i diskursen idet, at 

det som synonym for ’frivilligt’ knytter sig til tegnet ’åbenhed’ ved at være et underliggende 

princip. Endvidere knytter ’åbenhed’ sig til ’traktaten’ der knytter sig til ’gennemsigtighed’. 
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’Gennemsigtighed’ fremstår på den måde som et særligt privilegeret tegn, da det er dét tegn 

de andre organiserer sig omkring i deres relation til hinanden.  

Ud fra ovenstående kan jeg nu konstruerer en ækvivalenskæde for den obligatoriske 

registreringsdiskurs. Ækvivalenskæden består af tegnene: ’De-facto obligatorisk’, ’åbenhed’, 

’traktaten’ og ’gennemsigtighed’, hvor ’gennemsigtighed’ er det privilegerede tegn, der ved at 

få betydning gennem de andre tegn i ækvivalenskæden skal skabe den legitimitet der kræves 

på området for regulering af lobbyisme. 

De to ækvivalenskæder står som modpoler til hinanden i deres forsøg på at fiksere 

henholdsvis den obligatoriske registreringsdiskurs og den frivillige registreringsdiskurs. I 

kampen om at skabe den legitimitet, der er nødvendig i regulering af lobbyisme. 

Den frivillige registreringsdiskurs ækvivalenskæde: ’De-facto obligatorisk’, ’åbenhed’, 

’traktaten’ og ’gennemsigtighed’. 

Den obligatoriske registreringsdiskurs ækvivalenskæde: ’Kontrol’, ’ansvarlighed’, 

’obligatorisk’ og ’gennemsigtighed’ 

I begge forhold går tegnet ’gennemsigtighed’ igen, som i begge forhold bliver en præmis for 

den legitimitet der forsøges skabt. Det er derfor i tegnet ’gennemsigtighed’, at de to diskurser 

støder sammen, som derfor fremstår som særlig vigtig i kampen om at definere regulering af 

lobbyisme, som vil blive uddybet i afsnittet om den diskursive kamp. Der er derfor tydeligt, at 

’gennemsigtighed’ er et nodalpunkt i begge diskurser, som de andre tegn organiserer sig 

omkring. Det er imidlertid muligt at iagttage og argumentere for, at flere af momenterne er 

nodalpunkter.  

I den frivillige registreringsdiskurs´ ækvivalenskæde har jeg udover tegnet gennemsigtighed 

også valgt at udpege ’åbenhed’ som et muligt nodalpunkt. Netop disse to tegn er ganske 

tomme men får betydning, når de sættes i relation til de andre tegn i ækvivalenskæden. På 

samme måde som tegnet ’gennemsigtighed’ kan tegnet ’åbenhed’ også ses som et privilegeret 

tegn, som de andre tegn ordner sig omkring. Vi har med citaterne ovenfor set, hvordan 

åbenhed italesættes som en nødvendighed for en legitim regulering af lobbyisme. Her giver de 

andre tegn nodalpunktet ’åbenhed’ betydning ved at organisere sig omkring tegnet ’åbenhed’, 

som også får sin betydning derigennem. 
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Både tegnet ’gennemsigtighed’ såvel som tegnet ’åbenhed’ vil dog altid forblive flertydigt og 

derfor altid være truet af de elementer der i et forsøg på at fiksere diskursen er blevet 

fortrængt til det diskursive felt. Hvor flere diskurser kæmper om at meningsudfylde de samme 

tegn kaldes de flydende betegnere, hvilket betyder at et nodalpunkt også kan være en flydende 

betegner, hvis ingen diskurs har formået at skabe entydighed omkring det.  

Nodalpunkterne ’gennemsigtighed’ og ’åbenhed’ italesættes begge som en forudsætning for at 

legitimitet kan finde sted. ’Åbenhed’ er et særligt vigtigt tegn, da det også er det der har lagt 

navn til registeret (Åbenhedsregisteret). I Åbenhedsregisteret ligger der en forståelse af, at 

registeret er åbent for alle, men der ligger også implicit et frivilligt aspekt heri, for som 

tidligere vist er åbenhed et princip for frivillighed da fuld åbenhed, som det kommer til udtryk 

i artikel 11 i traktaten, ikke kunne eksisterer igennem et obligatorisk register. På den måde får 

’åbenhed’ ikke kun sin betydning igennem de andre tegn, men også ved at drage en forskel 

mellem et obligatorisk register og åbenhed, som derved forsøges skabt entydighed omkring. 

Registeret har fra starten af mødt stærk kritik i relation til dets frivillige aspekt, derfor har det 

fra Kommissionens side handlet om at etablere en diskurs, der kan afspejle den sociale 

virkelighed på en sådan måde, at der skabes en fælles accept og forståelse omkring regulering 

af lobbyisme.  

I den obligatoriske registreringsdiskurs er ’gennemsigtighed’ også et nodalpunkt, de andre 

tegn organiserer sig omkring. Ydermere er det oplagt at udpege tegnet obligatorisk som et 

andet muligt nodalpunkt i forhold til at skabe entydighed omkring de andre tegn i 

ækvivalenskæden, da obligatorisk bliver italesat som en forudsætning for kontrol, 

ansvarlighed og gennemsigtighed. Det interessante ved at udpege gennemsigtighed’ og 

’obligatorisk’ som mulige nodalpunkter er, at det ene klart er mere udsat for at få 

destabiliseret sin entydighed end det andet. Vi har ovenfor set, at tegnet ’gennemsigtighed’ 

også indgår i den frivillige registreringsdiskurs’ ækvivalenskæde, hvorved vi kan iagttage, at 

begge diskurser kæmper om at meningsudfylde tegnet. Det bliver derfor omkring tegnet 

’gennemsigtighed’, at de diskursive kampe blandt andet udspiller sig. Disse kampe vil jeg 

komme nærmere ind på senere i analysen, hvor fokus vil ligge på kampen om de flydende 

betegnere. I modsætning hertil er det privilegerede tegn obligatorisk ikke en flydende 

betegner, hvorfor dens forsøg på fiksering ikke er truet i samme grad. Alligevel forsøger den 

frivillige registreringsdiskurs ved at italesætte frivilligt som de-facto obligatorisk at true den 

obligatoriske registreringsdiskurs’ ellers forholdsvis stabile tegn.  
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den frivillige registreringsdiskurs mener, at regulering skal foregå gennem et frivilligt 

register, føler den sig truet af den obligatoriske registreringsdiskurs som står stærkt i den 

offentlige debat, og ved at italesætte registeret som de-facto obligatorisk, forsøger de at 

udelukke den obligatoriske registreringsdiskurs. Der ligger imidlertid en betydningsforskel i 

tegnet ’obligatorisk’ og tegnet ’de-facto obligatorisk’, hvorfor det ikke kan betegnes som en 

flydende betegner. Da registeret som udgangspunkt er frivilligt og Kommissionen står som 

hoveaktør bag dette, ville det forekomme modstridende at forsøge at gøre tegnet obligatorisk 

til et moment i den frivillige registreringsdiskurs. I stedet benyttes tegnet de-facto obligatorisk 

når registeret skal omtales, som det kommer til udtryk i interviewet med Gravili. ”… but it is 

still nevertheless a pretty de-facto obligatory register.” (Bilag 5:3). At omtale registeret som 

de-facto obligatorisk er imidlertid kun rigtigt i forhold til Parlamentets særregler i registeret. I 

Kommissionen som Gravili repræsenterer, er registeret ikke de-facto obligatorisk men 

frivilligt. Forskellen i reglerne for at få adgang til Kommissionen og Parlamentet kommer til 

udtryk i artikel 18 i den institutionelle aftale mellem de to parter, hvor foranstaltningerne for 

ikke at overholde adfærdskodekset fremføres således: ”… såsom suspension eller udelukkelse 

fra registeret og eventuelt inddragelse af de adgangskort til Europa-Parlamentet, der er 

udleveret til de pågældende personer eller i givet fald deres organisationer.”(Bilag 1:31). Et 

adgangskort er kun et krav, såfremt en lobbyist ønsker adgang til Parlamentet. En inddragelse 

af adgangskortet kan forekomme såfremt adfærdskodekset ikke bliver overholdt. Det er 

imidlertid værd at bemærke, at manglende overholdelse af kodekset også kan medføre 

suspension eller udelukkelse fra registeret, hvilket netop er det den frivillige 

registreringsdiskurs trækker på i forsøget på at fiksere ’de-facto obligatorisk’ som et moment i 

diskursen. Den frivillige registreringsdiskurs forsøg på at gøre krav på begrebet de-facto 

obligatorisk er dermed et forsøg på at udelukke den obligatoriske registreringsdiskurs og opnå 

hegemoni ved at fastlåse tegnene på netop deres måde. Og derved blive den dominerende 

diskurs i diskursordenen.  

