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Executive Summary 
Master’s thesis, Department of Management, Politics and Philosophy, CBS, 2008. 

By: Aske Hougaard and Morten Mommsen. 

Title: The privatization debate – then and now 

 

This dissertation focuses on privatization of public limited companies in Denmark from the early 

1980ies until today, thus answering the following problem statement: “How has the pragmatic attitude 

towards privatization been challenged by competing political concerns in the Danish debate, and what 

communicative challenges has this instituted in relation to future privatizations, particularly focusing 

on the privatization of DONG?” 

 

The problem statement is answered through an analysis of the development in the perception of the 

phenomenon of privatization combined with three case studies of the privatizations of Tele Danmark 

and Scandlines as well as the attempt to privatize DONG. Our analytical strategy is based on a 

combination of Michel Foucault’s genealogical analysis and Laclau and Mouffe’s discourse theory. The 

dissertation’s empirical foundation is constituted by written material and a number of qualitative 

interviews with former and current civil servants as well as executives from the relevant public limited 

companies. 

 

The genealogical analysis establishes that privatization was initially closely linked to ideological 

struggles between the political wings in Denmark. In the early 1990ies the ideological statements were 

replaced by consensus, and a pragmatic perspective on privatizations emerged in the wake of the 

Ministry of Finance’s publication of Experiences with public limited companies in 1993. The New 

Public Management wave promoted the separation of public and private interests and introduced a new 

raison d’état. 

 

Through our discourse analyses of the three case studies, we demonstrate that the phenomenon of 

privatization has been re-politicized from the mid 1990ies. A number of alternative concerns have 

questioned the pragmatic, economical considerations that have primarily been related to privatization of 

public limited companies. The re-politicization indicates that influential political concerns such as 

questions of national feeling, environmental issues and national security should be addressed to avoid 

opposition from citizens as well as political stakeholders when preparing privatizations of public limited 

companies. 
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1 Indledning 
Den danske stat begyndte for alvor at sælge ud af sine aktiebesiddelser i 1990, hvor den daværende 

regering besluttede at sælge Statsanstalten for Livsforsikring til Baltica. Salget blev det første i en 

række af salg, hvor tidligere statsligt ejede selskaber blev solgt til private investorer. Siden er flere 

af de væsentligste selskaber som Girobank, Datacentralen, Københavns Lufthavne, Tele Danmark 

og Scandlines fulgt efter. En væsentlig grund til de mange salg har været en bred opbakning på 

tværs af Folketingets partier til at lade staten trække sig fra kommerciel drift og overlade ansvaret til 

den private sektor (Berlingske Tidende, 17/7 1998). 

 

Frasalget af de statslige selskaber er kendt under betegnelsen privatisering, som bredt defineret 

dækker over en overdragelse af noget fra den offentlige sektor til den private sektor (Greve, 

1997:11). Forskellige sektorområder som telefoni, transport og energi har det til fælles, at de udgør 

væsentlige dele af Danmarks infrastruktur og binder landet sammen. Aktiviteterne er gennem tiden 

blevet varetaget af staten, fordi der enten har været naturlige monopoler på markederne, eller fordi 

det har været en politisk prioritet, at staten skulle varetage opgaven i samfundets interesse. Når 

skiftende regeringer har planlagt at opgive det statslige ejerskab til fordel for privat ejerskab, har det 

ofte skabt debat. Emnet er et politisk minefelt og tiltrækker opmærksomhed, fordi selskaberne 

bliver betragtet som en del af ”det danske arvesølv”, og fordi forventningerne til statslige selskaber 

er anderledes end til private, da de varetager funktioner af væsentlig samfundsmæssig betydning 

(Finansministeriet, 2004:9).  

 

DONG1 har siden selskabets etablering i 1972 varetaget en væsentlig opgave for samfundet ved at 

sikre forsyningen af energi til den danske befolkning (Politiken, 3/12 1993). Privatiseringen af 

DONG har været på den politiske agenda i flere årtier, og så sent som i slutningen af januar 2008 

trak finansministeren en børsnotering af selskabet tilbage. Finansministeriet forklarede afbrydelsen 

af processen med, at ustabiliteten på aktiemarkedet ville betyde, at staten ville opnå en for lav pris 

ved salget af DONG-aktierne. Den aktuelle sag om DONG har igen sat fokus på privatisering i 

medierne, og et nærmere blik på debatten viser, at der er blevet kommunikeret om vidt forskellige 

temaer. Ønsket om at effektivisere og rationalisere det danske energiselskab står ikke alene til trods 

                                                 
1DONG blev grundlagt som Dansk Naturgas i 1972, og i 1973 ændrede selskabet navn til Dansk Olie og Naturgas for i 
2002 at skifte navn til DONG. Efter erhvervelsen af fem danske energiselskaber i 2005 tog selskabet i 2006 endelig 
navnet DONG Energy (www.dongenergy.com). I dette speciale benytter vi udelukkende navnet DONG. 
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for, at det traditionelt har overskygget de andre hensyn, der måtte være forbundet med privatisering 

af statsligt ejede selskaber. 

 

Under diskussionen af privatisering fra de sene 1980’ere til i dag er fænomenet blevet relateret til 

komplekse spørgsmål, som de involverede aktører har været nødt til at forholde sig til. Lige fra 

ideologiske holdningsspørgsmål, om hvorvidt privatisering er et mål i sig selv eller et middel til at 

nå et mål om øget effektivisering, til de konsekvenser en privatisering af energisektoren kan have 

for miljøet på grund af den vigende statslige kontrol. Konsekvensen for de ansatte og deres særlige 

privilegier som tjenestemænd har også under tiden været i fokus, ligesom demokratiske problemer 

som følge af den lavere grad af gennemsigtighed, der følger af, at virksomhederne ikke længere er 

underlagt Offentlighedsloven2, har skabt opmærksomhed. De senere bidrag til debatten om 

privatisering indikerer en ny tid, hvor danske statslige selskaber ikke alene skal forholde sig til den 

nære omverden, men også forberede sig på at statsejede kapitalfonde3 kan have interesse i at købe 

aktier ved en eventuel børsnotering. Det nye fokus har igen ført til spekulationer om den nationale 

forsyningssikkerhed, men også om de statsejede kapitalfondes uklare intentioner med aktiekøb. 

 

Rækken af privatiseringer, der er blevet gennemført i Danmark siden begyndelsen af 1990’erne, har 

ført til diskussion af både formålet med og hensigtsmæssigheden af at lade statslige aktieselskaber 

overgå til privat ejerskab. Politikere, embedsmænd, journalister, ansatte i de statslige aktieselskaber 

og eksperter har bidraget til diskussionen, der løbende har udviklet sig og omfattet forskellige 

emner som beskrevet ovenfor. 

 

2 Problemfelt 
Efter privatiseringstankens indtog på den danske scene i begyndelsen af 1980’erne omhandlede den 

danske debat om privatisering i høj grad forestillingen om, hvordan statslige aktieselskabers 

effektivitet og egnethed til at agere på markedsvilkår kunne forøges gennem reducering af statens 

ejerskab i de pågældende selskaber. De første store privatiseringer fandt sted i begyndelsen af 

1990’erne, og på baggrund af Finansministeriets rapport Erfaringer med statslige aktieselskaber4 

                                                 
2 LOV nr. 572 af 19/12/1985. 
3 Udtrykket statsejede kapitalfonde dækker i dette speciale over det engelske begreb Sovereign Wealth Funds. 
4 Rapporten er siden blevet refereret til som Dybkjærrapporten i den faglige og akademiske litteratur (Greve, 1997), og 
vi benytter ligeledes denne betegnelse i dette speciale. 
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(Finansministeriet, 1993) blev der etableret en vis konsensus om, at privatisering kan betragtes som 

en pragmatisk løsning på ønsket om at effektivisere de statslige aktieselskaber. På initiativ af 

daværende finansminister Mogens Lykketoft blev rapporten udarbejdet af den daværende 

departementschef i Finansministeriet, Anders Eldrup, der i dag er administrerende direktør i 

DONG, og den tidligere miljøminister Lone Dybkjær. Efter udgivelsen af rapporten udtalte Lone 

Dybkjær: ”Med denne proces har vi villet afdramatisere og af-ideologisere debatten om 

privatisering.” (Berlingske Tidende, 8/10 1993). Den socialdemokratisk ledede regering bidrog 

således til, at de ideologiske aspekter i debatten om privatisering, der oprindeligt var baseret på 

liberal ideologi, trådte i baggrunden, og privatisering blev dermed i højere grad et spørgsmål om 

administration og effektiv virksomhedsledelse (Greve, 2000:101).  

 

Debatten om privatisering danner rammerne for, hvordan fænomenet kan forstås, og forståelsen er 

konstant under forandring, fordi den er afhængig af de relevante ytringer, der fremsættes. I takt 

med, at debatten udvikler sig, og der lægges vægt på andre emner, vil opfattelsen af privatisering 

ligeledes forandres. Den forhenværende socialdemokratiske regerings afideologisering af 

privatiseringsdebatten markerer således et brud i måden at forstå privatisering på, da debatten fra 

det punkt ikke længere omhandlede ideologiske kampe i dansk politik, men nærmere spørgsmål om 

hvorvidt det kunne betale sig at privatisere, og hvordan dette i givet fald skulle ske. Den 

pragmatiske holdning til privatiseringsspørgsmålet har præget den danske debat siden, og 

alternative diskurser er kun blevet tillagt mindre betydning i forhold til diskussionen om, hvordan 

den danske stat sikres det størst mulige provenu. 

 

I forbindelse med forandringen af de forhenværende statslige aktieselskaber Tele Danmark og 

Scandlines samt bestræbelserne på at sælge en del af statens aktier i DONG blev den herskende 

opfattelse af privatisering udfordret af en række politiske hensyn, som tidligere blev ignoreret med 

afideologiseringen af den offentlige debat.  

 

Vi belyser i dette speciale kampene mellem de politiske hensyn, som opstår i 

privatiseringsprocessen, for at undersøge hvordan de hver især udfordrer den selvfølgelighed, som 

den pragmatiske indstilling til privatisering har indtaget. Privatisering bør betragtes som mere end et 

spørgsmål om administrativ og økonomisk rationalitet. Ved at undersøge og sammenligne de 

hensyn, som aktørerne fokuserede på i debatterne om privatiseringerne af de statslige aktieselskaber 
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Tele Danmark og Scandlines samt bestræbelserne på at privatisere DONG, vil specialet derfor 

anvise, hvilke kommunikative udfordringer statslige aktieselskaber – med særligt fokus på DONG – 

bør være opmærksomme på i forbindelse med kommende privatiseringer. Forståelsen, af hvad 

privatisering dækker over, konstitueres hver gang privatisering debatteres i det offentlige rum, og 

debatterne medfører således nogle muligheder og begrænsninger for, hvordan DONG kan 

tilrettelægge kommunikationsindsatsen i forbindelse med en kommende privatiseringsproces.  

 

Ved udelukkende at forberede sig på at kommunikere inden for den gængse diskurs gør DONG sig 

blind over for en række andre temaer, som relaterer sig til debatten om privatisering, så som miljø 

og infrastruktur. Sådanne temaer vil udfordre selskabets måde at kommunikere på fremover. Disse 

brud med den dominerende diskurs gør, at selskabet bør være opmærksomt på hvilke andre 

diskurser, der kæmper om at opnå en dominerende status. Fremover er det således ikke 

tilstrækkeligt at argumentere med, at privatisering skaber effektivitet og bedre ydelser, hvis debatten 

ikke længere udelukkende knytter sig til det pragmatiske projekt, men i højere grad omhandler 

andre og hidtil mindre betydningsfulde emner. 

 

I forbindelse med privatiseringen af DONG bestilte Finansministeriet en foranalyse af mulige 

privatiseringsmodeller hos den engelske investeringsbank N.M. Rothschild & Sons Limited5. Af 

analysen fremgår det tydeligt, at de politiske hensyn, Finansministeriet bør være opmærksomt på, 

og som kan have indflydelse på privatiseringen af DONG, overvejende er af økonomisk og 

administrativ karakter (Finansministeriet, 2004a:11). Rådgivningen i forbindelse med 

børsnoteringen af DONG har derfor reificeret en antagelse om, at involverede politikere, 

embedsmænd og meningsdannere lader sig forblinde af økonomiske og praktiske hensyn. 

 

Når der knyttes én særlig opfattelse til privatisering, konstrueres der en selvfølgelighed omkring 

fænomenet, som fastlåser erkendelsen af, hvad det dækker over. Dette speciale gør op med 

formationen af denne selvfølgelighed. I stedet for at iagttage, hvad privatisering bliver tillagt af 

mening som noget entydigt, der ikke sættes spørgsmålstegn ved, fordi forståelsen er blevet 

institutionaliseret, viser specialet, hvordan der hele tiden er bevægelse i tilskrivningen af mening til 

privatisering. DONG indskrives på en særlig måde i privatiseringsdebatten, og opfattelsen af 

DONG i debatten er afhængig af, hvordan selskabet formår at håndtere de kommunikative 

                                                 
5 I dette speciale benyttes det forkortede navn Rothschild. 
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udfordringer, der opstår undervejs – blandt andet som følge af de foregående debatter vedrørende 

privatiseringerne af Tele Danmark og Scandlines. 

 

2.1 Problemformulering 
Hvordan er den pragmatiske holdning til privatisering blevet udfordret af konkurrerende politiske 

hensyn i den danske debat, og hvilke kommunikative udfordringer danner det grundlag for i 

forbindelse med kommende privatiseringer med særligt fokus på privatiseringen af DONG? 

 
Vi undersøger den pragmatiske holdnings opståen og belyser ovenstående problemformulering på 

baggrund af diskursanalyser af privatiseringerne af Tele Danmark, Scandlines samt bestræbelserne 

på at privatisere DONG. Specialet tager således udgangspunkt i perioden fra begyndelsen af 

1980’erne til primo 2008. I diskursanalyserne af de tre udvalgte cases identificerer vi en række 

diskurser, som i den omtalte periode har kæmpet om at tillægge mening til privatisering for at 

bestemme, hvilke politiske hensyn der har udfordret den pragmatiske holdning til privatisering. 

Pragmatismen repræsenteres af den markedsøkonomiske diskurs, der optræder i alle tre cases, og 

udfordres af en række andre diskurser, der forsøgte at tillægge alternativ mening til forståelsen af 

privatisering. Nogle af diskurserne optræder i alle tre cases, mens andre udelukkende optræder i en 

enkelt case. Med ”den danske debat” refererer vi ikke til en særegen og afgrænset debat på et 

politisk, administrativt eller akademisk niveau. I stedet tillægges ”den danske debat” i dette speciale 

en bredere betydning, da vi mener, at diskussioner af privatisering som fænomen på alle niveauer 

kan påvirke, hvordan forståelsen af privatisering udvikler sig i befolkningen og blandt relevante 

beslutningstagere. 

 

2.2 Positionering 
Det meste af litteraturen om privatisering fra før Finansministeriets Dybkjærrapport fra 1993 har 

karakter af debatoplæg og indskriver sig i den ideologiske kamp, der herskede dengang. En af de 

første bøger på området er Fokus på privatisering, redigeret af Ole Salting i 1984, der belyser det 

konfuse begreb privatisering på godt og ondt ved at se nærmere på politik, ideologi og holdninger 

(Salting, 1984:3). Nogle år senere udgav Kim Behnke, Per Ørum-Hansen og Niels Erik Borges i 

fællesskab en bog, som skulle oplyse danskerne om de positive værdier, der er at finde i 

privatiseringsfænomenet. I 1991 udkom Privatisering og deregulering, udarbejdet af Jørgen Birk 
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Mortensen og Ole Jess Olsen, som på mange måder indikerer en overgang fra et ideologisk fokus til 

et fokus på den økonomiske betydning ved ændringen af forsyningsmæssige monopoler (Mortensen 

& Olsen, 1991:7). Endelig udgav Steen Salomonsen i 1993 Det offentliges marked, som 

dokumenterede privatiseringsdebattens udvikling i 1980’erne og begyndelsen af 1990’erne. 

 

Den nuværende akademiske forskning på området er forholdsvis snæver og relaterer sig primært til 

traditionelle samfundsvidenskabelige traditioner inden for økonomi, politologi og forvaltning. 

Carsten Greve, som er en af de danske forskere, der har forsket mest i privatisering, har i bøger som 

Statens virksomheder fra 2000 og Privatisering, selskabsdannelser og udlicitering fra 1997 forsøgt 

at belyse en forvaltningsmæssig vinkel, som især omfatter demokratiske problemer i kølvandet på 

markedsliggørelsen af den offentlige sektor (Greve, 1997:10). 

 

Grundlaget, som adskiller dette speciale fra den resterende del af forskningen i privatisering i 

Danmark, skal findes i den anvendte teori. Vi anlægger et alternativt diskursanalytisk perspektiv på 

de udfordringer, statslige aktieselskaber står overfor i forbindelse med privatisering. Analysen af de 

diskursive praksisser i forbindelse med privatisering er et originalt bidrag til rækken af analyser af 

privatisering, fordi kombinationen af teori og analyseobjekt ikke er set tidligere.  

 

2.3 Motivation 
Det begrænsede fokus på privatisering de senere år har ansporet os til at yde et aktuelt bidrag til 

forskningen. Derudover har motivationen for at skrive indeværende speciale været en undren over, 

hvad privatisering egentlig skal opfattes som. Den aktuelle debat om privatiseringen af DONG har 

bidraget til denne undren. Mange forskellige hensyn er blevet relateret til debatten, og det har 

undret os, at de ansvarlige for vurderingen af DONG’s egnethed for privatisering tilsyneladende har 

haft et ensidigt og snævert fokus i deres arbejde med at bestemme de politiske hensyn. 

 

Rothschild skriver i bankens analyse af privatiseringsalternativer for DONG i 2004, at et af 

formålene med rapporten er ”… at analysere de politiske overvejelser og uddybe de hensyn, der er 

relevante for regeringen i forbindelse med en sådan privatisering.” (Finansministeriet, 2004:5). I 

kommissoriet for Rothschilds analyse fremgår det, at de politiske hensyn, som vil have indflydelse 

på privatiseringen af DONG, er værdi for/salgsprovenu til staten, konkurrencen på 

energimarkederne, kontrol over og ejerskab af infrastrukturaktiviteter, statsdeltagelse i 
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Nordsølicenser, statens syn på DONG’s placering i energi- og elsektoren samt minimering af 

risikoen for, at transaktionen mislykkes. På baggrund af vores gennemgang af det empiriske 

materiale, som giver indsigt i debatten omkring privatiseringen af DONG, er det vores opfattelse, at 

de politikanbefalinger, Rothschild opstiller, er for snævre. Rothschilds kilder er Finansministeriet 

og Energistyrelsen, hvilket kan bidrage til at forklare, hvorfor de såkaldte politiske hensyn i de 

fleste tilfælde relaterer sig til en økonomisk tankegang. Politiske spørgsmål om eksempelvis miljø 

og sikkerhed har også indflydelse på regeringens mulighed for privatisering, men sådanne hensyn 

bliver ikke behandlet i Rothschilds analyse. 

 

Rothschild fremhæver derimod lettere overfladisk, at sandsynligheden for at DONG’s privatisering 

mislykkes af politiske årsager kan minimeres ved, at regeringen blandt andet forholder sig til 

offentlighedens og forbrugernes interesser (Finansministeriet, 2004:16). Hvilke konkrete interesser, 

offentligheden kan have i spørgsmålet om en privatisering af DONG, behandles derimod ikke. Det 

skal påpeges, at Rothschild netop fik til opgave at udarbejde en analyse, der primært fokuserede på 

de økonomiske aspekter af privatiseringen af DONG. Specialet er derfor i høj grad drevet af en 

motivation om at udarbejde en alternativ vurdering af de politiske hensyn, der kan påvirke 

privatiseringen af DONG, som et supplement til Rothschilds analyse, der kun i begrænset omfang 

behandlede sådanne politiske hensyn. 
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3 Genstandsfelt 
I dette kapitel redegør vi for, hvordan privatiseringsbegrebet anvendes i indeværende speciale, 

ligesom vi beskriver de tre statslige aktieselskaber, der inddrages som casestudier i bevarelsen af 

specialets problemformulering. Privatisering beskrives som et begreb, der diskuteres og anvendes i 

den akademiske litteratur. I kapitlet fokuserer vi derfor ikke på, hvordan fænomenet opfattes i 

debatten om privatisering. I stedet beskrives formålene med privatisering, ligesom vi behandler 

måden, hvorpå privatiseringsprocessen gennemføres. Begrebsafklaringen og redegørelsen for 

analysens genstand foretages af praktiske hensyn for at give et overblik over det område og de 

specifikke statslige aktieselskaber, som specialet omhandler. Privatiseringsbegrebet betragtes derfor 

som en overordnet beskrivelse af det område, som specialet beskæftiger sig med, mens vi i den 

resterende del af specialet undersøger, hvordan privatisering tillægges mening som fænomen. 

 

3.1 Privatisering 
Siden privatiseringsbegrebet blev introduceret i begyndelsen af 1980’erne, har der været forskellige 

opfattelser af, hvordan privatisering bør defineres. I den internationale litteratur anlægger Emanuel 

Savas et bredt perspektiv på privatiseringsbegrebet i bogen Privatization and Public-Private 

Partnerships, hvori han argumenterer for, at privatisering er et dynamisk begreb, der udgøres af 

skiftet fra en aftale med en offentlig udbyder til en aftale med en udbyder fra den private sektor 

(Savas, 2000:104). Ifølge Savas omfatter privatisering ligeledes situationer, hvor ordninger med høj 

grad af offentlig indblanding ændres i retning af mindre indblanding fra offentlig side (Savas, 

2000:107). Som følge af den relativt brede definition af privatiseringsbegrebet opstiller Savas en 

række ordninger, der kan betegnes som former for privatisering, heriblandt både udlicitering og 

statslige subsidier (Savas, 2000:66). 

 

I dansk kontekst har Carsten Greve bidraget med en snævrere definition af begrebet. På baggrund af 

den danske diskussion af begrebet definerer Greve privatisering som salg af aktier i et statsligt 

aktieselskab til private investorer (Greve, 1997:11). Selve salget af hele eller dele af aktiekapitalen i 

et statsligt aktieselskab medfører, at den private investor efter erhvervelsen af aktier får del i det 

eventuelle overskud, som selskabet måtte generere. Derudover betyder salget af aktier også, at 

staten forpligter sig til at sikre, at selskabet drives på et forretningsmæssigt grundlag, så selskabets 
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aktionærer kan tilfredsstilles gennem eksempelvis optimering af det udbetalte afkast. Vi benytter 

Greves definition af privatiseringsbegrebet som udgangspunkt for dette speciale. 

 

3.1.1 Formålene med privatisering 
Ifølge Finansministeriet gennemføres privatiseringer for at opfylde tre overordnede mål 

(Finansministeriet, 2004:231-234). 1) Liberalisering af det pågældende marked og efterfølgende 

privatisering kan således tjene til at reducere den statslige involvering i markedsforholdene, da øget 

konkurrence ideelt set medfører bedre service og lavere priser for forbrugerne. Statens reducerede 

indflydelse på markedet og det privatiserede selskabs forretningsmæssige drift sikres gennem en 

adskillelse af politiske og forretningsmæssige hensyn.  

2) Privatisering tjener ligeledes det formål at forbedre selskabernes udviklingsmuligheder, så de 

ikke længere skal tage de samme hensyn i driften som under statsligt ejerskab. Sådanne hensyn kan 

være vedtægtsbestemte, og de er typisk indarbejdet i selskabets arbejdsprocesser for at minimere 

statens risici og undgå, at staten driver forretning på markeder, der ikke er direkte relateret til 

varetagelsen af offentlige opgaver. 3) Endelig kan formålet med en privatisering være at give staten 

et provenu fra salget af et statsligt aktieselskab. I forbindelse med sidstnævnte formål bør der 

foretages en afvejning af fordelene ved løbende at modtage udbytte fra de statslige aktieselskaber i 

forhold til den engangsgevinst, der kan realiseres ved et salg af aktiekapital. 

 

Greve påpeger, at der udover de officielle formål med at privatisere de statslige aktieselskaber kan 

være alternative årsager til privatisering. Der har særligt i 1980’erne været ideologiske ønsker om 

privatisering, og senere har de offentlige udbud af aktier i de tidligere statslige aktieselskaber 

dannet grobund for en forestilling om folkeaktier og folkelig kapitalisme. Der har også været andre 

økonomiske grunde til at foretage privatiseringer, fordi der herskede en opfattelse af, at private 

selskaber drives mere effektivt end offentlige, og fordi provenuet fra salg af statslige aktieselskaber 

har kunnet bidrage til at dække underskud på statens finanser. Endelig har politikere haft mulighed 

for at udnytte løfter om privatiseringer for at opnå personlige politiske mål (Greve, 2000:6). 
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3.1.2 Privatiseringsprocessen 
Finansministeriet udgav i 2004 Staten som aktionær6, hvori der redegøres for mulige 

privatiseringsmetoder. Udgivelsen fremhæver særligt tre metoder, der er gengivet nedenfor 

(Finansministeriet, 2004:238). 

 

• Salg til strategiske eller finansielle investorer 

• Offentligt udbud, hvor aktierne sælges til mange mindre investorer 

• Salg til ledelse/gruppe af medarbejdere (”management buy-out”) 

 

Valget af privatiseringsmetode har afgørende indflydelse på, hvordan selve privatiseringsprocessen 

forløber, ligesom der er forskel på de fordele og ulemper, der er forbundet med de enkelte metoder. 

 

Ifølge Finansministeriet har salg til strategiske eller finansielle investorer været den hyppigst 

forekommende privatiseringsmetode i Danmark omkring årtusindeskiftet (Finansministeriet, 

2004:238). Privatiseringen af Scandlines repræsenterer denne metode. Ved salg af aktier til 

strategiske eller finansielle investorer afgiver staten ofte kontrollen med det pågældende selskab 

over en kort periode, da investorerne typisk er interesseret i at opnå fuld kontrol med det opkøbte 

selskab hurtigst muligt. I tilfælde, hvor staten vælger at gennemføre et offentligt udbud af aktier til 

mindre investorer via en børsnotering, har den statslige ejer mulighed for at udbyde aktierne ad flere 

omgange, så kontrollen med selskabet kan opretholdes, og de enkelte udbud løbende kan evalueres. 