I den sociale virkelighed er det frivillige register det gældende, hvorfor der kan argumenteres 

for, at den frivillige registreringsdiskurs i øjeblikket er den dominerende diskurs. Den bliver 

imidlertid konstant truet af den obligatoriske registreringsdiskurs, som forsøger at 

betydningsfastlægge elementer inden for samme terræn og vise den nuværende praksis’ 

utilstrækkelighed.  
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6.2.3. Den diskursive kamp 

I ovenstående afsnit har jeg igennem udvalgte citater fremanalyseret ækvivalenskæderne i de 

to modstridende diskurser. Af disse tegn har jeg iagttaget ’gennemsigtighed’ og ’åbenhed’ 

som mulige nodalpunkter i den frivillige registreringsdiskurs og obligatorisk’ og 

’gennemsigtighed’ som nodalpunkter i den obligatoriske registreringsdiskurs. Begge disse 

diskurser befinder sig inden for den konstruerede diskursorden. Jeg vil i det følgende 

undersøge, hvordan de to konkurrerende diskurser begge kæmper om at indholdsudfylde de 

flydende betegnere og derigennem opnå hegemoni.  

Inden jeg går i gang med at se på de kampe der udspiller sig i den givne diskursorden, er det 

relevant at vende blikket mod regulering af lobbyisme i den sociale virkelighed. 

Kommissionen har som beskrevet i afsnittet om ’EU som politisk system’ særlige beføjelser 

til at holde kontrol med, at alt foregår i overensstemmelse med traktaten. Kommissionen som 

er hovedaktør bag Registeret er samtidig EU's mest magtfulde institution. Disse beføjelser har 

udviklet sig i takt med at EU er blevet mere overstatslig (Kelstrup et al.,2008:18-19). Derfor 

kan man tale om Kommissionen som en institution med eksisterende relationer og konkrete 

praksisser. Ud fra en diskursanalytisk tilgang opfattes disse relationer og praksisser som 

diskursivt konstituerede (Jørgensen & Philips, 1999:74ff), men fordi de igennem tid er blevet 

indlejret i Kommissionen tager de form som ikke-diskursive praksisser. Disse ikke diskursive-

praksisser vil i den sociale virkelighed være konstituerende for de diskursive praksisser, der 

finder sted. Denne antagelse af at diskurser både er konstituerende og konstituerede er 

relevant, når vi iagttager regulering af lobbyisme i den sociale virkelighed. Det er en 

kendsgerning, at det eksisterende register er frivilligt. Registeret er formuleret af 

Kommissionen, som i forhold til fortalerne for et obligatorisk register igennem de ikke-

diskursive praksisser har en indlejret magt, der skaber ulige magtforhold mellem de to 

diskurser. Og netop derfor fremstår den frivillige registreringsdiskurs som den dominerende 

diskurs. Dette skyldes den måde de ikke-diskursive praksisser former og begrænser regulering 

af de diskursive praksisser i regulering a lobbyisme. ”Thus the discursive constitution of 

society does not emanate from a free play of ideas in people’s heads but from a social 

practice which is firmly rooted in an oriented to real, material social structures.” (Fairclough, 

2002:66). Jeg vil imidlertid ikke gå mere ind i diskussionen omkring de ikke-diskursive 

praksisser på nuværende tidspunkt, da fokus her ligger på de diskursive praksisser inden for 

den givne diskursorden. Den sociale strukturs ikke-diskursive praksisser vil jeg vende tilbage 
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til i analysen af den bredere sociale praksis, hvor jeg vil inddrage teorier omkring 

legitimitetsbegrebet. 

Vender vi os igen mod den konkrete diskursorden bestående af to modstridende diskurser 

foregår der en tydelig kamp om at få lov til at indholdsudfylde tegnet ’gennemsigtighed’. 

’Gennemsigtighed’ er et element, der er særlig åben for betydningstilskrivning. I begge 

tilfælde er ’gennemsigtighed’ også et privilegeret tegn, som de andre tegn ordner sig omkring. 

Derfor er tegnet ’gennemsigtighed’ et nodalpunkt i det øjeblik det sættes ind i den enkelte 

diskurs, men en flydende betegner i forholdet mellem de to diskurser. At tegnet gennemsigtig 

er en flydende betegner, indikerer at ingen af de to diskurser har formået at tillægge tegnet 

entydighed. Begge diskurser er for så vidt enige om at gennemsigtighed er relevant for 

regulering af lobbyisme, så på den måde kan man tale om gennemsigtighed som en 

selvfølgelighed for regulering af lobbyisme, men forståelsen af gennemsigtighed er langt fra 

en selvfølgelighed. Kampen opstår, når tegnet ’gennemsigtighed’ skal tillægges mening. I den 

frivillige registreringsdiskurs bliver gennemsigtighed lig med åbenhed, og da åbenhed er et 

princip for frivillighed, bliver et frivilligt register en forudsætning for gennemsigtighed. Der 

henvises til artikel 11 i traktaten, hvor Kommissionen har en forpligtelse til at høre alle. Og 

eftersom Kommissionen er traktatens vogter, er det for dem vigtigt altid at handle i 

overensstemmelse med gældende love i traktaten. Derfor ville et obligatorisk register ifølge 

Kommissionen være en hindring for at kunne føre en åben og gennemsigtig debat, da 

gennemsigtigheden skabes ved, at alle har lige ret til at blive hørt. 

 I den obligatoriske registreringsdiskurs bliver ’gennemsigtighed’ sat ind i en ækvivalenskæde 

med tegn som ’ansvarlighed’ og ’kontrol’, hvor det at kunne føre kontrol bliver en 

forudsætning for gennemsigtigheden. Ved at kontrol bliver en forudsætning for 

gennemsigtighed udelukkes betydningen af gennemsigtighed i en frivillig 

registreringsdiskurs, da det - fordi det er frivilligt - ikke vil være muligt, at føre kontrol med 

hvem der udøver lobbyisme og derfor vil der være en mangel på gennemsigtig. Kun igennem 

en obligatorisk registrering er det muligt at føre kontrol og holde lobbyister såvel som 

institutionerne ansvarlige for deres handlinger.  

Vi står her med det samme tegn, som de to diskurser forsøger at meningsudfylde på 

forskellige måder. Kampen om ’gennemsigtighed’ er stadig meget åben og på trods af, at den 

frivillige registreringsdiskurs fremstår som den dominerende betyder det ikke at den 
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nødvendigvis accepteres som bedre end den anden. Den obligatoriske registreringsdiskurs 

udfordrer nemlig hele tiden den frivillige registreringsdiskurs i kampen om at indholdsudfylde 

regulering af lobbyisme. I debatten omkring regulering af lobbyisme forekommer der en 

tydelig kritik af registeret, der primært bygger på det frivillige aspekt i registeret. Denne 

forestilling skyldes blandt andet, at den obligatoriske registreringsdiskurs konstant truer den 

frivillige registreringsdiskurs igennem andre definitioner af tegnene. I en frivillig 

registreringsdiskurs taler man eksempelvis ikke direkte om et obligatorisk register, men der er 

ingen hindring for at elementer fra den obligatoriske registreringsdiskurs på et tidspunkt 

kunne indgå som en del af den frivillige registreringsdiskurs.  

Jeg har tidligere vist, hvordan den frivillige registreringsdiskurs ved at inddrage tegnet ’de-

facto obligatorisk’ forsøger at gøre elementet ’obligatorisk’ til et moment i den frivillige 

registreringsdiskurs, ved at argumentere for at registeret også kan italesættes som de-facto 

obligatorisk og derved give det et obligatorisk aspekt. 

Begge diskurser kæmper om at dominere diskursordenen, og i kampen om at skabe 

entydighed forsøger de at udelukke hinanden ved at fortrænge de elementer, der kan true 

momenternes betydning til det diskursive felt. Elementerne i det diskursive felt vil forsat være 

en trussel for diskursens entydighed, hvorfor diskurserne står i et antagonistisk forhold til 

hinanden.  

Antagonisme er den konflikt der foregår mellem de to diskurser i diskursordenen, hvor begge 

forsøger at opnå hegemoni inden for samme område. Hegemoni opstår i det øjeblik den ene 

diskurs udelukker den anden ved at fastlåse tegnenes betydning på en sådan måde, at den 

alene dominerer området.  

Jeg har tidligere argumenteret for, at den frivillige registreringsdiskurs dominerer 

diskursordenen i kraft af at registeret i sit udgangspunkt er frivilligt. Dog dominerer den ikke 

alene regulering af lobbyisme, da vi ovenfor har set, hvordan den konstant trues af den 

obligatoriske registreringsdiskurs, hvorfor der ikke findes hegemoni. Den frivillige 

registreringsdiskurs har i et forsøg på hegemonisk intervention søgt at fremlægge registeret 

som de-facto obligatorisk ved at henvise til, at Parlamentet gør krav på adgangskort og der 

kun er et register. Eftersom Kommissionen ikke selv gør krav på adgangskort og samtidig 

promoverer, at de er forpligtet til at høre alle, er det interessant, at de ikke ønsker at tale om 

registeret som frivilligt. Frivilligt er i takt med den stigende kritik af registeret blevet et svagt 
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ord i modsætning til obligatorisk, som i den offentlige debat står stærkt i debatten om 

regulering af lobbyisme. Årsagen til at Kommissionen har følt sig nødsaget til at inddrage 

begrebet de-facto obligatorisk kan ses i lyset af, at den obligatoriske registreringsdiskurs er så 

stærk og truende at de bliver nødt til at forholde sig til den. Ved at inddrage begrebet de-facto 

obligatorisk viser de, at de er opmærksomme på, at den obligatoriske registreringsdiskurs er 

en trussel i kampen om entydigt at definere regulering af lobbyisme. Ved netop at artikulere et 

element, som ikke naturligt knytter sig til den frivillige registreringsdiskurs forsøger de at 

reproducere det obligatoriske tegns betydning på en sådan måde, at de fortrænger dets 

oprindelige betydning til det diskursive felt, og dermed står stærkere i kampen om at 

dominere den givne diskursorden.  

6.2.4 Opsamling 
Vi har i ovenstående afsnit set hvordan de to diskurser kæmper inde for samme område om at 

dominere den givne diskursorden. Diskursorden består af flydende betegnere, som begge 

diskurser kæmper om at meningsudfylde. Samtidig ser vi hvordan elementer tager form som 

momenter, når de træder ind i den enkelte diskurs, hvor de i en ækvivalenskæde organiseres 

omkring diskursens nodalpunkter. Årsagen til at tegnene i flere tilfælde tager form som både 

element, moment, nodalpunkt og flydende betegner, er at betydning aldrig kan fastlåses. 

Ingen diskurs er nogensinde helt lukket, og giver altid anledning til diskursive kampe i form 

af nye artikulationer.  

Den frivillige registreringsdiskurs er uden tvivl den mest dominerende, men det er vigtigt at 

påpege, at der ikke foregår hegemoni. Den obligatoriske registreringsdiskurs er en stærk 

modstander i kampen om at definere regulering af lobbyisme. Det frivillige register har været 

genstand for meget kritik og det obligatoriske register er både konstituerende og konstitueret 

af den sociale praksis, hvorfor man ikke kan udelukke at den med tiden kan blive den 

dominerende diskurs. Mange kræfter i EU kæmper for mere gennemsigtighed i forhold til 

regulering af lobbyisme. Hvis den obligatoriske registreringsdiskurs formår at skabe 

entydighed omkring begrebet ’gennemsigtighed’, kan det ikke udelukkes at de også kan 

meningsfylde begrebet regulering. I begge diskurser ser vi hvordan tegnene lægger sig op af 

hinanden, hvor artikulationen er genstand for det antagonistiske forhold, men vinder den ene 

diskurs de flydende betegnere er det muligt, at en hegemonisk intervention vil finde sted.  



Regulering af lobbyisme i EU 
 

54 
 
 

7. Introduktion til sociale praksis  
Jeg er nået til den sidste del af den tre-dimensionelle model, som Fairclough kalder den 

sociale praksis. For at kunne undersøge denne del, begiver jeg mig væk fra diskursanalysen 

og inddrager teorierne om den demokratiske legitimitet.  

7.1. Legitimitetsbegrebet 
I den vestlige verden i dag hænger begrebet legitimitet unægteligt sammen med begrebet 

demokrati. Jeg har derfor valgt at tage udgangspunkt i David Beetham og Jürgen Habermas 

forståelser af legitimitetsbegrebet, hos hvem demokrati er en forudsætning for legitimitet. Der 

findes imidlertid fortalere for, at det ene ikke nødvendigvis er en forudsætning for det andet. 

Max Weber, som både Beetham og Habermas til dels er inspireret af (Beetham,1991 

&Habermas,1975), mener ikke at demokrati er en forudsætning for legitimitet. Weber bruger 

legitimitetsbegrebet til at beskrive retfærdiggørelse af et herredømme, som i sin grundform 

består af at pleje troen på legitimitet, hvorfor alene troen på et styres legitimitet gør 

magtudøvelsen legitim (Weber, 2003:311-314). Jeg vil i det følgende redegøre for Habermas 

og Beethams legitimitetsbegreber, for derefter at lave en sammenligning, der åbner op for 

diskussionen af den demokratiske legitimitet. Jeg vil til sidst indsnævre begrebet, og sætte 

fokus på den demokratiske legitimitet i EU. 

7.1.2. Habermas normer for legitimitet 
For Habermas er legitimitet et resultat af den legalitet et styre besidder, hvis den er bygget op 

omkring en lovlig konstitution; og beslutninger og love træffes i henhold til gældende 

retspraksis (Habermas, 1975:104-5).”Juridiske love og regler er kun legitime, hvis de har 

tilslutning i en diskursiv lovgivningsproces, der selv bygger på en lovlig konstitution.” 

(Habermas, 1996:382). En beslutning kan imidlertid være lovlig uden at være legitim, hvorfor 

Habermas kritiserer Weber, da han mener, at han indskrænker legitimitet til legalitet 

(Habermas, 1975:105). Habermas påpeger, at der skal forekomme en gensidig anerkendelse, 

som ikke vil forekomme så længe et styre ikke kan legitimeres uafhængigt af de gældende 

love (Habermas, 1975:108). Derfor skal et styres beslutninger kunne efterprøves i 

befolkningen, før end de kan anses for legitime. Der skal der være en sammenhæng mellem 

retsnormer og moralsk rigtighed, for at et styre kan legitimeres (Habermas, 2005: 

188.9).”Moderne ret er positiv, tvingende og individualistisk struktureret.”  (Ibid:73). 

Hermed understreger han vigtigheden i at sikre borgernes demokratiske selvbestemmelse og 

samspillet mellem love og folkesuverænitet, for at et en retsstat kan opfattes som demokratisk 
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legitim. Der er derfor en nødvendig sammenhæng mellem ret, moral og demokrati, men 

derved også en spænding mellem fakticitet og gyldighed (Habermas, 2008:20ff). En 

legitimitetstro skal ikke støtte sig udelukkende på psykologisk betydning, for enhver 

legitimitetstro har ifølge Habermas en iboende sandhedsrelation. Dette gør at den til enhver 

tid skal kunne efterprøves i befolkningen uafhængigt af dens psykologiske virke. Her kommer 

sandhedsrelationen ind, som en prøve på hvorvidt normative påstande kan efterprøves som 

moralsk gyldige (Habermas, 1975:104-105).  

Fakticitet henviser til, at styret har ret til at gennemtvinge love, da de besidder magten i 

samfundet, men for at disse love og normer også har gyldighed, bliver de nødt til at have 

deres gyldighed fra de enkelte borgere i samfundet (Habermas, 2005:59-61,73-74). Normer er 

altså kun gyldige i det omfang at de kan efterprøves og forsvares hos de enkelte individer. 

Normer gør derfor krav på en vis enighed i kommunikationen, og der kan imidlertid ikke blot 

forudsættes en enighed; den skal derimod skabes gennem rationel argumentation i den frie 

kommunikation (Habermas, 2008:15-16; 1975:113-114). Habermas sætter lighedstegn 

mellem demokrati og retten til den frie offentlige debat – og i normativt perspektiv er 

beslutningerne ikke legitime, blot fordi de er vedtaget af en folkevalgt forsamling. De bliver 

først legitime i det øjeblik, de sikrer en fri og kontinuerlig diskussion. Dermed er det ikke 

afstemningen, der afgør om noget er legitimt, men det der går forud for afstemningen i form 

af deltagelse og diskussion og der ud fra danne en fælles mening (Eriksen og Weigård, 

2003:191-2). Den rationelle forståelse af den frie dialog bygger på en fælles accept af nogle 

universelle kriterier; sandhed, rigtighed og sandfærdighed (Habermas, 2004:233-235). Det er 

imidlertid Habermas overbevisning, at hvis denne procedure følges er det muligt at opnå 

enighed igennem rationelle argumenter. Det er desuden vigtigt, at denne dialog er fri for 

enhver form for strukturel magt eller særinteresser. Alle involverede parter må stræbe efter 

det fælles bedste, og igennem rationel argumentation vil det være muligt at opnå enighed. 

Dette kalder Habermas også for den ideelle samtalesituation (Habermas, 2004:9). Der er 

imidlertid aldrig muligt at opnå fuldstændig enighed omkring en norms gyldighed, men hvis 

’enigheden er opnået gennem rationelle argumenter og overholdelse af de universelle 

kriterier, må fornuften hos den enkelte acceptere normen som gyldig (Habermas, 

2008:16;1975:111-114).  
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I forhold til at finde de bedste løsninger er det essentielt, at alle berørte parter har lige 

mulighed for at udøve indflydelse. Kun derigennem kan den demokratiske legitimitet sikres 

(Eriksen & Weigård, 2003:24).  

7.1.3. Beethams kriterier for legitimitet 

Beetham mener ligesom Habermas ikke, at noget er legitimt blot fordi der er en fælles tro på 

det (Beetham, 1991:11). Ifølge Beetham skal et styre for at kunne anses for legitimt overholde 

tre vigtige punkter. For det første skal love og regler altid udøves i henhold til gældende 

lovgivning, dvs. at der skal forekomme legalitet. Dernæst skal den gældende magt kunne 

retfærdiggøres inden for de fælles værdier, der eksisterer i et samfund, og for det tredje skal 

der foreligge en form for samtykke eller accept blandt befolkningen og andre autoriteter i 

samfundet (Ibid:15-18). Legitimitet er hos Beetham et flerdimensionelt begreb, da alle tre 

kriterier ud fra et normativt perspektiv skal være overholdt, for at et styre kan betragtes som 

demokratisk legitimt (Ibid:19).  Kriterierne er universelle og derfor gældende i alle slags 

samfund. Alligevel påpeger han, at et styre kan være mere eller mindre legitim, da det altid 

skal ses i forhold til konteksten, og i hvilken grad de forskellige kriterier overholdes (Ibid:20-

21). Legitimitet som kun er reguleret alene i kraft af sin legalitet eller befolkningens tillid, kan 

ikke accepteres som et legitimt styre. ”A given power relationship is not legitimate because 

people believe in its legitimacy, but because it can be justified in terms of their 

beliefs.”(Ibid:11). Hvorfor et styres magt kun er legitimt såfremt, de gældende beslutninger 

kan retfærdiggøres i forhold til befolkningens værdier og normative forventninger (Ibid:10-

11). 