Det første store salg af aktier i Tele Danmark blev gennemført ved et offentligt udbud af aktier, 

hvilket er normalt, når selskabet har udsigt til vækst i både omsætning og indtjening og derfor er 

interessant for en bred vifte af aktionærer, der kan forvente et vist fremtidigt afkast. Det var 

ligeledes hensigten at privatisere DONG gennem et offentligt udbud af en del af selskabets 

aktiekapital, så staten kunne opretholde kontrollen ved at bevare aktiemajoriteten i selskabet. De 

såkaldte ”management buy-outs” er relevante ved salg af mindre vidensbaserede selskaber, og vi vil 

ikke behandle metoden yderligere, da privatiseringerne af de tre casevirksomheder alle falder inden 

for rammerne af de to førstnævnte privatiseringsmetoder (Finansministeriet, 2004:239). 

 

Den forberedende fase i privatiseringsprocessen baseres på en foranalyse, der typisk udarbejdes af 

en finansiel rådgiver, som eksempelvis Rothschild, og en juridisk rådgiver (Finansministeriet, 

                                                 
6 Rapporten blev udgivet af Finansministeriet som en opfølgning på Dybkjærrapporten, der blev udgivet 11 år tidligere. 
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2004:235). På baggrund af foranalysen træffer politikerne afgørelse om, hvorvidt det pågældende 

statslige aktieselskab skal privatiseres, og det er derfor afgørende, at analysen er grundig og dækker 

alle nødvendige aspekter af privatiseringsprocessen. 

 

Statslige aktieselskaber opererer ofte på områder, hvor statsligt anlagte infrastrukturaktiver udgør 

forudsætningen for, at selskaberne kan drive forretning uden at blive udsat for reel konkurrence. 

Infrastrukturanlæggene er blevet betragtet som en vigtig del af den forsyningssikkerhed, som anses 

for at være nødvendig i det danske samfund, og blandt andet derfor bliver privatiseringer, der 

omfatter frasalg af sådanne aktiver, debatteret ivrigt. For at bevare forsyningssikkerheden og 

fremme konkurrencen på markeder, der tidligere har været præget af statslige monopoler, har staten 

i mange tilfælde mulighed for at udskille produktion og forsyning i flere organisatoriske enheder, 

inden privatiseringsprocessen iværksættes (Savas, 2000:64-65). Dette har eksempelvis været 

tilfældet i forbindelse med DONG’s udskillelse af selskabets naturgasinfrastruktur i 2004 i selskabet 

Gastra. I dag er Gastra en del af den selvstændige offentlige virksomhed Energinet.dk, der blev 

stiftet i 2005 for at sikre, at den overordnede energiinfrastruktur forbliver i statsligt eje og drives 

uafhængigt af kommercielle interesser (Finansministeriet, 2006:17). 

 

3.1.3 Statslig kontrol 
DONG er på lige fod med Scandlines og Tele Danmark påvirket af, at selskabet siden etableringen i 

1972 har haft eneret på forsyningen af energi, og ”Det kendetegner både el- og naturgassektoren, at 

den infrastruktur, der anvendes til transport af energi, har karakter af naturlige monopoler.” 

(Finansministeriet, 2006:17). DONG har altså som det eneste selskab leveret naturgas til de danske 

forbrugere under samme forhold, som Tele Danmark har leveret kommunikationsydelser til 

befolkningen, og Scandlines har transporteret passagerer mellem diverse destinationer. 

Forklaringen, på at de respektive selskaber er blevet tildelt monopoler fra staten, skal findes i de 

store faste anlæg, som disse selskaber har kunnet benytte. De faste anlæg har gjort det billigere for 

staten at lade en enkelt producent have eneret på forsyningen (Mortensen & Olsen, 1991:92). 

3.1.4 Naturlige monopoler 
Selskaberne har alle været karakteriseret som statslige forsyningsvirksomheder, fordi de er blevet 

reguleret gennem offentlig indgriben og kontrol med produktion og afsætning. Et væsentligt 

argument for, at staten har reguleret disse markeder, har været, at der på de forskellige 
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forsyningsmarkeder ikke har kunnet eksistere fri konkurrence på grund af tilstedeværelsen af 

naturlige monopoler. Naturlige monopoler er karakteriseret ved det markedssvigt, der opstår, når 

produktions- og efterspørgselsforhold gør det rationelt for staten kun at tillade ét selskab at varetage 

opgaven med at sikre forsyningen af service (Mortensen & Olsen, 1991:74). Det har blandt andet 

gjort sig gældende med levering af olie og naturgas gennem rørledninger eller telefoni gennem 

kobberkabler. Andre steder, som med jernbaner og færgedrift, sætter geografien en række 

begrænsninger for konkurrence. Det vil ikke være muligt at have plads til mere end et sæt 

togskinner på de fleste strækninger, ligesom der kun er plads til et begrænset antal færgelejer i de 

fleste havne. 

 

3.1.5 Politiske hensyn 
Jørgen Birk Mortensen og Ole Jess Olsen argumenterer for, at statslig kontrol med monopoler 

undertiden kan forklares med andre hensyn, som er historisk kontingente, eller som er et resultat af 

pres fra det regulerede selskab om at blive beskyttet (Mortensen & Olsen, 1991:75). Et af de mere 

brugte argumenter for at staten skal regulere naturlige monopoler relaterer sig til et 

fordelingspolitisk ansvar, hvor staten sikrer, at også tyndtbefolkede områder får adgang til den 

nødvendige service, som finansieres kollektivt gennem skat. De politiske hensyn har sikret, at 

selskaberne har været underlagt et krav om forsyningspligt, så enhver el- eller telefonkunde kan 

oprette abonnement og blive betjent, mod at selskabet til gengæld er alene på markedet. Et sådant 

krav er også blevet refereret til som retfærdighedskravet, fordi forbrugerne forventer, at den 

demokratiske tradition med ligebehandling i den offentlige sektor gør sig gældende (Mortensen & 

Olsen, 1991:85-88). Et sidste væsentligt og ofte anvendt argument for statslig kontrol er argumentet 

om positiv industripolitik. Sektorområder, som traditionelt er blevet anset som særligt 

betydningsfulde for den økonomiske infrastruktur, er opretholdt som monopoler, fordi staten har 

ønsket at støtte, udvikle og modernisere sektorerne af strategiske grunde. Formålet har typisk været 

at fremme investeringer i nøgleindustrier, som har betydelig effekt på udviklingen af produktion og 

dermed beskæftigelse (Mortensen & Olsen, 1991:110; Olsen, 1993:67). 

 

3.1.6 Mod privatisering 
En række forskellige faktorer kan imidlertid medføre en ændring i forholdene omkring statslig 

regulering, der gør, at staten ikke længere kan argumentere for, at det er mest samfundsøkonomisk 
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efficient eller socialt hensigtsmæssigt at bevare reguleringen af sektorerne via statsligt ejerskab. En 

faktor kan være produktionsteknologien. Tidligere blev eksempelvis langdistancetelefoni opfattet 

som et naturligt monopol, men i takt med at muligheden for at teleselskaber kunne benytte 

satellitkommunikation i stedet for kobberkabler opstod, er argumenterne for statslig regulering af 

teleindustrien forstummet (Olsen, 1993:36). Udover den teknologiske forklaring kan det 

internationale pres på statens mulighed for regulering også ses som en forklaring på, hvorfor 

statslige monopoler dereguleres. Her tænkes specielt på EU og det indre marked, der har til hensigt 

at skabe bedre betingelser for de europæiske forbrugere ved at nedbryde forhindringer for den frie 

konkurrence så som de nationale forsyningsmonopoler. Prioriteringer og forskellige vilkår er årsag 

til, at udviklingen med at liberalisere henholdsvis tele-, transport-, og energisektoren ikke er gået 

lige hurtigt (Mortensen & Olsen, 1991:103-105). 

 

3.2 Caseintroduktion 
Fra det første salg af aktier i Tele Danmark i 1994 til den seneste debat om privatiseringen af 

DONG i begyndelsen af 2008 er der gået godt 14 år. I de 14 år har den offentlige debat om 

privatisering udviklet og ændret sig afhængigt af, hvilke specifikke selskaber staten har sat til salg. 

Privatiseringerne af Tele Danmark og Scandlines samt bestræbelserne på at privatisere DONG 

markerer forskellige punkter i historien, hvilket gør det muligt at iagttage, hvordan den pragmatiske 

holdning til privatisering løbende er blevet udfordret af samfundsmæssige strømninger og politiske 

hensyn, som emergerer i de enkelte debatter.  

 

Valget af Tele Danmark som case skal ses i lyset af, at salget af Tele Danmark blev indledt kort 

efter, at regeringen i 1993 gjorde status på de statslige aktieselskaber i Dybkjærrapporten, som 

ændrede opfattelsen af privatisering markant. Derudover var privatiseringen af Tele Danmark 

skelsættende, fordi selskabet var det første store statslige forsyningsselskab, som blev solgt, hvilket 

medførte øget fokus på ikke blot Tele Danmark som selskab men også privatisering som fænomen. 

 

Fra de sidste aktier blev solgt i Tele Danmark i 1998, til salget af Scandlines blev gennemført, gik 

der altså knap ti år. I den periode forandrede meget sig i selskabernes omverden, og i debatten om 

privatiseringen af Scandlines opstod nye emner, der ikke blev tillagt betydning i midten af 

1990’erne, men som i forbindelse med privatiseringen af Scandlines blev gjort til genstand for 

diskussion. Tele Danmark og Scandlines udgør et sammenligningsgrundlag, som vi benytter over 
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for DONG for at iagttage, om emnerne er partikulære og kun relaterer sig til den enkelte case, eller 

universelle, fordi de identificeres i flere af de tre cases. Ved at benytte flere cases bliver det altså 

muligt at spore brud i privatiseringsdebatten. 

 

Privatiseringen af DONG har som nævnt i specialets indledning endnu ikke fundet sted, og den er 

blevet udskudt på ubestemt tid. Det er dog overvejende sandsynligt, at DONG vil blive privatiseret, 

da det grundlæggende analytiske arbejde foreligger, og den politiske vilje er til stede. Vores valg af 

DONG som primær case begrundes med specialets hensigt om at vurdere, hvilke politiske hensyn 

selskabet skal være særligt opmærksomt på inden det forestående salg. Valget af DONG skal også 

forklares med, at vores analyse gerne skal pege fremad, så den kan bruges af andre statslige 

aktieselskaber, som i fremtiden vil stå over for samme privatiseringsproces, som DONG gennemgår 

netop nu. 

 

3.2.1 Tele Danmark 
Tele Danmark blev etableret i 1990 som et landsdækkende teleselskab, der forenede de regionale 

teleselskaber, herunder blandt andre det jyske teleselskab JTAS, Fyns Kommunale Telefonselskab 

FKT og det københavnske teleselskab KTAS. Tele Danmarks dominerende markedsposition 

gennem den første del af 1990’erne skyldtes selskabets eneret til netværket af nedgravede 

telefonkabler. Fusionen af de regionale teleselskaber i Tele Danmark skulle skabe et stærkt nationalt 

teleselskab, der kunne klare sig i den internationale konkurrence, mens de tyndtbefolkede områder i 

Danmark også skulle være dækket af kabelnetværket som følge af forsyningspligten på teleområdet. 

Tele Danmark besad derfor via de nedgravede kabler et naturligt monopol på det danske marked for 

fastnettelefoni, der således ikke var udsat for fri konkurrence (Greve, 2000). 

 

Privatiseringen af Tele Danmark var et led i liberaliseringen af de europæiske telemarkeder, og 

processen blev iværksat, da den danske stat afhændede aktier i et offentligt udbud, så den statslige 

ejerandel blev reduceret til omkring 90% i 1993 og derefter til 51% i 1994. I 1997 fuldførte staten 

privatiseringen af Tele Danmark gennem en kapitalnedsættelse og et salg af 42% af aktierne i 

selskabet til det amerikanske teleselskab Ameritech, og handlen blev endeligt gennemført i 1998, 

hvor staten blev sikret et provenu på 31,1 mia. kr. (Finansministeriet, 2004:230; Tele Danmark, 

1997). Salget af statens aktier i Tele Danmark blev således gennemført gennem en kombination af 

offentlige aktieudbud og et salg til den strategiske partner Ameritech. Kort efter det amerikanske 
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selskabs køb af Tele Danmark blev Ameritech overtaget af et andet amerikansk teleselskab, SBC 

(Greve, 2000:88-92). Efterfølgende skiftede Tele Danmark navn til TDC, og i 2004 afhændede SBC 

sin aktiepost i selskabet. I 2005 stiftede fem kapitalfonde selskabet Nordic Telephone Company 

(NTC) med det formål at købe TDC. NTC ejer i dag 87,9% af aktiekapitalen i (http://om.tdc.dk). 

Privatiseringen af Tele Danmark er provenumæssigt den hidtil største privatisering af et dansk 

statsligt aktieselskab. 

 

3.2.2 Scandlines 
Færgedivisionen af DSB blev i 1995 udskilt fra statsbanerne og etableret som et selvstændigt 

aktieselskab med navnet DSB Rederi, der alene var ejet af det danske Trafikministerium7. Rederiet 

ændrede i 1997 navn fra DSB Rederi til Scandlines Danmark. I 1998 blev det dansk-tyske 

Scandlines AG dannet ved en fusion af Scandlines Danmark og det tyske rederi DFO 

(www.scandlines.com). Før dannelsen af Scandlines administrerede DSB store dele af den danske 

infrastruktur på transportområdet og sikrede regelmæssig forbindelse mellem blandt andet Danmark 

og Tyskland. 

 

Privatiseringen af Scandlines blev gennemført i 2007, da Transportministeriet og Deutsche Bahn 

afhændede deres aktieposter i rederiet. Aktierne blev opkøbt af konsortiet Scan Ferries 

Development, der bestod af den engelske kapitalfond 3i Group, den tyske kapitalfond Allianz 

Capital Partners og det tyske rederi Deutsche Seereederei (www.scandlines.com). 

Privatiseringsprocessen var kulminationen på lidt under 10 års omstridt dansk-tysk ejerskab, hvor 

rederiet aldrig fik reel mulighed for at drive forretning på rene markedsvilkår. Privatiseringen af 

Scandlines gav den danske og tyske stat et samlet provenu på 11,6 mia. kr., som blev opnået 

gennem et enkeltstående salg af aktier til Scan Ferries Development. Kontrollen med det dansk-

tyske rederi blev overdraget til konsortiet umiddelbart efter aktiesalget, selvom der blev tilføjet en 

række klausuler i aftalen mellem sælgerne og de nye ejere, som sikrer Scandlines’ medarbejdere 

arbejde i en periode fra salgsdatoen. 

 

                                                 
7 Trafikministeriet ændrede navn til Transport- og Energiministeriet ved regeringsskiftet i 2005. I 2007 ændrede 
Transport- og Energiministeriet navn til Transportministeriet, hvilket også er ministeriets nuværende navn. I dette 
speciale benyttes navnet Transportministeriet og betegnelsen transportminister. 
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3.2.3 DONG 
DONG blev grundlagt af staten i 1972 under navnet Dansk Naturgas A/S. Etableringen af den 

danske naturgasinfrastruktur skete ud fra et politisk ønske om at skabe en så høj grad af 

forsyningssikkerhed på energiområdet som muligt efter den store internationale energikrise i 

begyndelsen af 1970’erne (Konkurrencestyrelsen, 2001:3). De første 25 år havde selskabet til 

opgave at etablere, eje og drive et naturgasnet samt indgå aftaler om levering af gas til opfyldelse af 

kundernes behov (Finansministeriet, 2004:5). 

 

I 1994 mistede DONG officielt sit monopol, og på baggrund af en aftale mellem EU-

medlemslandene i 1998 om at liberalisere el- og gasmarkederne inden for fem år blev 

omorganiseringen af virksomheder i energisektoren skærpet. Etableringen af et indre marked for 

energi betød, at selskabet blev nødt til at udvide sine forretningsområder for at operere inden for 

hele energiværdikæden. Som et resultat af presset for mere konkurrence på det europæiske 

energimarked og frygten for at tabe markedsandele til andre selskaber begyndte DONG derfor med 

mandat fra Folketinget at indgå strategiske alliancer med andre energiselskaber, så selskabet selv på 

længere sigt kunne vokse og blive et konkurrencedygtigt energiselskab med et bredt 

aktivitetsniveau. De ændrede hensyn betød, at DONG blandt andet købte et mindre hollandsk 

naturgasdistributionsselskab og en aktiepost i et mindre tysk forsyningsselskab. Derudover 

engagerede selskabet sig i vedvarende energi, og i 2002 købte selskabet sig ind i NESA, hvilket 

markerede selskabets forøgede interesse for el-sektoren. I perioden frem til foråret 2006 foretog 

DONG en række aktiekøb, som udvidede forretningsgrundlaget. Udviklingen betød, at selskabet 

købte sig ind i Elsam, hvilket blev støttet af alle Folketingets partier undtagen Enhedslisten gennem 

en rammeaftale i december 2004. Året efter indgik DONG aftaler om køb af el-aktiviteterne i 

henholdsvis Københavns Energi, Frederiksberg Forsyning og Energi E2. Den 19. april 2006 blev 

DONG’s nye vedtægter vedtaget, efter at alle forudsætninger for en fusion var faldet på plads 

(Finansministeriet, 2006:15-21). 

 

Efter opkøbene i 2000 og den endelige fusion med rækken af elselskaber i 2006 er staten ikke 

længere eneaktionær i DONG. I dag ejer staten 72,98% af aktierne, mens SEAS-NVE’s beholdning 

udgør 10,88%. Syd Energi Net har 6,95% og en række lokale energi-/elselskaber ejer tilsammen 

9,19% (www.dongenergy.com). 
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4 Analysestrategi 
Vi anvender Michel Foucaults genealogiske analyse til at illustrere, hvordan den pragmatiske 

holdning til privatisering siden udgivelsen af Dybkjærrapporten i 1993 har været dominerende i den 

danske debat, og hvordan alternative holdninger i overvejende grad er blevet ignoreret eller 

betragtet som ligegyldige. Den pragmatiske holdnings dominans har dog ikke betydet, at der ikke 

har været andre hensyn, som har forsøgt at udfordre den gængse opfattelse af privatisering. I dette 

speciale anvender vi ligeledes teoretiske bidrag fra Michel Foucault samt Ernesto Laclau og Chantal 

Mouffe til at identificere sådanne hensyn for at demontere den selvfølgelighed, som den 

pragmatiske holdning til privatisering udgør. 

 

De to teoretiske perspektiver er placeret inden for den diskursteoretiske8 tradition, der fokuserer på 

samspillet mellem det sproglige og det sociale ved at analysere relationerne mellem de udsagn, der 

fremsættes (Howarth, 2005:11-28). Foucaults og Laclau og Mouffes værker er inspireret af den 

poststrukturalistiske sprogvidenskabelige tradition, som tager udgangspunkt i Ferdinand de 

Saussures grundlæggende forestilling om, at et tegns betydning udelukkende eksisterer i kraft af 

tegnets relationer til og forskellighed fra andre tegn. Samtidig er tegnenes betydning ikke fastlagt 

fuldstændigt, da forholdet mellem de forskellige tegn kan ændres over tid (Jørgensen & Phillips, 

2005:19-20). Relationerne mellem de udsagn, der fremsættes i debatten om privatisering, er således 

omdrejningspunktet for analysen i dette speciale, og vi anvender analysestrategien for at iagttage 

forholdet mellem debatten om privatisering og de mulighedsbetingelser, som DONG skal forholde 

sig til ved den forestående privatisering. Forholdet mellem det sproglige og det sociale betragtes 

forskelligt af Foucault og Laclau og Mouffe, da Foucault i perioder af sit forfatterskab fokuserede 

mere på aktøren end Laclau og Mouffe (Laclau & Mouffe, 2001:115-117; Jørgensen & Phillips, 

2005:29). Vi anvender Foucaults genealogiske analyse i kombination med Laclau og Mouffes 

diskursteori, og specialets analysestrategi fokuserer således på, hvordan diskursen skaber 

mulighedsbetingelserne for aktørerne, mens aktørernes udsagn i nogen grad kan forandre diskursen. 

Foucaults genealogiske analyse udfordrer den etablerede historieskrivning ved at fokusere på 

diskontinuitet, når den almene opfattelse er, at nutiden bygger på en kontinuerlig historisk udvikling 

og vice versa (Foucault, 2005a:68, Andersen, 1999:57-58, 156). Laclau og Mouffes 
                                                 
8 Foucault benytter begrebet diskursanalyse, mens Laclau og Mouffe anvender udtrykket diskursteori. Der har i 
litteraturen været ansatser til at benytte diskursteori som den samlende teoretiske ramme for den mere praktiske og 
arbejdsmetodeprægede diskursanalyse (Bredsdorff, 2003: 100), og vi benytter således udtrykket diskursteori som en 
bredere samlebetegnelse for Laclau og Mouffes og Foucaults teori- og analyseapparater i dette kapitel. 
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diskursteoretiske perspektiv er ligeledes baseret på ønsket om at anlægge et kritisk syn på det 

eksisterende, fordi sociale fænomener, der umiddelbart tages for givne, har direkte og reel 

indflydelse på både den sociale og fysiske virkelighed (Andersen, 1999:100-101, Jørgensen & 

Phillips, 2005:14). Begge teoretiske perspektiver bidrager til besvarelsen af dette speciales 

problemformulering ved at anskueliggøre det kontingente ved den nuværende opfattelse af 

fænomenet privatisering. Den analysestrategiske vinkel, som vi anlægger i dette speciale, viser, at 

opfattelsen af privatisering som et pragmatisk anliggende kunne være anderledes, da den er baseret 

på forhold og beslutninger, der ikke er givet på forhånd, men som heller ikke kan betegnes som 

tilfældige, fordi de er et produkt af politiske konflikter og diskursive kampe. 

 

Som følge af diskursteoriens fokus på kontingens og foranderlige relationer mellem udsagn er 

traditionen ofte blevet kritiseret for at være for flydende og ustruktureret til at kunne frembringe 

troværdige forskningsresultater. Kritikken har i særlig grad omhandlet spørgsmålet om, hvorvidt 

diskursteorien ignorerer de traditionelle metodiske forskrifter for godt videnskabeligt arbejde så 

som reliabilitet og validitet (Bredsdorff, 2003). Niels Bredsdorff påpeger med Umberto Ecos ord, at 

selvom ”…der ikke findes kendsgerninger men kun fortolkninger, så udelukker det ikke, at man kan 

spørge sig selv, om der mon ikke skulle findes ”dårlige” fortolkninger. (Eco, 2000:54).” 

(Bredsdorff, 2003:10). Kritikken er rettet mod de dårlige fortolkninger, som Bredsdorff mener, 

diskursteorien legitimerer som følge af manglen på klare metodeforskrifter hos forfattere som 

Foucault og Laclau og Mouffe. Fortolkning kan siges at være en del af analysen, da forskelligt 

kildemateriale ifølge Foucault kan betragtes forskelligt afhængigt af, hvilket problem der ønskes 

belyst, og hvilken analysestrategi der anlægges (Foucault, 1998:284). Vores såkaldte fortolkning af 

det empiriske materiale afhænger således af specialets problemformulering. For at sikre en høj grad 

af reliabilitet (Johansson, 2003:105) fremlægger vi eksplicit det teoretiske og empiriske grundlag 

for vores analyse i dette kapitel. Redegørelsen for strukturen reducerer imidlertid ikke risikoen for 

en tilfældig konstruktion af diskurser, men da hensigten med specialet ikke er at identificere 

endegyldige diskurser men i stedet at analysere de alternative politiske hensyn, som udfordrer det 

pragmatiske projekt, vil vi sagligt argumentere for, hvorfor vi iagttager og tillægger de udvalgte 

hensyn betydning. 

 

Specialet er gennem valget af de teoretiske perspektiver baseret på en epistemologisk 

analysestrategi, der fokuserer på, hvordan en given opfattelse af virkeligheden emergerer. I 
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modsætning til den ontologisk orienterede videnskabsteori tager den epistemologiske 

videnskabsteori derfor ikke analysens genstand for givet, men i stedet deontologiseres denne ved at 

undersøge en bestemt meningsfuldheds opståen og forandring (Andersen, 1999:13-14). Der 

eksisterer ikke én objektiv sandhed eller virkelighed, som er uafhængig af det sociale, og den 

historie og kultur, som mennesket er indlejret i, er derfor afgørende for, hvordan verden opfattes. 

Analysestrategien er derfor antiessentiel, da den tager udgangspunkt i, at der ikke eksisterer en sand 

essens bag de meningsstrukturer, som vi i dette speciale benævner diskurser (Jørgensen & Phillips, 

2005:14; Laclau og Mouffe, 2001:98). Det er således ikke vores formål med dette speciale at 

belyse, hvorfor privatisering forstås på en særlig måde i debatten, men vi påpeger, hvordan denne 

særlige forståelse er opstået og forandret over tid. Deontologiseringen af den pragmatiske opfattelse 

af privatisering afhænger af det analytiske blik, der anlægges, og derfor er valget af kombinationen 

af Foucaults og Laclau og Mouffes analysestrategier netop et strategisk valg, da det har 

konsekvenser for, hvilken genstand der emergerer i analysen i dette speciale. Analysestrategien 

danner grundlaget for, at vi kan problematisere den selvfølgelige opfattelse af privatisering. Den 

valgte analysestrategi konstruerer analysens genstand ud fra et overordnet spørgsmål om entydighed 

overfor konflikt og historisk kontinuitet overfor diskontinuitet, da Laclau og Mouffes 

diskursteoretiske perspektiv i udpræget grad fokuserer på kampe og konflikter, ligesom Foucaults 

genealogiske analyse har til formål at tydeliggøre den kontingens, som kan spores i debatten 

omkring privatisering (Jørgensen & Phillips, 2005:34; Andersen, 1999:63).  