Beetham har i sine senere studier videreudviklet legitimitetsbegrebet og har i samarbejde med 

Christopher Lord skrevet bogen ’Legitimacy and the European Union’, hvori de analyserer 

legitimiteten i EU (Beetham & Lord, 1998). Beetham lægger vægt, på at legitimitet altid skal 

ses i forhold til konteksten, hvorfor EU som politisk system er særlig interessant. 

Udgangspunktet for Beetham er ligesom hos Habermas, at demokrati og legitimitet hænger 

unægteligt sammen, hvorfor de liberale demokratiske kriterier er en forudsætning for, at et 

styre kan betragtes som legitimt. ”Only a direct form of legitimacy which is based upon the 

liberal democratic criteria of normative validity and legitimation will be able to ensure 

citizen support and loyalty to its authority.” (Beetham,1991:22). Med de liberale 

demokratiske kriterier pointerer Beetham, at legitimiteten skabes gennem borgernes 

suverænitet som en valid kilde til politisk autoritet, der er stadfæstet i de demokratiske 
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principper (Ibid:6). Beetham og Lord mener, at de liberale demokratiske kriterier for 

legitimitet er anvendelige på EU, da størstedelen af EU's grundlæggende principper bygger på 

de demokratiske liberale kriterier, og EU i sit udgangspunkt består af liberale demokratiske 

stater
6
. Hvorfor de argumenterer for, at EU som legitimt styre må vurderes ud fra samme 

kriterier.  

Legitimitetsbegrebet har ovenfor været diskuteret i relation til stater, men hvorvidt man 

vælger at betragte EU, som en egentlig stat eller en international organisation har betydning i 

forhold til at vurdere legitimiteten i EU. Jeg vil i min afhandling ikke tage stilling til, hvorvidt 

EU er nærmest en stat eller en international organisation, men påpege, at selve 

problematikken omkring EU som politisk system har betydning i forhold til at vurderer den 

demokratiske legitimitet i EU. Beetham og Lord identificerer tre områder, som i henhold til 

de demokratiske liberale kriterier udgør et problem for dem demokratiske legitimitet i EU: 

Præstation, demokrati og identitet (Beetham & Lord, 1998:22ff). 

Præsentation: I forhold til præsentation kan der opstå manglende demokratisk legitimitet, hvis 

der er uenighed om EU's rolle som politisk system. Dernæst vurderes den demokratiske 

legitimitet ud fra EU's evne til at træffe politiske beslutninger, der skaber effektive resultater 

på de områder EU varetager udadtil (Beetham & Lord, 1998:23).  Den legitimitet EU 

erhverver ved at træffe beslutninger, der skaber positive resultater, kaldes også output-

legitimitet. Dette vil jeg komme nærmere ind på i afsnittet om demokratisk legitimitet i EU. 

Demokrati: EU bliver ofte kritiseret for at lide af demokratisk underskud, hvilket ofte bliver 

kædet sammen med EUs magtfordeling, såvel som en følelse blandt befolkningen af at 

beslutninger bliver truffet langt fra den enkelte borger (Kelstrup et al., 2008:232-234). For at 

vurdere legitimiteten på dette område skal man se på i hvilket omfang befolkningen bliver 

inddraget og repræsenteret i forhold til de beslutninger der træffes (Beetham & Lord, 

1998:26-27). Dette aspekt er særlig interessant i forhold til denne afhandlings problematik, da 

EU netop forsøger at opnå demokratisk legitimitet igennem lobbyisme. Denne form for 

legitimitet er som tidligere nævnt omdrejningspunkt for meget diskussion, da flere mener, at 

                                                           
 

6
 Der findes flere eksempler på medlemslande der ikke overholder de demokratiske liberale kriterier, men 

ethvert medlemsland skal som udgangspunkt leve op til disse kriterier i forhold til medlemskab. (TEU. Artikel 
49) 
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lobbyismen undergraver den demokratiske legitimitet fremfor at styrke den, da særligt 

Kommissionen kritiseres for at omgå lobbyister på ulige vilkår (Kelstrup et al., 2008:234).  

Identitet: Sammenhængen mellem demokratisk legitimitet og identitet vurderes ud fra i 

hvilket omfang der eksisterer en følelse af fælleskab, som eksempelvis skabes igennem et 

fælles sprog, historie eller værdier. (Beetham & Lord, 1998:27-28). På trods af ‘identitetens’ 

store betydning for det demokratiske underskud i EU, er det i denne sammenhæng ikke 

relevant, da EU’s legitimitetsproblemer her er i forhold til lobbyisme. 

Beetham og Lords mener, at EU overordnet lider af et demokratisk underskud, og at EU's 

forsøg på at skabe demokratisk legitimitet på et område, ofte har en negativ effekt på et andet 

område (Beetham & Lord, 1998:23,30). Beetham og Lords argumentation for at EU skal 

vurderes ud fra samme kriterier som en liberal demokratisk stat kan kritiseres i forhold til 

diskussionen omkring, hvorvidt EU er en stat, en international organisation eller en 

sammenslutning deraf. For hvis de liberale demokratiske kriterier er årsagen til den 

demokratiske underskud er det muligvis fordi, at det er de forkerte kriterier til et politisk 

system som EU. 

7.1.4. Sammenligning af Habermas’ og Beethams legitimitetsbegreb 
Både Habermas og Beetham har det tilfælles at de tillægger borgerne og den frie dialog 

afgørende værdi i forhold til om et system kan opfattes som legitimt. Ovenfor benytter 

Beetham ordet ’retfærdigt’, i forhold til om et styre kan opfattes som legitimt; Habermas 

bruger ordene ’sandhed’ og’ gyldighed’ som altafgørende begreber, når et styre skal opfattes 

som legitimt. I begge tilfælde forekommer der en normativ forståelse af, at de beslutninger 

der træffes skal være indgået med accept fra borgerne og gyldigheden skal kunne efterprøves i 

befolkningen. Habermas og Beetham er derfor som sådan ikke uenige i idealet for 

demokratisk legitimitet, men begrunder og forklarer det forskelligt. En af forskellene på 

Habermas og Beethams arbejde med legitimitetsbegrebet er, at Beetham er mere 

kontekstorienteret, hvor Habermas er mere procedureorienteret. På den måde forklarer 

Beetham legitimiteten i forhold til den kontekst hvori den indgår, hvilket gør at hans 

legitimitetsbegreb kan gradbøjes som følge af de sociokulturelle omstændigheder. (Beetham, 

1991:37-41). Alligevel har han, som set ovenfor opstillet nogle kriterier hvorfra et styres 

legitimitet kan vurderes alene ud fra nogle specifikke kriterier, hvorfor hans forståelse af 

legitimitetsbegrebet bliver universelt, på trods af hans fokus på det kontekstuelle. Habermas 
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hævder derimod, at legitimiteten først og fremmest skabes i den procedure, hvor den frie 

debat gør det muligt at opnå enighed. Forstået på den måde, at så længe de universelle normer 

bliver accepteret i den frie offentlige debat er det muligt at opnå konsensus (Habermas, 

2005:56-7). For både Habermas og Beetham er demokrati en præmis for legitimitet, som 

kommer til udtryk igennem, deres opstillede kriterier for legitimitet. Jeg vil nedenfor kort 

gennemgå, hvordan dette kommer til udtryk. 

7.1.5. Demokratisk legitimitet 
Demokratisk legitimitet i EU er et begreb der i dag har mere betydning end nogensinde, 

hvilket primært skyldes den kompleksitet hvori begrebet skriver sig ind. Et politisk system 

som EU, hvor den politiske magt er bygget op omkring helt andre strukturer end 

nationalstaten gør konceptet omkring demokratisk legitimitet til et komplekst og omdiskuteret 

emne (Andersen og Eliassen, 1996:2-3). Habermas og Beetham lægger vægt på at 

legitimiteten af en gældende magt kræver, at borgerne inddrages i en åben dialog, hvor 

gældende lover og regler skal kunne retfærdiggøres. I begrebet demokratisk legitimitet ligger 

dermed en forståelse af, at borgerne føler de har indflydelse på de beslutninger der træffes, og 

at deres overbevisning bliver repræsenteret derigennem. Habermas peger på at den manglende 

borgerindflydelse netop er et problem i forhold til den demokratiske legitimitet i EU, hvilket 

skyldes at EU's beslutningsproces er bureaukratisk (Habermas, 2003:90). Om demokratisk 

legitimitet siger han:”Regarding the demand for democratic legitimacy, deficits will always 

result when the circle of all those involved in democratic decision making does not extend to 

cover the circle of all those affected by those decisions.” (Habermas, 2003:90). Når en 

beslutning berører flere, end dem der har haft mulighed for at udøve indflydelse, vil det 

svække den demokratiske legitimitet. Dette bliver netop interessant i forhold til lobbyisme i 

EU og spørgsmålet om, hvorvidt et frivilligt eller obligatorisk register er den bedste løsning til 

at skabe overensstemmelse mellem dem der er repræsenteret i debatten og dem der bliver 

påvirket af beslutningen, og dermed sikre den demokratiske legitimitet bedst muligt.  