 

Analysestrategien er baseret på Foucaults og Laclau og Mouffes kritiske indstilling overfor 

selvfølgelig viden. Derfor gøres viden til et centralt begreb i den benyttede analysestrategi, da 

forståelse skabes i sociale processer og har indflydelse på hvilke handlinger, der kan betragtes som 

naturlige. Den sociale konstruktion af viden har således konkrete sociale konsekvenser (Jørgensen 

& Phillips, 2005:13-14; Howarth, 2005:19). Gennem den løbende debat gøres privatisering til 

genstand for viden, og debatten om og opfattelsen af privatisering skaber derfor de 

mulighedsbetingelser, som DONG skal forholde sig til ved den forestående privatisering, hvorfor 

det er relevant at forholde sig kritisk til opfattelsen af privatisering som et udelukkende pragmatisk 

spørgsmål. 
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4.1 Det genealogiske analyseniveau 
Michel Foucault er blevet kendt for store empiriske studier, der fortæller historierne om så 

forskellige områder som seksualitet, galskab, overvågning og straf samt socialmedicin. Formålet 

med analyserne var at undersøge, hvordan der over tid er sket en ændring i opfattelsen af 

seksualiteten, de gale, fængslet og sygdom. I bogen Overvågning og straf, som omhandler måderne, 

hvorpå mennesket har overvåget og straffet de kriminelle gennem tiden, skriver Foucault, at 

formålet med udgivelsen er at ”… fortælle historien om det aktuelle videnskabelige (og juridiske) 

kompleks, hvori måden fængselssystemet straffer sine indsatte på finder støtte.” (Foucault, 

2005b:37). Disciplineringen erstatter den fysiske afstraffelse af forbryderen, fordi den disciplinære 

magt på et tidspunkt i historien blev anset som en mere ”effektiv” måde at afrette forbryderen på, da 

den gør brug af overvågning og normaliserende sanktioner, som har til hensigt at afrette sjælen frem 

for kroppen (Foucault, 2005b:186). Den fysiske afstraffelse blev i lang tid anset som den naturlige 

måde at afrette på, indtil disciplineringen brød med denne opfattelse. I dag er det disciplineringen, 

der er den selvfølgelige form for afretning. Foucault har ligeledes undersøgt, hvordan den 

medicinske forståelse af sygdom gennem historien ændrede sig fra at opfatte sygdommen som 

noget, der ikke var relateret til kroppen, til den moderne opfattelse som forklarer sygdom som 

noget, der opstår i kroppen. Identificeringen af de praksisser, som har gjort disciplineringen til den 

selvfølgelige form for afretning eller medicinering af kroppen som den selvfølgelige metode til 

kurering af sygdom, sker ved hjælp af det, som kaldes for genealogien eller den genealogiske 

analysestrategi9 (Villadsen, 2004;19).  

 

Genealogien giver os altså mulighed for at undersøge, hvordan opfattelsen af privatisering har 

ændret sig over tid, hvilket er formålet med at hente inspiration i denne specifikke form for 

historieanalyse. Genealogien muliggør et diakront analyseniveau10, som gør, at vi kan følge 

debatten om privatisering over en årrække og ved hjælp af empirien udvælge betydningsfulde 

perioder fra 1983, hvor privatiseringen af DONG første gang kom på den politiske dagsorden, til 

diskussionen om privatiseringen af DONG anno 2008. I modsætning til det Foucault omtaler som 

den traditionelle historieskrivning, tager genealogien udgangspunkt i nutiden og forholder sig 

                                                 
9 Overvågning og Straf blev udgivet i den periode at Foucaults forfatterskab, hvor han gjorde brug af den arkæologiske 
analyseform. Det er blevet anført, at den genealogiske analyse er svær at adskille fra den arkæologiske, da genealogien 
kan betragtes som vidensarkæologiens historiske dimension (Andersen, 1999: 52). 
10 Opdelingen af den genealogiske analyse som et diakront analyseniveau og arkæologien/diskursanalysen som det 
synkrone analyseniveau er hentet hos Niels Åkerstrøm Andersen i bogen Diskursive Analysestrategier (Andersen, 
1999:52-62). 
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kritisk til fastlåste praksisformer og former for viden (Villadsen, 2004:19). Derfor kan det, man 

undersøger, i dette tilfælde privatisering, kun betyde noget i en specifik historisk kontekst, og intet 

vil betyde det samme i forskellige afgrænsede tidsperioder. Privatisering opfattes altså i 2008 

forskelligt fra, hvad opfattelsen var i 1983. Derfor skal blikket rettes mod de perioder, som har 

betydet en forandring i opfattelsen af undersøgelsesobjektet (Hall, 2005:74). I specialets tilfælde 

betyder det derfor samtidig en undersøgelse af udsagn omkring de to andre cases, Tele Danmark og 

Scandlines, da debatterne om privatiseringen af disse selskaber i lige så høj grad har været med til at 

konstituere forståelsen af privatisering. 

 

Den viden, som den kollektive forståelse af privatisering producerer, skal udover at bidrage til at 

identificere de politiske hensyn i diskurserne også anvendes i specialet som udgangspunkt for at 

fremsætte en samfundsdiagnostik. Vi iagttager således, hvordan statens rolle opfattes, og måden 

hvorpå forståelsen ændres med tiden.   

 

I slutningen af Foucaults virke holdt han en række forelæsninger om temaerne stat og statsræson, 

hvor viden blev betragtet som en størrelse, staten kan bruge strategisk i forvaltningen af sin 

suverænitet (Foucault, 2007:247, 350). Forelæsningerne betragtes som en genealogi over 

governmentalitetens eller den statslige styrings historie. Udtrykket ”statsræson” dækker over statens 

viden om dens egne aktiviteter og har til formål at skabe rationalitet eller teknikker i 

overensstemmelse med rationelle regler som et middel til at styre ”ting”11 med (Foucault, 

2007:238). En statslig styringsmetode bliver ifølge Foucault brugen af selvregulering gennem 

refleksivitet. Det er en grundtanke, som Mitchel Dean har viderefortolket i sin beskrivelse af 

anvendelsen af den avancerede liberale styring i nutidens samfund. Ifølge Dean skal staten i dag 

definere en ny rolle, da den ikke længere skal være ledende og omfordelende men i stedet 

koordinerende, dømmende og præventiv, hvilket kræver frihed som grundprincip i 

styringsrationalet (Dean, 2006:271, 248). Nikolas Rose og Peter Miller har på baggrund af 

Foucaults tanker om governmentality udviklet en tese om, at moderne statslig styring bygger på 

inddragelse af viden og eksperter, der bidrager til at løse statslige opgaver (Rose & Miller, 

1992:173). 

                                                 
11 Ting skal ifølge Mitchell Dean, i hans udlægning af Foucaults brug af La Perriéres erklæring om styring som 
disponering af ting, forstås i ordets brede betydning som værende mangeartede og heterogene (Dean, 2006: 151). Til 
trods for at Foucault selv gennemførte sine empiriske studier af befolkningen som det primære styringsobjekt, ønskes 
objektet for styring her ikke begrænset til subjekter, hvilket mange sociologer forsøger og som blandt andet Jens Erik 
Kristensen gør i ”Statsræson og politisk regeringskunst hos Foucault” (Kristensen, 2003: 95). 
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I vores analyse af forståelsen af privatisering antager vi eksistensen af det, Dean kalder avanceret 

liberal styring, hvor bestemte former for styring baseret på frihedsprincipper gør sig gældende. Rose 

og Miller betegner dette forhold som ”styring på afstand”. Ved hjælp af disse tanker om liberale 

styringsformer undersøger vi, hvordan staten forsøger at styrke sine indre anliggender og aktiviteter 

– hvilket i specialets tilfælde omfatter privatisering af de tre selskaber Tele Danmark, Scandlines og 

DONG – ved at være reflekterende i forhold til de udsagn, som blev fremsat i debatten om 

privatiseringen af selskaberne. Derudover iagttager vi, hvordan staten forstår privatisering som 

styringsteknik til at aflaste sin rolle som serviceproducerende enhed samt statens egen opfattelse af 

dens funktion i reguleringen af de samfundsmæssige vigtige ydelser, der fokuseres på i specialet. 

 

Privatisering opfattes i dag som noget pragmatisk, fordi dokumenter fra forvaltningen, især fra 

Finansministeriet, typisk har lagt vægt på, at valg af privatiseringsform bør afgøres af størrelsen på 

provenuet og ikke af ideologiske overvejelser (Greve, 1997:51). Denne pragmatiske forståelse er 

ikke opstået af sig selv, men er et resultat af historiske begivenheder som vi vil kortlægge de 

væsentligste af. Ifølge Foucault er det nødvendigt at opstille et alternativ til den traditionelle 

historieskrivning, hvis man, som vi, søger at forklare en selvfølgeligheds opståen. Den traditionelle 

historieskrivning har betjent sig af dokumenter i sin analyseform, og historikere har undersøgt og 

undret sig over det skrevne. De samme historikere har ikke blot spurgt, hvad dokumenterne viser 

men også vurderet, om fremstillingen var sand for derefter at vurdere, om kilderne var pålidelige 

eller upålidelige (Foucault, 2005a:47).  

 

Foucault kritiserer denne fremgangsmåde for ”… at indhøste tidens endegyldigt reducerende 

uensartethed i en tæt tillukket totalitet, en historie, som skulle gøre det muligt for os at genkende os 

selv overalt og at forlige alle tidligere omrokeringer; en historie, som fra en slags verdens ende 

kaster sit blik på, hvad den har lagt bag sig.” (Foucault, 2001:68). 

 

Den traditionelle historieskrivning er totalitær, fordi den rekonstruerer historien ud fra det, 

dokumenterne siger. Dokumenterne, der udgøres af kollektive udsagn, som er blevet videregivet 

med tiden, bliver brugt af historikerne til at genopfriske særlige minder, som gør, at begivenheder 

huskes på bestemte måder og dermed tillægges en mening bestemt af det indhold, som historikerne 

har lagt i det. Resultatet bliver konstruktionen af det, Foucault kalder ”… forestillingen af en tusind 
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årig og kollektiv hukommelse” (Foucault, 2005b:48), som sikres gennem en omdannelse af 

fortidens monumenter til dokumenter, hvor monumenter skal forstås som tekster, der på en særlig 

klar og illustrativ måde viser på hvilke tidspunkter i historien, der er sket en ændring eller en 

styrkelse i den kollektive opfattelse af fænomenet (Foucault 2005 b:48, Villadsen, 2006:101). 

 

En sådan metode er ifølge Foucault kritisabel, fordi den har til hensigt at afdække betydninger og 

intentioner, som har eksisteret på et tidligere tidspunkt i historien. Foucault mener derimod, at det 

monumentale ved dokumenterne bør fremdrages for at betragte dokumenternes fremtræden som en 

hændelse i sig selv og ikke som en kilde til fortolkning af intentioner (Foucault, 2005a:17). 

 

Den genealogiske analyse skal undersøge mangfoldigheder af forståelser i stedet for entydigheden, 

som er totaliserende for vores hukommelse og opfattelse af genstanden. Ifølge Kaspar Villadsen 

består genealogiens opgave derfor i, at ”… fremvise hvordan dens undersøgelsesobjekter er skabt 

ud af diverse elementer, som er blevet videreført og rekombineret i nye konstellationer.” (Villadsen, 

2006:90). Identificeringen af sådanne elementer lykkes ved at undersøge, hvordan forskellige 

historiske praksisser og diskurser videreføres, mens andre er blevet udgrænset. Det gøres ved at 

skelne mellem kontinuiteter og diskontinuiteter (Villadsen, 2006:92). Den pragmatiske holdning til 

privatisering er blevet videreført, hvorimod den ideologiske holdning blev udgrænset i forbindelse 

med Finansministeriets udgivelse af Dybkjærrapporten. En analyse af diskontinuitet bliver en måde 

at fokusere på bestemte tidspunkter i historien, som bryder med forståelsen af den almindelige 

udbredte forståelse af fænomenet privatisering. På den måde bliver fortidens praksisser fremstillet 

som noget fremmed snarere end som forløbere for den forståelse, der i dag eksisterer af 

privatisering. I en analyse af kontinuitet er hensigten ikke at fremvise markante brud, men i stedet at 

følge, hvordan forståelsen af privatisering som en pragmatisk proces er udviklet, fordi det ikke er 

lykkedes at ændre opfattelsen af privatisering markant (Villadsen, 2006:93). 

 

De bestemte perioder i historien, hvor der kan identificeres kontinuiteter eller diskontinuiteter, 

udgør snit eller det, som Foucault introducerede som arkæologiske lag, der skærer på tværs af det 

diakrone analyseniveau. For at fremvise både kontinuiteter og diskontinuiteter, som kan iagttages på 
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det historiske plan, er det nødvendigt at gøre brug af et synkront analytisk niveau, som Foucault 

opererer med. Dette niveau kaldes diskursanalysen12 (Villadsen, 2006:96).  

 

Det diskursive analyseniveau muliggør et empirinært studie af udsagn i en afgrænset tidsperiode. 