7.1.6. EU og demokratisk legitimitet  
EU er på grund af sin styreform, hvor beslutninger træffes langt fra borgerne, af flere 

eksperter blevet beskyldt for at lide af demokratisk underskud (Kelstrup et al., 2008:232). Det 

demokratiske underskud er resultatet af mangelende demokratisk legitimitet. Det er som 

tidligere nævnt et problem i sig selv, hvorvidt EU er en egentlig stat eller en international 

organisation i vurderingen af den demokratiske legitimitet. EU definerer sig selv ud fra de 
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liberale demokratiske kriterier, som Beetham og Lord er inde på, men grundet deres særlige 

struktur har de ikke formået at leve op til egne kriterier. Derfor er der flere aspekter der gør 

sig gældende når man skal vurdere i hvilket omfang EU er i besiddelse af demokratisk 

legitimitet. 

Jeg vil i dette afsnit blot klarlægge hvori problematikkerne for den demokratiske legitimitet 

kan siges at være, med særlig fokus på lobbyisternes mulighed for at udøve indflydelse. Da 

det netop er denne del af problematikken, der er interessant for min afhandling. Ovenfor har 

vi fået præsenteret hvilke forudsætninger et styre skal have for at kunne opfattes som 

demokratisk legitimt, hvilket også viser at demokratisk legitimitet kun eksisterer, såfremt 

både det demokratiske og legitime aspekt er overholdt. Afsnittene vil tilsammen danne 

udgangspunkt for den senere analyse af, hvordan de to forskellige positioner af regulering af 

lobbyisme har implikationer for den demokratiske legitimitet.  

EU er bygget op omkring gældende traktater og retsakter, som håndhæves efter bedste 

overbevisning, så man kan tale om et legalt styre. På den anden side er det dog vigtigt at 

fremhæve, at retten (Domstolen) også kan være med til at underkende anden gældende ret. Så 

selvom retten bliver håndhævet i henhold til den gældende EU-ret er det sommetider på 

bekostning af den gældende nationale ret. Denne form for legitimitet ligger sig op af Webers 

rationelle herredømme forståelse, hvor det accepteres fordi det er legalt i henhold til gældende 

regler og love.  

Ser vi imidlertid på Habermas begreber om fakticitet og gyldighed, opstår der en spænding, 

da nogen troede lovene var anderledes end de egentlig var, og dermed overses vigtige 

normative aspekter. EU består af en række selvstændige stater med divergerende traditioner 

og historie. Ydermere er EU hele tiden i udvikling i form af nye tiltag, det kan derfor være 

svært at nå at skabe fælles værdier, som kan være styrkende i forhold til legitimiteten. Et 

vigtigt punkt i diskussionen omkring demokratisk legitimitet, er offentlighedens mulighed for 

indflydelse, som særlig på grund af EU’s opbygning ikke fremtår som en dominerende faktor, 

når beslutninger skal træffes.  MEP’erne er som de eneste folkevalgte, og har på trods af deres 

udvidede beføjelser i beslutningsprocessen ikke hjemmel i traktaten til at vedtage retsakter på 

egen hånd (McCormick, 2005:94). Alligevel besidder de en vis grad af legitimitet i kraft af, at 

de er folkevalgte, men da de ikke er i besiddelse af de kompetencer der forbindes med en 

lovgivende magt hjælper det lige lidt at have legitimitet, når den altafgørende magt ligger hos 

Kommissionen. Problematikken omkring det demokratiske underskud og ansvarlighed opstår 
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som følge af, at Kommissionens beføjelser rækker ud over deres legitimitet. Eftersom de ikke 

er folkevalgte, men valgt af regeringerne fra de respektive medlemslande, er de ikke 

forpligtede til at repræsentere borgerne eller de nationale regeringers interesser (McCormick, 

2005:136-7). ”…they must swear an oath of office saying that they will renounce any defense 

of national interests.” (McCormick, 2005:84) Habermas påpeger, som tidligere nævnt, at for 

at opnå demokratisk legitimitet må en begrænsning af den magt der ligger uden for borgernes 

rækkevidde begrænses, og i stedet gennem dialog skabe konsensus. Derved tilsidesættes den 

demokratiske legitimtiet i det øjeblik, at man ser bort fra offentlighedens mening. Mange 

eksperter mener at EU, særligt Kommissionen, lider af et demokratisk underskud, som det 

kommer til udtryk i det ovenstående. Demokratisk underskud bliver på den måde ”the gap 

between the powers of European institutions and the ability of European citizens to influence 

their work and decisions.” (McCormick, 2005:135). Der eksisterer dermed et misforhold 

mellem magtens placering, som den kommer til udtryk i beslutningsprocesserne, og den 

mulighed borgerne har for at udøve indflydelse på de beslutninger, der træffes (Baron et al., 

2011:188-9). På den måde kan man ud fra Habermas´ forestilling om lige indflydelse 

argumentere for, at EU ikke er i besiddelse af den legitimitet, der forventes af et demokratisk 

styre, da beslutningerne har indflydelse på flere end dem, der har haft mulighed for at udøve 

indflydelse. I et forsøg på at kompensere for den manglende demokratiske legitimitet 

inddrages interesserepræsentanter som en vigtig brik i forhold til at fremsætte initiativer til 

nye retsakter. Det politiske system i EU er legalt i den forstand, at det følger de fremsatte 

procedurer, men dette skaber ikke den nødvendige form for legitimitet, der forventes i et 

demokratisk styre. 

 Der kan her skelnes mellem to forskellige former for legitimitet, input-legitimitet og output-

legitimitet.
7
 Input-legitimitet opnås ved at inddrage offentligheden i beslutningsprocessen, for 

eksempel igennem valg eller hørringer, hvorigennem de får mulighed for at udøve indflydelse 

på de beslutninger, der træffes. ”Political choices are legitimate if and because they reflect 

the ´will of the people´…” (Scharpf, 1999:6). Output-legitimitet vurderes ud fra dét, der 

kommer ud af en given beslutning igennem handlinger og resultater. ” …political choices are 

legitimate if and because the effectively promote the common welfare of the constituency in 

question.” (Ibid). I output-legitimiteten ligger der en forventning om, at styret effektivt 
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fremmer fællesskabets velfærd igennem lovgivning, og at disse resultater bliver anerkendt 

som væsentlige i befolkningen (Kelstrup, 2005:227). Output-legitimiteten i EU skabes 

igennem handlinger på vegne af medlemslandene, hvor der skal træffes beslutninger på 

områder der ikke vil have samme effektivitet på nationalt niveau, et eksempel på dette kunne 

være grænsehandel (Ibid:227-8). EU får som politisk system legitimitet, særligt igennem 

deres output, da flere og flere beslutninger i dag træffes på EU-niveau. Ser vi imidlertid på 

EU’s input-legitimitet, er det ofte den der bliver udpeget som årsagen til EU’s demokratiske 

underskud. (Kelstrup et al.,2005:232). Dette skyldes særligt det politiske systems opbygning, 

som jeg tidligere har gennemgået og EU's manglende tiltag til at inddrage offentligheden i 

beslutningsprocessen (Ibid:229-231).At inddrage lobbyister som ekspertgrupper i 

beslutningsprocessen og i de tidlige hørringer må ses som et bidrag til input-legitimiteten og 

som betydningsfuld for EU's demokratiske legitimitet. Det er imidlertid vigtigt i vurderingen 

af den demokratiske legitimitet, at overveje hvorvidt lobbyisme er en tilstrækkelig form for 

input-legitimitet, og i hvilket omfang det kan betragtes som positivt for den demokratiske 

legitimitet eller om det blot bliver skævvredet af ureguleret lobbyisme. Der skal være balance 

mellem input- og output-legitimitet, det vil sige, mellem det der går ud og det der kommer for 

at man kan tale om et styre som demokratisk legitimt (Scharpf, 1999:12ff). Ekspertgrupperne 

bidrager med viden, som kan føre til bestemte handlinger og resultater, og på den måde også 

skabe output-legitimitet (Bouwen, 2002:365ff). EU's input-legitimitet kommer primært fra 

lobbyister, men som ikke nødvendigvis er registreret i registeret. Derfor kan det være svært at 

føre kontrol med, hvem der lobbyer, hvorfor lobbyisme kan føre til skævvridning, som blot 

kan gøre den demokratiske legitimitet endnu mere kompleks. Omvendt kan et obligatorisk 

register være hæmmende for den åbne debat og måske mindske den i forvejen lave input-

legitimitet. For at undersøge hvilke implikationer positionerne omkring regulering af 

lobbyisme har for betydningen af den demokratiske legitimitet, samt hvorvidt et frivilligt eller 

obligatorisk register normativt fremstår som den bedste løsning, er det vigtigt først at belyse 

hvordan regulering af lobbyisme bliver italesat i den eksisterende debat. 

7.2. Analyse af den sociale praksis 
I den sociale praksis benytter jeg mig af de fremanalyserede resultater fra diskursanalysen til 

at belyse, hvordan regulering af lobbyisme, ud fra et frivilligt register såvel som et 

obligatorisk, har implikationer på den demokratiske legitimitet. 
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7.2.1 Implikationer på den demokratiske legitimitet  

Der er mange faktorer, der spiller ind i forhold til den gængse opfattelse af, at EU overodnet 

lider af demokratisk underskud. Særligt EU’s komplekse system har været omdrejningspunkt 

for denne kritik. Fordi det politiske system er så komplekst, kan det være svært at forstå og 

forholde sig til, hvorfor gennemsigtighed bliver et altafgørende begreb for EU’s demokratiske 

legitimitet. I forlængelse deraf er Lobbyisme et vigtig bidrag til den demokratiske legitimitet, 

da det er den eneste direkte indflydelse fra det civile samfund. For at et styre kan betragtes 

som legitimt, er der flere kriterier, der skal overholdes. Hos både Habermas og Beetham er 

den frie dialog, hvor befolkningen har lige mulighed for at udøve indflydelse, helt essentiel 

for den demokratiske legitimitet. 

I diskursanalysen ses det hvordan begge diskurser italesætter gennemsigtighed som det helt 

afgørende begreb i regulering af lobbyisme, hvorfor gennemsigtighed også er afgørende for at 

sikre den demokratiske legitimitet, da gennemsigtighed i begge positioner bliver en præmis 

for legitimitet. Der hvor de to positioner adskiller sig fra hinanden er i spørgsmålet om, 

hvordan denne gennemsigtighed opnås bedst muligt.  I et frivilligt register er ’åbenhed’ det 

vigtigste element for at opnå gennemsigtighed, hvorimod det i et obligatoriske register er den 

obligatoriske registrering, der skaber kontrol og derved gennemsigtighed. På den måde bliver 

det interessant at belyse, hvilke implikationer de to forskellige positioner har på demokratisk 

legitimitet. 

Den frivillige registreringsdiskurs er den dominerende diskurs i den sociale praksis, da det er 

det frivillige register, der er gældende her og nu. Dette skyldes de tidligere omtalte strukturer i 

samfundet, der betegnes som ikke-diskursive praksisser. Det frivillige register anser åbenhed 

som essentielt for at opnå gennemsigtighed, hvorfor registeret også er bygget op omkring et 

åbent og frivilligt aspekt. Kommissionen forpligter sig i henhold til traktaten til at føre en 

åben og gennemsigtig dialog med civilsamfundet, og skal høre alle der ønsker at udøve 

indflydelse. Det frivillige register finder her legitimitet igennem den gældende lovgivning, 

som både Habermas og Beetham anser som nødvendig for, at et styre kan anses som legitimt. 

Det vil ud fra dette synspunkt ikke være legitimt at reducere denne åbenhed igennem et 

obligatorisk register, da det dermed vil kunne udelukke nogen fra at udøve indflydelse. For at 

denne legitimitet ikke overskrides må en ændring i traktaten finde sted. Denne form for 

legitimitet reduceres hos Habermas til legalitet, og er ikke tilstrækkeligt for, at et styre anses 

for legitimt. Hos Beetham indgår denne form legitimitet som en ud af tre essentielle kriterier 
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for, at et styre kan betragtes som legitimt. At registeret i sit udgangspunkt er åbent for alle er i 

henhold til Habermas en forudsætning for den demokratiske legitimitet, men må dog ikke 

være hæmmet af struktureret magt eller særinteresser, som registeret ellers har været kritiseret 

for. Kommissionen benytter sig i stigende grad af eksperter, når nye beslutninger skal træffes; 

i forlængelse heraf har en rapport fra ALTER-EU sat fokus på problemet omkring det faktum, 

at ekspertgrupper er overrepræsenteret af erhvervslivet, hvilket har medført en kritik af 

Kommissionen for at favorisere erhvervslivet. Omvendt er Kommissionen stærkt afhængig af 

den input-legitimitet, som lobbyisterne bidrager med igennem deres viden og ekspertise, som 

af Kommissionen benyttes til at træffe beslutninger der giver dem output-legitimitet. Det skal 

dernæst være Kommissionens opgave at filtrere de mange input, og sørge for, at der er en 

ligelig fordeling i forhold til indflydelse. Men eftersom indflydelse ikke kan måles, er det 

svært at afgøre i hvilket omfang den ulige repræsentation skævvrider den demokratiske 

proces. Der er ingen tvivl om, at nogle lobbyister besidder visse ressourcer i forhold til andre, 

hvilket også gør legitimitetsudfordringen på input området særlig kompleks. Det er netop 

denne overrepræsentation af lobbyster fra erhvervslivet, der får kritikere til at spørge om 

Kommissionen i forlængelse deraf favoriserer specifikke interesser. En proces hvor det ikke 

er de rationelle argumenter, der fører til beslutninger, kan medføre en skævvridning i forhold 

til indflydelse, fordi nogle besidder flere ressourcer end andre. Dette er i henhold til 

Habermas’ forestilling om den ideelle samtaleform ikke en legitim tilvejebringelse af 

beslutninger. Derfor, hvis Kommissionen favoriserer nogle lobbyister fremfor andre, vil det 

have en negativ indvirkning på den demokratiske legitimitet. At registeret er frivilligt betyder, 

at det ikke er muligt at føre fuld kontrol med hvem der udøver indflydelse, hvorfor registeret 

også har været kritiseret for at medføre en mangelende gennemsigtighed og ansvarlighed i 

beslutningsprocessen såvel som hele det politiske system.  

Et obligatorisk register ser, ligesom det frivillige register, gennemsigtighed som altafgørende 

for legitimiteten. For at opnå mest mulig gennemsigtighed må der føres kontrol med, hvem 

der forsøger og hvordan de forsøger at påvirke politikerne. Et obligatorisk register vil derfor 

betyde, at yderligere kontrol kan forbedre gennemsigtigheden. Først og fremmest betyder et 

obligatorisk register, at registrering er påkrævet såfremt man ønsker at udøve indflydelse. En 

tvungen registrering vil ifølge Kommissionen kolliderer med artikel 11 i Traktaten, hvorfor 

det ud fra dette synspunkt vil være imod gældende lovgivning, at kræve at lobbyister 

registrere sig for at indgå i den frie dialog. Der er ifølge Beetham og Habermas essentielt for 
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den demokratiske legitimitet at processen føres i overensstemmelse med gældende 

lovgivning; men med et Harbermasiansk synspunkt kan man imidlertid argumentere for, at 

alle vil have mulighed for at udøve indflydelse, såfremt de registrere sig, hvilket han anser 

som altafgørende for den demokratiske legitimitet. I så fald en obligatorisk 

registreringsdiskurs vil opnå status som dominerende, vil reglerne for tvungen registrering 

blive indskrevet i registeret, og derfor ikke længere være i strid med dette. Om en 

traktatændring skal finde sted før end en obligatorisk registreringsdiskurs lovligt kan 

dominere den sociale praksis, vil jeg ikke vurdere på, da det vil kræve at jeg undersøger, 

hvorvidt der findes hjemmel til dette andre steder i Traktaten. 

Et obligatorisk register er ikke immunt over for en skævvridning af den demokratiske proces, 

men da der føres kontrol med hvem der lobbyer, vil det være muligt at skelne mellem positiv 

lobbyisme og korruption. Denne kontrol vil også kunne have en positiv effekt på input-

legitimiteten, da det vil være muligt at kontrollere, hvem der bidrager med input. Der skal 

være en sammenhæng mellem output -og input-legitimitet for at undgå et demokratisk 

underskud, og da lobbyisme er den største bidrager på input området er det særlig relevant, at 

lobbyister bidrager positivt til den demokratiske proces. Det er ifølge Habermas vigtigt, at der 

sammenhæng mellem ret og moral, hvor det fornuftige individ vil handle til fordel for 

fællesskabets interesse (Habermas, 2008:16-22). Kun på den måde kan den demokratiske 

legitimitet sikres.  

7.2.2. Opsamling 
Begge diskurser forsøger at udlægge regulering af lobbyisme på en bestemt måde, som hver 

især har konsekvenser i den sociale praksis. Selvom den frivillige registreringsdiskurs er den 

dominerende i den sociale praksis, er det ikke argument for, at den også har de mest positive 

implikationer på den demokratiske legitimitet. Vi har ovenfor set, hvordan kontrol vil kunne 

skabe mere gennemsigtighed, som på den måde vil øge den demokratiske legitimitet. 