Den diskursive formation er ifølge Foucault en samling af regler for, hvordan meningsfulde udsagn 

formuleres og udtrykkes gennem ikke alene sproget men også udsagn af materiel karakter, så som 

praktiske teknologier og institutioner. Praktiske teknologier forstås som foranstaltninger, der siger 

noget om diskursen, eksempelvis i form af diagrammer, tabeller osv., hvor en institution kan forstås 

i ordets snævreste betydning som et hospital, retsvæsenet eller i specialets tilfælde den statslige 

aktieselskabsform (Villadsen, 2006:1998). Det er gennem undersøgelsen af sproget, de teknologiske 

praksisser og institutionerne, at vi kan få adgang til, hvad der er blevet sagt om privatisering inden 

for de bestemte perioder omkring de tre udvalgte cases. Forståelsen af privatisering bestemmes ud 

fra, hvordan der tillægges mening til fænomenet. Den helhed af forskellige udsagn, som udgør den 

specifikke forståelse, er det, Foucault kalder en diskurs og defineres som ”… en helhed af 

formuleringsakter, en serie af sætninger eller udsagn” eller ”… en helhed af ytringer, for så vidt 

som de tilhører den samme diskursive formation” (Foucault, 2005a:163, 175). Det betyder, at den 

viden som præger vores opfattelse af objektet, ikke er endegyldig eller entydig, fordi diskursen ikke 

kan forstås som en afgrænset størrelse, der udelukker alternative forståelser, da ethvert udsagn 

konstant muliggør ændringer (Foucault, 2005a:164-167). Udsagn bør ifølge Foucault ikke ses som 

dokumenter, der afslører intentionen bag handlinger, men i stedet som genstande, der skal 

undersøges i den form, de fremtræder. De er altså historiske kendsgerninger uden nogen form for 

mystisk oprindelse (Gutting, 1989:242). 

 

De diskursive regelmæssigheder er beskrivelser af de eksisterende relationer mellem udsagnene, 

som Foucault gør til det primære for sine undersøgelser for blandt andet at studere, hvordan 

dannelsen af objekter og måder at tale om objekterne på struktureres (Gutting, 1989:242). For ikke 

at tage diskurserne for givet som naturlige størrelser redegør Foucault for dannelsen af objekter i 

diskursen (Howarth, 2005:81). På den måde skal privatisering forstås som et fænomen, der under 

tiden bliver forvandlet i og med, at forskellige diskurser i forskellige perioder danner det forskelligt 

som objekt. Sandheden, om hvad privatisering er, skabes altså diskursivt ud fra regler om, hvad der 

                                                 
12 Den genealogiske analyse bliver i litteraturen også benævnt diskursanalyse, men for at adskille den fra den Laclau og 
Mouffe-inspirerede diskursanalyse og Foucaults arkæologiske diskursanalyse, vil den i projektet kun blive kaldt den 
genealogiske analyse. 
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kan siges, og hvad der ikke kan siges, hvilket igen er historisk bestemt. Vi betragter Foucault som 

monolitisk i sin tilgang, fordi han i sin analyse af diskurser kun søger at identificere én diskurs i 

hver historisk periode (Foucault, 2005a:220, Jørgensen & Phillips, 2005:22). Dermed gør 

anvendelsen af Foucaults diskursanalyse os blinde overfor de kampe, som hersker mellem 

forskellige diskurser inden for samme periode, om at tillægge mening til fænomenet privatisering, 

da identifikationen af konflikter ikke har forrang. Anderledes forholder det sig med Laclau og 

Mouffes diskursteori, der fokuserer på de kampe, som hersker mellem flere diskurser i samme 

periode for at tilskrive privatisering betydning (Jørgensen & Phillips, 2005:22, 26). 

 

4.2 Det diskursteoretiske analyseniveau 
Laclau og Mouffes arbejde med diskursteorien har i modsætning til Foucaults analyser været 

baseret på en interesse for den teoretiske udvikling af operationaliserbare begreber, og det er disse 

begreber, vi benytter i dette speciales synkrone analyseniveau. Diskursteorien er formuleret på 

baggrund af Laclau og Mouffes dekonstruktion af og opgør med marxismens forestilling om den 

økonomiske basis’ determinerende funktion og den strukturalistiske idé om fiksering af mening 

(Jørgensen & Phillips, 2005:34-35). Gennem udviklingen af diskursteorien indsætter Laclau og 

Mouffe et politisk niveau i marxismens opdeling i basis og overbygning, hvilket medfører, at de 

økonomiske forhold ikke fuldstændigt determinerer overbygningen og folks bevidsthed, men at 

politiske kampe i overbygningen ligeledes kan have indflydelse på forholdene i den økonomiske 

basis (Laclau & Mouffe, 2001:7-42). I Laclau og Mouffes postmarxistiske diskursteori er det 

således ikke alene på det økonomiske niveau, de vigtige handlinger finder sted, men de 

betydningsdannende processer på overbygningsniveau bliver også relevante at studere gennem brug 

af det diskursteoretiske begrebsapparat. Det politiske har stor betydning i Laclau og Mouffes 

diskursteori, fordi politiske artikulationer afgør, hvordan der handles og tænkes, og hvordan 

samfundet dermed konstrueres (Jørgensen & Phillips, 2005:41-45). I forlængelse af Laclau og 

Mouffes diskursteori omhandler det politiske niveau i den anvendte analysestrategi ikke kun politik 

som et særligt statsligt niveau i samfundet (Torfing, 1998:99), men i stedet fokuserer vi på, hvordan 

privatiseringsdebatten konstituerer det sociale ved at acceptere nogle vinkler på fænomenet og 

udelukke alternativer til disse. Politik skal derfor forstås som ”…en logik for forandring og 

indstiftelse, som alle sociale forhold er baseret på.” (Laclau & Mouffe, 2002:14). Vi betragter 

derfor politik som afgørende for alle dele af samfundets indretning. Politik kommer således også til 

udtryk i de diskursive kampe om at fiksere et bestemt betydningsindhold til et givet udtryk (Laclau 
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& Mouffe, 2002:21), og den politiske kamp om at definere, hvordan privatisering kan betragtes, er 

således central i den synkrone, diskursteoretiske del af dette speciale. 

 

Iagttagelse af kampe og konflikter er en essentiel del af diskursteorien, fordi sociale fænomener 

ifølge Laclau og Mouffe aldrig kan betragtes som endelige. Laclau og Mouffe gør således op med 

strukturalismens forestilling om, at mening kan betragtes som fastlåst, fordi udsagn gives mening i 

relation til hinanden. I diskursteorien kan mening altså aldrig fikseres endeligt, og ifølge Laclau og 

Mouffe afstedkommer dette, at der konstant udspiller sig kampe om, hvordan den midlertidige 

fiksering af mening skal foregå (Laclau & Mouffe, 2001:106-107). Formålet med diskursteorien er 

at kortlægge de processer, hvori der kæmpes om, hvordan tegnenes betydning skal fastlægges 

(Jørgensen & Phillips, 2005:33-36). I dette speciale analyserer vi fastlæggelsen af tegnenes 

betydning i debatten om privatisering ved at undersøge diskursiveringen af fænomenet. 

 

Da al samfundsmæssighed er et resultat af diskursive processer, eksisterer der ifølge Laclau og 

Mouffe intet ud over det diskursive. Det sociale, og dermed betydningen af hvad samfundet dækker 

over, vil altid være til forhandling eller genstand for politiske kampe, da alt er diskursivt (Laclau & 

Mouffe, 2002:54). De udtrykker eksplicit, at deres”… analyse afviser distinktionen mellem 

diskursiv og ikke-diskursiv praksis. Den påstår; a) at ethvert objekt konstitueres som et diskursivt 

objekt, eftersom intet objekt gives uden for diskursiv betingelse for fremkomst.” (Laclau & Mouffe, 

2002:54). I deres syn på det diskursive adskiller de sig dermed fra Foucault, der, som tidligere 

beskrevet også inkluderer ikke-diskursive praksisser. For Laclau og Mouffe er elementer, som vil 

blive beskrevet nærmere senere, en af de centrale analytiske enheder i forbindelse med 

bestemmelsen af en diskurs. Sådanne elementer kan ikke bestemmes uden for den diskursive 

struktur, men alene inden for det diskursive (Laclau & Mouffe, 2001:96). Laclau og Mouffe 

anerkender materielle objekter som objekter for det diskursive (Laclau & Mouffe, 2001:107). 

 

Ligesom Foucault definerer Laclau og Mouffe en diskurs som noget relationelt. Vi benytter Laclau 

og Mouffes diskursteori til at anlægge det synkrone analyseniveau, og det er derfor også deres 

forståelse og definition af diskurs, som vi refererer til fremover. Diskurs bliver i Hegemony and 

Socialist Strategy defineret som ”The structured totality resulting from the articulatory practice” 

(Laclau & Mouffe, 2001:105). På baggrund af denne definition og ovenstående beskrivelse skal 

diskurs betragtes som en meningssammenhæng, der er midlertidig, da den strukturerende totalitet, 
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en diskurs udgør, altid vil være åben. Det overskud af mening, som ikke kan fikseres inden for 

diskursens struktur, og som derfor bliver tilovers, er diskursens ydre og defineres som det 

diskursive felt, hvilket bidrager til at definere, hvad diskursen skal forstås som, da det afgrænser de 

relationer, som udgør diskursen. Det betyder, at feltet synliggør, hvordan en diskurs distancerer sig 

fra andre diskurser, mens den tillægger mening til et objekt (Laclau & Mouffe, 2002:61). I 

specialets tilfælde betyder det, at privatisering ikke kun defineres ud fra, hvordan fænomenet bliver 

tillagt mening i debatten gennem en diskurs som den markedsøkonomiske, der fremhæver 

effektivitet, økonomisk efficiens og konkurrence, men også får tillagt mening gennem de udsagn, 

som i debatten imidlertid ikke kan fikseres til den markedsøkonomiske diskurs, fordi de står i 

modsætning til en opfattelse af privatisering som noget pragmatisk og i stedet relaterer privatisering 

til andre spørgsmål så som miljø eller demokrati. 

 

Det anvendte diskursbegreb bygger på en diskursteoretisk opfattelse af momenter som tegn, der er 

uundværlige dele af en given diskurs. Laclau og Mouffe skelner mellem elementer og momenter ud 

fra disses forhold til diskursen, og diskursteorien er særdeles operationaliserbar i denne forbindelse, 

fordi analysen kan anvendes på konkrete udsagn og tegn, der fremsættes i debatten om 

privatisering. Mens momenter er tegn, der er en del af en diskursiv sammenhæng, er elementer de 

tegn, som falder uden for denne sammenhæng og placerer sig i det diskursive felt. Momenter skal 

derfor forstås som elementer, der har fået reduceret deres betydning (Laclau & Mouffe, 2002:52-

53). 

 

Den sociale praksis, hvorved momenter bliver relateret til hinanden som et forsøg på at fiksere 

mening inden for en diskurs, benævnes artikulation i diskursteorien. Artikulationen forekommer, 

når momenter kædes sammen i en ækvivalenskæde, hvorved deres mening kan reduceres. Gennem 

artikulation kan momenter dermed miste én betydning og få en anden, når de kædes sammen med 

andre momenter i en ækvivalenskæde i relation til et centralt tegn, som kaldes et nodalpunkt 

(Laclau & Mouffe, 2002:52; Andersen, 1999:91). Meningen af momentet ”værdi” ændres 

eksempelvis betydeligt, afhængigt af om det relateres til spørgsmålet om danske værdier i 

nationalitetsdiskursen eller værdien af et selskab i en økonomisk diskurs. På samme måde 

modificeres meningen af momentet ”forpligtelser”, hvis dette relateres til driften af et statsligt 

aktieselskab kontra et privatejet selskab. Når der sker en sådan artikulation af ækvivalenser til et 

nodalpunkt, simplificeres det politiske. Gennem artikulation øges muligheden for, at momenter kan 
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erstatte hinanden, og samtidig mindskes antallet af subjektpositioner (Andersen, 1999:104). 

Momenter tilskrives således mening på forskellig vis afhængig af, hvilken diskurs de artikuleres 

inden for, og hvis momenterne i en diskurs relateres til et nodalpunkt, sker der en midlertidig 

fiksering af mening. Nodalpunktet virker som det samlende moment, der gøres til knudepunkt i en 

bestemt diskurs i debatten om privatisering. De øvrige momenter i diskursen samler sig omkring 

nodalpunktet i en ækvivalenskæde og tillægger på den måde mening til dette, hvorved den 

midlertidige fiksering af mening i diskursen tydeliggøres. Vi anvender ækvivalenskæder som 

samlende kæder for de momenter, som har en fælles entydighed, og refererer til nodalpunktet på én 

bestemt måde. Selvom der er etableret en fælles entydighed mellem momenterne, har de ikke den 

samme mening. De ækvivalente momenter er netop forskellige fra hinanden, men i fællesskab 

bidrager de til at etablere en midlertidig, fælles entydighed. Entydigheden kan stabiliseres og 

tydeliggøres af den analytiske enhed, vi benævner støttebetegneren, som henviser til en særlig 

identitet, der skal tages hensyn til i den enkelte diskurs. I den demokratiske diskurs i Tele Danmark-

casen stabiliserede støttebetegneren borgeren således momenternes tilskrivning af mening til 

nodalpunktet ”privatisering”, fordi selskabet var nødsaget til at tage hensyn til denne identitet i det 

omfang Tele Danmark blev diskursiveret som et selskab med samfundsmæssige forpligtigelser. 