’Åbenhed’, som det bærende begreb for gennemsigtigheden, er mindst lige så vigtigt som 

’kontrol’, men for at opnå demokratisk legitimitet er det nødvendigt, at de deltagende i denne 

åbne proces i kraft af egen moral lever op til de gældende normer i samfundet. I henhold til 

rapporten fra ALTER-EU - som sætter fokus på, at det ikke kun er lobbyisterne selv, men i 

lige så høj grad Kommissionen der undergraver den demokratiske proces - viser det at den 

åbne frie debat ikke er fri fra magtforvridning og særinteresser som ifølge Habermas er 

nødvendigt for at et styre kan opfattes som legitimt. Dette er hos både Habermas og Beetham 
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en forudsætning i diskussionen om den demokratiske legitimitet. Det skal imidlertid påpeges, 

at det naturligvis er nemmere at drage kritik af det frivillige register fremfor det obligatoriske, 

da det er det gældende register i den sociale praksis. 

Årsagen til at den frivillige registreringsdiskurs er den dominerende diskurs i den sociale 

praksis, på trods af at den i den offentlige debat står svagt i forhold til den obligatoriske, skal 

findes i de ikke-diskursive praksissers indvirkning på diskurser. EU’s sociale struktur og 

magtrelationen mellem de to positioner afspejles igennem det frivillige register som 

dominerende. De ikke-diskursive praksissers betydning for diskurser kan betyde, at de 

blokerer for den obligatoriske registreringsdiskurs mulighed for at dominere området.  Lige så 

vel som diskurser former den sociale virkelighed, formes de også selv af andre sociale 

strukturer og netop dette aspekt er en væsentlig for hele diskussionen af den demokratiske 

legitimitet. På trods af de ikke-diskursive praksissers indvirkning på det frivillige register som 

dominerende, så foregår der en stadig kamp i den offentlige debat om at definere regulering af 

lobbyisme.  

Denne kamp mellem de to positioner stemmer ikke overens med Habermas’ forestilling om 

den fælles virkelighedsforståelse, der skabes igennem den frie dialog, da diskursanalysen 

viser, at på trods af at der er enighed om, at gennemsigtighed er en selvfølgelighed for 

lobbyisme (og dermed den demokratiske legitimitet) er der langt fra enighed om, hvordan det 

skal italesættes. I forlængelse deraf finder jeg det interessant at diskutere, hvorvidt den 

demokratiske legitimitet sikres bedst igennem enighed eller om en forsat uenighed er den 

bedste løsning på den nuværende situation. Jeg vil derfor afslutningsvis foretage en 

diskussion og vurdering af ovenstående problemstilling. 

8. Idealet for lobbyisme i EU 
De to divergerende positioner inden for regulering af lobbyisme står i et antagonistisk forhold 

til hinanden som følge af den aktuelle kamp. I denne sammenhæng kommer jeg til at tænke på 

Mouffe, som i sine senere studier har introduceret demokratimodellen, agonistisk
8
 pluralisme. 

                                                           
 

8
 Agonisme er en mildere og mere demokratisk form for antagonisme. Agonisme er på samme måde som 

antagonisme udtryk for konflikt, men i stedet for at forsøge at hindre modpartens identitet erkender man 
hinanden som modstandere og accepterer den andens legitimitet såvel de demokratiske spilleregler. Jeg vil dog 
forsat benytte mig af begrebet antagonisme(Mouffe,2005:17ff) 
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Udgangspunktet i denne teori er, at antagnonisme/agonisme er en nødvendighed for et 

velfungerende demokratisk samfund. ”Et samfund i hvilket alle antagonismer er blevet 

udryddet, vil langt fra være et sandt demokratisk samfund, men det stik modsatte.” (Mouffe, 

2002:183). Hun argumenterer for at sammenstød og åbne interessekonflikter er 

udgangspunktet for et sundt demokrati, hvorfor illusionen om konsensus vil være fatal for den 

demokratiske legitimitet, da det vil betyde at noget eller nogen er blevet undertrykt (Mouffe, 

2002:190-191). Set ud fra dette perspektiv er et forsat antagonistisk forhold mellem de to 

diskurser den bedste løsning på den nuværende situation. 

 I modsætning hertil står Habermas, som tidligere nævnt, er stærk tilhænger af 

konsensusbegrebet, og mener, i modsætning til Mouffe, at målet skal være konsensus. I 

afsnittet om Habermas’ normer for legitimitet redegør jeg for Habermas´ forestilling om den 

ideelle samtalesituation, hvor en fælles accept af de universelle normer, gør det muligt at opnå 

konsensus gennem rationelle argumenter. Dette normative ideal kommer til udtryk i hans teori 

om det deliberative demokrati.
9
 I en diskursanalytisk sammenhæng vil konsensus betyde at 

den ene diskurs uden magt, men gennem rationelle argumenter udelukker den anden og 

derved skaber en ’sandhed’ omkring regulering af lobbyisme. Habermas og Mouffe har to 

radikalt forskellige forestillinger om idealet for et liberalt demokratisk samfund.  

I vurderingen af hvorvidt enighed omkring regulering af lobbyisme eller en forsat kamp 

mellem registeret som frivilligt eller obligatorisk er den bedste løsning vil jeg inddrage 

Habermas’ konsensusbegreb overfor Mouffes begreb om antagonisme. Som nævnt kommer 

disse to divergerende demokratiidealer til udtryk igennem henholdsvis Habermas’ teori om 

det deliberative demokrati overfor Mouffes ideal om agonistisk pluralisme.
10

 

Med udgangspunkt i resultaterne fra diskursanalysen, kan den frivillige registreringsdiskurs 

betragtes som den dominerende, da den er gældende praksis i den sociale virkelighed. Der 

forekommer imidlertid hverken hegemoni eller konsensus af regulering af lobbyisme, hvorfor 

de to positioner på baggrund af analysen står i et antagonistisk forhold til hinanden.  Ud fra 

Mouffes synspunkt vil den nuværende situation betragtes som positiv, da der foregår en 

                                                           
 

9
 Der findes flere teorier om det deliberative demokrati, men vil her udelukkende henvise til Habermas’ 

forståelse deraf., 
10

 Jeg har valgt at udelade en dybere diskussion af de to demokratiidealer, men fokusere på begreberne 
konsensus og antagonisme, og deres relevans i forhold til resultaterne af min afhandling. 
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tydelig kamp mellem de to positioner. For Mouffe er den evige konflikt med til at skabe 

forandring, så samfundet hele tiden udvikles (Mouffe, 1998:20,21). Hun peger dog på, at en 

konsensus omkring spillets regler er nødvendigt i form af enighed omkring nogle politiske 

værdier, men at konflikten består af den divergerende forståelse af, hvordan disse værdier 

opnås bedst og derfor også hvordan de implementeres bedst i samfundet. (Mouffe, 2003:124). 

Denne opfattelse af at der hele tiden skal være kamp kan kritiseres for at spænde ben for sig 

selv, da der vil være risiko for, at det ikke sker nogen forandring, fordi der hele tiden skal 

være kamp. 

For Habermas vil idealet være, at der i en åben dialog skabes enighed omkring enten et 

obligatorisk register eller et frivilligt register. Vi har i analysen set, hvordan de hver især 

kæmper om at blive den dominerende position, hvor det eneste der skabes enighed omkring er 

behovet for mere gennemsigtighed. Derfor tager det antagonistiske forhold mellem de to 

positioner først og fremmest udgangspunkt i deres forskellige opfattelser af begrebet 

gennemsigtighed. For Habermas er idealet konsensus, hvorfor han mener, at der findes noget 

der reelt er bedre end det andet. På baggrund af positionernes enighed omkring vigtigheden af 

en øget gennemsigtighed for at opnå demokratisk legitimitet kommer deres divergerende 

forståelse af, hvordan gennemsigtighed opnås bedst til at blokere for konsensus. Den 

obligatoriske registreringsdiskurs vil ikke acceptere andet end et obligatorisk register; og den 

frivillige registreringsdiskurs kan ikke, med henvisning til traktaten, acceptere et obligatorisk 

register. Derfor kan Habermas forestilling om, at det er muligt at opnå konsensus, forekomme 

en smule idealistisk i forhold til den aktuelle situation. Der skal i den sammenhæng fastslås, at 

Habermas demokratiideal er normativ, hvorfor det skal ses som et mål der er værd at stræbe 

efter.  

Ud fra resultaterne af min afhandling forekommer der en enten-eller situation. Fordi det 

frivillige register udelukkende bliver truet af det obligatoriske, skaber det en situation uden 

nogen anden mulighed. Ydermere kan de sociale strukturer, i form af ikke diskursive-

praksisser, blokere for den frivillige registreringsdiskurs kamp for at blive den dominerende 

diskurs, hvorfor den aktuelle situation vil stå som en kamp uden forandring. 

På baggrund af min afhandling og de fremanalyserede resultater, kan jeg påpege at hverken 

Mouffes ideal om konflikt eller Habermas ideal om konsensus vil styrke den demokratiske 

legitimitet, hvorfor ingen af de to idealer vil være en løsning på den aktuelle problemstilling. 
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Jeg vil imidlertid argumentere for, at det er muligt for Habermas og Mouffe at mødes på 

midten - i hvert fald et kort øjeblik; om det så også vil fungerer empirisk, vil jeg vurdere 

efterfølgende. Med Habermas brede teori er det muligt at argumentere for, at konsensus kun 

opretholdes så længe at der ikke findes bedre argumenter. På den måde vil der være mulighed 

for at komme med nye og bedre argumenter, som så opløser denne konsensus, men med 

henblik på at skabe en ny og bedre. Mouffe afviser heller ikke, at der et kort øjeblik kan 

forekomme en konsensus lignende tilstand, men mener at det selvfølgelig opstår på baggrund 

af en hegemonisk intervention (Mouffe, 2002:182). Denne tilstand vil lige så hurtig igen 

opløses på grund af nye konflikter, da en hegemonisk intervention kun kan finde sted såfremt 

der til stadighed findes antagonisme. Denne tilstand, hvor Habermas og Mouffe i kort øjeblik 

mødes, vil ud fra den aktuelle situation, hvor de to positioner står meget låste overfor 

hinanden, kunne ses som en mulig løsning på den nuværende problemstilling. En sådan kort 

enighed vil skabe forandring og udvikling i den ellers fastlåste situation på området, og 

derved åbne op for en proces der måske på sigt kan styrke den demokratiske legitimitet. På 

den måde vil der idet øjeblik de mødes være skabt enighed om, at der forsat er uenighed, som 

alene af den grund kan styrke den demokratiske legitimitet. Det er langt fra sikkert, at hverken 

Habermas eller Mouffe vil være enige i, at det er muligt at mødes, heller ikke et kort øjeblik.  

Alligevel ser jeg denne løsning, som en mulig løsning på baggrund af mine resultater. For at 

opnå mere demokratisk legitimitet er det nødvendigt med en forandring, da den nuværende 

situation er status quo. At opnå konsensus vil ud fra afhandlingens resultater ikke være 

muligt, men da den nuværende situation er en konflikt uden forandring, fordi positionerne er 

fastlåste i forhold til forståelsen af begrebet gennemsigtighed, vil den bedste løsning på den 

nuværende situation være en forsat kamp, men med midlertidige resultater. På den måde ville 

forandring finde sted, samtidig med der hele tiden bliver stillet spørgsmålstegn til 

legitimiteten af den aktuelle situation.  

Selvom den obligatoriske registreringsdiskurs igennem afhandlingen har vist, at kontrol er en 

forudsætning for gennemsigtigheden, som den frivillige registreringsdiskurs til dels 

anerkender i deres forsøg på at italesætte sig selv som de-facto obligatorisk, vil jeg ikke 

vurdere på hvorvidt en sådan løsning på længere sigt er den bedste. For selvom Habermas 

mener, at det er muligt at finde en løsning der er objektiv bedre, mener jeg, at vores 

perspektiv på virkeligheden er begrænset, og derfor ikke kan forudsige hvilke konsekvenser 

en sådan situation vil medføre.  
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Derfor er min løsning på baggrund af min afhandling, at midlertidige kompromisser er vejen 

frem. Løsningen er selvfølgelig begrænset af sit eget begrebsapparat såvel som blinde pletter, 

hvorfor jeg ikke kan forudsige hvilke nye problemer en sådan løsning kan medføre. 

9. Konklusion 
At en øget gennemsigtighed vil skabe den legitimitet, der er nødvendigt for regulering af 

lobbyisme i EU er en selvfølgelighed i den offentlige debat. Det har imidlertid vist sig, at der 

langt fra er enighed om forståelsen af begrebet ’gennemsigtighed’, og derfor heller ikke 

enighed hvordan det sikres bedst.  

Jeg har i afhandlingen benyttet mig af en diskursanalytisk tilgang til at fremanalysere, 

hvordan positionerne omkring regulering af lobbyisme italesættes i den offentlige debat, for 

derefter at analysere deres implikationer på den demokratiske legitimitet. Med udgangspunkt i 

forståelsen af, at diskurser både er konstituerende og konstitueret, falder mine konklusioner på 

to niveauer. 

I den diskursanalytiske del bliver det tydeligt hvilke begreber der knytter sig til hvilke 

positioner. Både Kommissionen og ALTER-EU italesætter begrebet ’gennemsigtighed’, som 

det der skal skabe den demokratiske legitimitet i regulering af lobbyisme. Hovedforskellene 

hos de to positioner er at Kommissionen anser åbenhed som en forudsætning for 

gennemsigtighed, hvor det for ALTER-EU er muligheden for at føre kontrol der skaber 

gennemsigtighed. De to forskellige diskurser bliver sprogligt konstrueret som henholdsvis en 

frivillig registreringsdiskurs og en obligatorisk registrerings diskurs, hvor begreber åbenhed 

og kontrol fremstår som nodalpunkter i hver sin diskurs og får betydning igennem den 

tilknyttede ækvivalenskæde.  

Begge diskurser kæmper om, at skabe entydighed omkring den flydende betegner 

’gennemsigtighed’, og derved udelukke den betydning den kunne have i anden diskurs. 

Begrebet gennemsigtighed bliver derved hovedårsagen til den eksisterende kamp mellem de 

to diskurser. I forlængelse deraf opstår der et antagonistisk forhold mellem de to diskurser, 

hvor de begge forsøger at opnå hegemoni ved at udelukke den anden. Selvom den frivillige 

registreringsdiskurs er den dominerende, er det ikke fordi diskursen har formået at skabe 

entydighed, men på grund af de ikke-diskursive praksisser i den sociale virkelighed. De ikke-

diskursive praksisser kommer særligt til udtryk igennem Kommissionens særlige beføjelser i 
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EU´s komplekse politiske system. Det er derfor på sin plads at konkludere, at regulering af 

lobbyisme i EU er påvirket af de magtforvridende strukturer, der lader sig udspille i EU. I 

forhold til den demokratiske legitimitet i EU bliver det tydeligt, at det antagonistiske forhold 

som er en følge af den manglende enighed omkring begrebet gennemsigtighed betyder, at 

uanset om regulering foregår gennem et frivilligt eller obligatorisk register, ikke vil kunne 

forenes med de opstillede kriterier for demokratisk legitimitet. Eftersom det ikke er muligt at 

måle graden af indflydelse, vil selv et kontrolleret obligatorisk register kunne medføre en 

skævvridning i forhold til indflydelse, hvilket vil medføre at der altid vil være flere end dem 

har haft mulighed for at udøve indflydelse, der bliver påvirket af beslutningerne. Ydermere 

har de ikke-diskursive praksisser en indvirkning, der gør, at en situation hvor det obligatoriske 

register er det dominerende sandsynligvis ikke vil forekomme, fordi de ikke-diskursive 

praksisser blokerer for den obligatoriske registreringsdiskurs mulighed for at blive den 

dominerende diskurs. Resultaterne af afhandlingen har derfor skabt et billede af den aktuelle 

situation som fastlåst uden mulighed for at øge den demokratiske legitimitet, da ikke 

diskursive-praksisser indvirkning har skabt en situation, hvor den obligatoriske 

registreringsdiskurs udelukkende truer den frivillige. Denne situation har medført et fastlåst 

antagonistisk forhold mellem de to positioner, som resulterer i, at det ud fra den aktuelle 

situation ikke er muligt at opnå enighed, omkring hvordan lobbyisme reguleres bedst, da det 

bedre argument ikke har været muligt at skabe. 

 At det ikke er muligt at skabe entydighed omkring begrebet gennemsigtighed, viser også, at 

gennemsigtighed måske slet ikke, er en selvfølgelighed for den demokratiske legitimitet. Af 

samme grund er en øget demokratisk legitimitet ikke inden for rækkevidde, da et fastlåst 

antagonistisk forhold medfører en situation uden mulighed for forandring, da en konflikt uden 

kompromisser, er en skrue uden ende. Jeg vil i forlængelse der af, konkludere at såfremt der 

skal skabes øget demokratisk legitimitet er det nødvendigt at skabe nogle midlertidige 

kompromisser, men med vedvarende antagonistiske konflikter, så den nuværende fastlåste 

situation brydes, og derved giver mulighed for nye konflikter, der på sigt måske kan skabe 

demokratisk legitimitet. 

10. Perspektivering 
I arbejdet med min afhandling har det det fremstået klart, at det var behov for yderligere 

regulering af lobbyisme for at øge den demokratiske legitimitet. Ligeledes har det vist sig, at 
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det er den divergerende forståelse af begrebet gennemsigtighed, der er årsag til den konflikt, 

der udspiller sig mellem de to positioner indenfor regulering af lobbyisme.  

At der er så forskellige opfattelser af et begreb, hvis betydning der er enighed om, skaber for 

mig en ny undren der går på, om gennemsigtighed så egentlig er et gennemsigtigt begreb? For 

hvis alle parter er enige om, at gennemsigtighed er en præmis for legitimitet, men ikke kan 

blive enige hvad der skaber denne gennemsigtighed, kan det resultere i at gennemsigtighedens 

ugennemsigtighed, kommer til at blokere for den legitimitet der forventes at den skaber.. 

Den kompleksitet der er omkring begrebet gennemsigtighed i forhold til regulering af 

lobbyisme i EU. Har medført, at jeg anser det som interessant at overveje, at hvis denne 

ugennemsigtighed der er omkring gennemsigtighed er en følge af EU’s komplekse politiske 

system, kan det virke paradoksalt at forsøge at regulere på et område, der blot er et produkt af 

overordnede struktureres kompleksitet. Hvilket skaber et billede af, at den egentlig 

problemstilling omkring den manglende regulering måske ligger et helt andet sted, end i de 

tiltag der er foretaget inden for regulering af lobbyisme.  
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