 

Som beskrevet tidligere i dette afsnit er iagttagelse af etablering af entydighed en central del af 

Laclau og Mouffes diskursteori. Entydigheden etableres, når en partikulær meningssammenhæng 

fremstår som den universelle mening, der bliver taget for givet, og som derfor ikke længere er 

genstand for diskursiv kamp. I diskursteorien beskrives dette forhold med begrebet hegemoni, der i 

dette speciale omhandler spørgsmålet om at fiksere et særligt pragmatisk betydningsindhold til 

fænomenet privatisering (Laclau & Mouffe, 2002:21). Den hegemoniske status kan dog aldrig være 

endelig, da der løbende udkæmpes politiske kampe om at definere, hvordan privatisering skal 

tillægges mening. I kampene mellem konkurrerende diskurser bliver nodalpunktet i den enkelte 

diskurs til en flydende betegner, som flere diskurser kæmper om at indholdsudfylde på netop deres 

måde. En flydende betegner er således et nodalpunkt, som konkurrerende diskurser søger at tillægge 

mening (Laclau & Mouffe, 2002:24; Jørgensen & Phillips, 1999:38). I eksemplet ovenfor vil 

”værdi” fungere som flydende betegner, da både nationalitetsdiskursen og den økonomiske diskurs 

kæmper om at fastlægge betydningen af nodalpunktet, hvilket gør betydningen af ”værdi” tvetydig. 
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De konfliktbegreber, som Laclau og Mouffe bruger i identificeringen af diskursive kampe, kaldes 

antagonisme og agonisme. Hvis nationalitetsdiskursen står i et antagonistisk forhold til den 

økonomiske, er det fordi den ikke tillader den økonomiske diskurs at relatere bestemte momenter til 

den flydende betegner og dermed give ”værdi” et indhold, der udelukkende er bestemt af det 

økonomiske. På den anden side forhindres nationalitetsdiskursen samtidig også i at fastlægge, hvad 

”værdi” skal forstås som. Antagonisme bliver altså defineret ved et fjendtligt forhold, hvor der 

strides om hvilken indholdsudfyldelse af en flydende betegner, der skal være den dominerende, 

fordi den flydende betegner konstant undergraves. En agonisme er derimod ikke et fjendtligt, men 

nærmere et konkurrencepræget forhold mellem parter, der respekterer hinanden (Laclau & Mouffe, 

2005:82, 263-64). Det betyder, at ækvivalenskæden, som kæder momenter sammen i en diskurs, 

også får et modbegreb, som kaldes differens. Hvis alternative opfattelser af nodalpunktet 

undertrykkes, er det fordi en speciel form for artikulation, en såkaldt hegemonisk intervention, har 

genoprettet entydigheden af nodalpunktet og dermed annulleret det antagonistiske forhold mellem 

to diskurser for at oprette eller genoprette hegemoni (Jørgensen & Phillips, 1999:60). 

 

Det antagonistiske forhold mellem diskurser er ofte blevet anvendt i analyser af identiteter eller 

roller inden for den sociologiske forskning, fordi mennesket eller subjektet ifølge Laclau og Mouffe 

skal iagttages som ”… en diskursivt konstrueret subjektposition.” (Laclau & Mouffe, 2005:67). Det 

er ved at identificere subjektpositionerne, at individers handlinger kommer til udtryk, da der 

eksisterer et dialektisk forhold mellem subjektet og diskurserne. Subjekterne bliver tildelt nogle 

subjektspositioner eller roller, som vi oversætter det med, men samtidig har subjekterne indflydelse 

på, hvilke roller de indtræder i (Esmark et al., 2005:181). I specialet vil både de statslige 

aktieselskaber og staten blive betragtet i forhold til de roller, som de optræder gennem. Vi betragter 

de statslige aktieselskaber i transformationsprocessen mod private selskaber som afhængige af 

diskursive mulighedsbetingelser. Vi mener dermed ikke, at selskaberne udelukkende skal betragtes 

som aktører uden handlerum. Da et selskab som DONG træffer beslutninger, som har konsekvenser 

for diskursiveringen af privatisering, får selskabet indflydelse på den rolle, som det indtager (Laclau 

& Mouffe, 2005:67). Kampen mellem diskurser gør, at rollen ikke vil være entydig, men afhængig 

af hvordan selskabet bliver diskursiveret i debatten. DONG kan i en sammenhæng betragtes som 

”nationalt arvesølv”, mens selskabet i en anden sammenhæng optræder som ”statsligt monopol”. 

Diskurserne kæmper samtidig om at definere, hvad rollen som ”et privat aktieselskab” dækker over, 

selvom Finansministeriet har forsøgt at etablere entydighed om definitionen. 
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4.3 Empiri 
Det er ikke hensigten med dette speciale at gengive en historisk udvikling så fuldstændigt, som det 

måtte være muligt. Valget af empirisk materiale er således heller ikke udelukkende foretaget på 

baggrund af en forestilling om, hvad der kunne bidrage til at øge læserens forståelse af 

privatiseringsfænomenet13. Den anvendte analysestrategi medfører i stedet, at vi i dette speciale 

fokuserer på særligt udvalgte begivenheder for derved at forsøge at destabilisere den selvfølgelige 

opfattelse af privatisering som et pragmatisk spørgsmål (Triantafillou, 2005:10). 

 

4.3.1 Kvalitative interviews 
Specialets anvendte analysestrategi tilskynder brugen af kvalitative data, da diskursteorien 

fokuserer på sproglige udsagn og ækvivalering af momenter. Vi har derfor valgt at inddrage den 

semistrukturerede interviewform med inspiration fra Steinar Kvale (Kvale, 1997:129). Hensigten 

med at inddrage de udvalgte interviews er at få et indblik i, hvordan de væsentlige aktører, som har 

været involveret i salgene af Tele Danmark og Scandlines samt privatiseringsprocessen omkring 

DONG, har oplevet forløbene, og ud fra deres oplevelser italesætter privatiseringsfænomenet. 

Informanterne bidrager med oplysninger, som ikke er tilgængelige i offentlige dokumenter, og det 

er især deres subjektive vurderinger af, hvad privatisering er blevet relateret til i de tre cases, som 

gør dem interessante og aktuelle. De syv kvalitative interview er foretaget i perioden fra 6. maj til 

30. maj 2008 og er alle transskriberet og vedlagt som bilag 1 til 7.  

 

Sammensætningen af interviews har til formål at belyse tematikkerne i debatterne om 

privatiseringerne af Tele Danmark og Scandlines samt forsøget på at børsføre DONG ud fra 

henholdsvis et virksomhedsperspektiv og et administrativt perspektiv. På denne måde opnås på den 

ene side indblik i selskabernes opfattelse af processen og på den anden side statens opfattelse af 

processen. Valget af respondenter er foretaget ud fra en antagelse om, at de pågældende 

virksomhedsledere og embedsmænd i kraft af deres profession må forventes at besidde en betydelig 

ekspertviden om de tre selskabers processer i retning af privatisering. Forskere og journalister, som 

har fulgt de tre cases nøje, er eksempler på informanter, som også kunne være relevante at inddrage. 

Ud fra deres position vil det dog ikke være muligt at analysere en udvikling i måden at tænke 

statslig styring og statsræson på, hvilket er et af hovedformålene med den genealogiske del af 
                                                 
13 For et uddybende perspektiv på privatiseringsfænomenet, se Mortensen og Olsen, 1991; Salomonsen, 1993; Greve, 
1997, 2000; Savas, 2000. 
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analysen. Forhenværende kontorchef i Finansministeriet Per Bremer Rasmussen, selskabsdirektør i 

Transportministeriet Michael Birch og specialkonsulent i Transportministeriet Carsten Marckstrøm 

Olesen samt afdelingschef i Finansministeriet Peter Brixen har alle inden for rammerne af hver case 

haft rådgivende funktioner på vegne af staten og besidder derfor viden om statens forvaltning af 

selskaberne. Tidligere koncernøkonomichef i Tele Danmark Hans Munk Nielsen, administrerende 

direktør i DONG Anders Eldrup og partner i 3i Steffen Thomsen har kendskab til den daglige 

ledelse og drift af selskaberne, hvilket giver adgang til en anden forståelse samt nuancering af de 

politiske hensyn, som er centrale for analysen. I figur 1 nedenfor ses en illustration af opdelingen af 

informanter ud fra de udvalgte selskaber. 

 
Figur 1. Oversigt over informanter 
                Case 
Informant 

Tele Danmark Scandlines DONG 

Selskab Hans Munk Nielsen 
Forhenværende koncern-
økonomidirektør 
Tele Danmark 

Steffen Thomsen 
Partner 
3i 

Anders Eldrup 
Adm. direktør 
DONG 
 

Stat Per Bremer Rasmussen 
Forhenværende kontorchef 
Finansministeriet 

Michael Birch 
Selskabsdirektør  
 
Carsten M. Olesen 
Specialkonsulent 
Transportministeriet 

Peter Brixen 
Afdelingschef 
Finansministeriet 
 

Politik Lone Dybkjær 
MF, Radikale 

 
 
Udover at skelne mellem virksomheder og centraladministration inddrager specialet tillige et 

politisk perspektiv, som dækkes gennem analyse af skriftlige dokumenter, hvilket vil blive uddybet 

i nedenstående afsnit. Vi har dog valgt at foretage et enkelt kvalitativt interview med MF Lone 

Dybkjær, fordi hun har en fortid som politisk ansvarlig for den omtalte Dybkjærrapport. Interviewet 

bidrager til at skabe klarhed over diskontinuiteten i opfattelsen af privatisering ved udgivelsen i 

1993. 

 

4.3.2 Skriftlige kilder 
Genealogiens diakrone analyseniveau dækker begivenheder fra en periode på 25 år, og det 

empiriske materiale strækker sig således fra den tidligste folketingsdebat om privatisering i 1983 til 

kvalitative interviews gennemført i maj 2008. Genealogien beskæftiger sig, som tidligere beskrevet, 
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med såkaldte monumenter, og vi mener, at den tidligst registrerede folketingsdebat om emnet i 1983 

falder inden for denne kategori. Vi betragter debatten som en skelsættende begivenhed, der 

muliggjorde diskussion af privatiseringsfænomenet i en dansk kontekst. 

 

I 1988 udgav Statsministeriet Handlingsplan for afbureaukratisering, som vi anser for at være en af 

de publikationer, der definerede rammerne for moderniseringen af den danske stat i 1990’erne og 

derved udgjorde baggrunden for de mere praktisk orienterede udgivelser Betænkning om 

privatisering af Statsanstalten for Livsforsikring og Vellykket privatisering – hvad kræves der? i 

1990. I forlængelse heraf publicerede Finansministeriet i 1993 Dybkjærrapporten, som blev dét 

monument, der etablerede entydighed om privatisering som et værktøj, staten kunne benytte, når det 

syntes fornuftigt. I dette speciale tillægger vi Dybkjærrapporten betydelig vægt, fordi rapporten 

medførte et skred i opfattelsen af privatiseringsfænomenet, da den blev udgivet under en regering, 

der var ledet af Socialdemokratiet, som ellers havde været modstander af idéen om privatisering. 

 

Udover de grundlæggende monumenter, der er nævnt ovenfor, omfatter specialets empiriske 

fundament ligeledes en række dokumenter, der bidrager med faktuel information og oplysninger om 

eksempelvis grundlaget for salget af aktier i de pågældende statslige aktieselskaber. Vi inkluderer 

således aktstykker fra Folketinget og information fra caseselskaberne. Derudover inddrages 

Rothschilds foranalyse af privatiseringsalternativerne for DONG fra 2004. En del af det empiriske 

materiale, som vi analyserer i dette speciale, udgøres således af eksisterende analyser af 

enkeltstående privatiseringer, fænomenets udvikling i dansk kontekst samt mere generelle 

samfundsvidenskabelige analyser af det danske statsapparats udvikling. 

 

Hensigten med anvendelsen af skriftlige kilder i specialet er at opnå adgang til historien, og kilderne 

er udvalgt med henblik på at besvare problemformuleringen. I overensstemmelse med den 

genealogiske analysestrategi har vi i kapitel 5 fokuseret på de kilder, som kan betragtes som 

monumenter og derved skaber en kritisk anderledes belysning af privatiseringsfænomenet. 

Derudover er kilderne i denne del af indeværende speciale udvalgt ud fra kildernes egne 

krydshenvisninger til andre kilder. Ved at læse om privatisering i eksempelvis 

forvaltningslitteraturen eller i Finansministeriets udgivelser, er vi stødt på henvisninger til centrale 

monumenter og dokumenter. I gennemlæsningen af litteraturen har vi kunnet iagttage, hvilke kilder 
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der henvises til gentagne gange. Kilderne indgår med Foucaults ord som punkter i et net af 

gensidige henvisninger (Villadsen, 2006:99-102). 

 

Diskursanalyserne af debatten omkring privatiseringerne af Tele Danmark og Scandlines samt 

bestræbelserne på at privatisere DONG er i vid udstrækning baseret på grundig læsning og 

fortolkning af artikler fra de danske medier. Vi foretog en sortering på baggrund af en 

artikelsøgning i databasen Infomedia, der dækkede perioden 1983-2008. Søgningen gjorde os i 

stand til at konstruere et empirisk materiale på godt 600 normalsider, som specifikt omhandler 

privatiseringerne af de to statslige aktieselskaber og bestræbelserne på at privatisere DONG. Vi har 

i særlig grad fokuseret på artikler af politisk karakter. Den tidsmæssige afgrænsning til perioden 

1983-2008 er foretaget, fordi de første artikler om privatisering af DONG blev forfattet i 1983 og 

har optaget medierne i forskellig udstrækning siden da. Artikelsøgningen blev begrænset til ultimo 

februar 2008. 

 

4.3.3 Triangulering og casestudier 
Den empiriske triangulering af kvalitative interviews og skriftlige kilder sikrer en alsidighed, som 

gør det muligt at undersøge specialets problemformulering fra forskellige perspektiver (Bryman, 

2001:274). De kvalitative interviews har i flere tilfælde bekræftet antagelser, som vi havde på 

forhånd fra læsningen af de skriftlige kilder, ligesom informanterne også bidrog med nye 

perspektiver på problemstillingen. Med gennemførelsen af interviews med både virksomhedsledere 

og embedsmænd samt brugen af skriftligt materiale fra forskellige kilder undgår vi således en for 

ensidig fremstilling af det empiriske materiale. 

 

Kapitlerne 6, 7 og 8 omfatter tre casestudier af privatiseringerne af Tele Danmark og Scandlines 

samt bestræbelserne på at privatisere DONG. Casestudietilgangen benyttes som følge af specialets 

problemformulering, der stiller spørgsmål om, hvordan den pragmatiske holdning til privatisering er 

blevet udfordret af konkurrerende politiske hensyn i den danske debat. I epistemologiske studier 

som dette, hvor forskeren ikke har indflydelse på eller kontrol over de hændelser, der undersøges, 

anbefaler Yin brugen af casestudietilgangen (Yin, 1989:13). Anvendelsen af skriftlige kilder og 

semistrukturerede interviews gør derfor casestudietilgangen til et naturligt valg i dette speciale. 
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4.4 Analysedesign 
I analysedelen af dette speciale opererer vi med to analyseniveauer. Den genealogiske analyse af 

opfattelsen af privatisering udgør det diakrone analyseniveau, som tager et historisk udgangspunkt 

og udpeger kontinuitet og diskontinuitet i det analyserede materiale. Det synkrone analyseniveau 

udgøres af den diskursteoretiske tilgang, der fokuserer på behandlingen af de udsagn, der 

fremsættes i debatten om privatisering. Det diakrone analyseniveau fremhæver således den 

overordnede udvikling i opfattelsen af privatisering på baggrund af den tekstnære synkrone analyse, 

som vi anvender i hvert enkelt casestudie. Analysen er opdelt i fem kapitler. 

 

Figur 2. Beskrivelse af indholdet af kapitlerne 5-9 

 

 

 

Kapitel 5 fungerer som udgangspunkt for det diakrone perspektiv og indeholder en analyse af den 

historiske periode, hvor den delvise entydighed om privatisering som et pragmatisk anliggende blev 

etableret. Kapitlerne 6, 7 og 8 udgøres af synkrone diskursanalyser af casestudierne af Tele 

Danmark og Scandlines’ privatiseringer samt indsatsen for at privatisere DONG. I disse kapitler 

identificerer vi de diskurser, der har kæmpet om at tillægge mening til fænomenet privatisering. 

Sidst i hvert kapitel gør vi status over, hvordan opfattelsen af privatisering er blevet udfordret. 

Kapitlerne forbindes dermed ved hjælp af det diakrone analyseniveau. På baggrund af den diakrone 

analysestrategi skitserer vi i kapitel 9 det vigtigste indhold i privatiseringsdebatten, som den 

fremtræder i Danmark i dag, og hvilke kommunikative udfordringer denne danner grundlag for i 

forbindelse med kommende privatiseringer med særligt fokus på den forestående privatisering af 

DONG. Figur 2 viser, hvordan det diakrone analyseniveau forbinder de fem kapitler, mens det 

synkrone analyseniveau bidrager med et mere tekstnært og detaljeret perspektiv i de tre casestudier. 
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Som anført i specialets problemfelt er opfattelsen af privatisering historisk kontingent, og de 

politiske hensyn, som problemformuleringen spørger ind til, er forskellige, da de bestemmes ud fra 

udviklingen i samfundet. I kapitel 5 udfører vi derfor en historisk analyse af, hvordan den 

pragmatiske holdning blev dominerende omkring udgivelsen af Dybkjærrapporten i 1993. Den 

historiske analyse benytter sig af Foucaults teoretisering af genealogien som en analyse af 

henholdsvis kontinuiteter og diskontinuiteter. Hensigten med analysen er at vise opkomsten af den 

pragmatiske holdning som en diskontinuitet i udviklingen af privatiseringsfænomenet. Analysen 

indledes med en vurdering af, hvordan denne ideologisering af privatisering blev ignoreret fra 

omkring 1993, da den ideologiske holdning blev udgrænset. I stedet for at gennemføre en analyse af 

diskurser og deres agonistiske og antagonistiske forhold som i kapitlerne 6, 7 og 8 tjener kapitel 5 

som et begyndelsespunkt for det, som tidligere er blevet benævnt det diakrone analyseniveau. 

Kapitlet er derfor ikke opbygget omkring de debatter, som relaterer sig til et casestudie, men ud fra 

vigtige kilder, der har synliggjort identifikationen af diskontinuiteten. Her er specielt 

Dybkjærrapporten et afgørende monument. I tråd med den genealogiske analyse tydeliggøres den 

entydige forståelse af privatisering som et pragmatisk spørgsmål, før vi senere i analysen af 

privatiseringsdebatten undersøger, hvordan andre og mangfoldige forståelser af privatisering 

adskiller sig fra denne i deres kamp for at udfordre det hegemoniske projekt. 

 

Den diskursanalytiske del af specialet omfatter identificeringen af de diskurser, der konkurrerer om 

at tillægge mening til, hvordan privatisering skal opfattes i de tre casestudier. Diskurserne 

identificeres på baggrund af en detaljeret gennemgang af avisartikler, kvalitative interviews og 

øvrige historiske dokumenter. Vi identificerer således diskurserne ved at iagttage de momenter, der 

optræder i debatten og den entydighed, som de forsøger at etablere om, hvordan nodalpunktet 

”privatisering” skal opfattes. ”Privatisering” betragtes som nodalpunkt i diskurserne, da vi 

identificerer og analyserer de diskurser, der forsøger at tillægge mening til privatiseringerne af Tele 

Danmark og Scandlines samt bestræbelserne på at privatisere DONG. Vi arrangerer de momenter, 

der forsøger at etablere en fælles entydighed og refererer til privatisering på én bestemt måde, i 

ækvivalenskæder for at tydeliggøre den midlertidige fiksering af mening i de identificerede 

diskurser. 

 

Selvom privatisering som udgangspunkt betragtes som et pragmatisk spørgsmål, forsøger en række 

diskurser at tillægge mening til fænomenet. På baggrund af identificeringen af disse diskurser 
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undersøger vi derfor de diskursive kampe, der udspiller sig mellem dem. Vi kortlægger de 

diskursive kampe og viser, hvordan nogle diskurser forsøger at opnå hegemonisk status ved at 

overlejre de øvrige diskurser. Overlejringen tydeliggøres eksempelvis, når en diskurs spreder sig 

ved at gøre brug af de samme momenter som andre diskurser for at opnå hegemonisk status som 

repræsentant for, hvad privatisering omhandler. Vi gennemfører således diskursanalyser af 

privatiseringerne for at undersøge, hvordan den pragmatiske holdning til privatisering er blevet 

udfordret af politiske hensyn i den danske debat. 

 

Det synkrone analyseniveau tjener dermed til at besvare første del af specialets 

problemformulering, ligesom det i forening med det diakrone analyseniveau danner grundlaget for 

besvarelsen af problemformuleringens anden del. På baggrund af diskursanalyserne og den 

genealogiske analyse påpeger vi i kapitel 9 de kommunikative udfordringer, som vil gøre sig 

gældende ved kommende privatiseringer. 
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DEL 3: ANALYSE – Pragmatismens emergens 
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5 Moderniseringen af den offentlige sektor 
Privatisering kom på den politiske dagsorden i Danmark med tiltrædelsen af den borgerlige regering 

i september 1982 som en del af det mangfoldige reformprogram, der blevet betegnet som 

moderniseringsprogrammet. I dette kapitel undersøger vi, hvordan privatisering kan betragtes som 

en del af opkomsten af en ny statsræson, der beskrev statens rolle snævrere, end det var tilfældet før 

1980’erne. Vi iagttager de neoliberale tankers indtog i Europa og den ideologiske kamp, der fulgte i 

deres fodspor, ligesom vi undersøger, hvordan privatisering efterfølgende udviklede sig til at opnå 

en status som et pragmatisk anliggende. 

 

5.1 Den neoliberale bølge 
Da den borgerlige firkløverregering ledet af Poul Schlüter overtog regeringsmagten, skulle det 

ifølge statsministeren ”…være lettere at være dansker” (Christensen, 1991:31). Regeringsskiftet er 

blevet karakteriseret som et brud med en altomfattende og regulerende formynderstat. Schlüters 

udtalelse, om at det skulle være lettere at være dansker, symboliserede altså et brud i den daværende 

dominerende statsræson og var optakten til et borgerligt-liberalt opgør med en stat, der havde 

vokset sig for stor efter borgerlig målestok. Målet for regeringen var et friere samfund uden 

begrænsninger for den enkelte borger og erhvervslivet, hvilket krævede en ny måde at tænke statens 

rolle på (Christensen, 1991:39-41). 

 

Afbureaukratisering, modernisering, regelforenkling og privatisering blev nye dogmer søgt indført 

af Schlüter-regeringen, som skulle reformere den offentlige sektor og slanke statens opgaver ved 

hjælp af markedsorienterede løsninger, hvilket ifølge iagttagere skyldtes fremmarchen af en 

neoliberal ideologi i flere af de vestlige lande, som Danmark normalt sammenlignes med (Jensen & 

Højrup, 1993:19-22). Margaret Thatcher og de konservative var kommet til magten i Storbritannien 

i 1979, og i USA blev republikaneren Ronald Reagan valgt til præsident i 1980. De liberale og 

konservative diskuterede ivrigt markedsøkonomiens velsignelser og behovet for at rydde op i 

statens aktiviteter og stoppe ekspansionen af den socialdemokratiske stats indgriben i den private 

sfære. Ifølge Jørgen Grønnegård Christensen havde de tiltrædende ministre i Schlüter-regeringen 

alle hørt om og i nogen grad ladet sig påvirke af henholdsvis privatiserings- og 

dereguleringsstrømningerne fra Storbritannien og USA (Christensen, 1991:58-62).  
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Schlüter-regeringens bekendtgørelse af en omfattende modernisering af den offentlige sektor kan 

samtidig forstås som en modreaktion på tidligere regeringers økonomiske politik, som ifølge 

vælgerne havde efterladt en stat, der var for stor og havde medført for mange negative konsekvenser 

(Brøns-Petersen, 1988:19).  

 

En klar illustration af hvordan den nye politiske dagsorden var i sin vorden, kan ses i artiklen 

Modernisering af den offentlige sektor eller ideologisk korstog? fra 1984 af formanden for 

regeringens privatiseringsudvalg Ole P. Kristensen (Kristensen, 1984). Kristensen søgte i artiklen, 

som er en af de tidligste kendte artikler, hvor anvendelsen af privatisering bliver diskuteret, at gøre 

op med den dominerende tanke og selvfølgelighed, der tilsagde, at staten skal producere service på 

de områder, hvor produkter ikke kan produceres og sælges efter markedets udbuds- og 

efterspørgselsmekanisme. Ifølge Kristensen bør den offentlige sektor indrettes, så 

opgavefordelingen mellem arrangør, producent og udbyder af serviceproduktion gentænkes på nye 

og mere hensigtsmæssige måder, der giver mulighed for øget konkurrence og friere valg 

(Kristensen, 1984:112). Kristensens tanker om privatisering i 1984 ligger i forlængelse af Schlüter-

regeringens plan om modernisering og private løsninger, og netop privatisering skulle blive en del 

af regeringens erklærede mål med at modernisere den offentlige sektor. Regeringen søgte kort efter 

sin tiltrædelse, blandt andet gennem nedsættelsen af det tidligere omtalte privatiseringsudvalg, at 

gøre det klart for enhver, at privatisering af offentlige selskaber skulle være et middel til at reducere 

statens udgifter og producerende funktion med. Det lykkedes dog ikke regeringen, modsat i flere 

andre europæiske lande, at skabe opbakning bag privatiseringstanken (Brøns-Petersen, 1988:25). 

Privatisering blev hurtigt et ideologisk følsomt emne, hvilket den første folketingsdebat om 

privatisering den 20. maj 1983 vidner om.  

 

5.2 Den ideologiske debat i 1980’erne 
Privatiseringsdebattens særlige ideologiske karakter ses i den noget ukonkrete folketingsdebat om 

fænomenet, hvor Bent Stubkjær Pedersen fra Centrum Demokraterne undervejs kritiserede debatten 

for at have”…foregået med de ideologiske bannere helt op i himlen – så højt, at jordforbindelsen 

helt har manglet.” (FTT, 1982-83:11493). I den omtalte folketingsdebat viste Folketingets partier 

endvidere en tendens til at reducere privatisering til et ideologisk spørgsmål ved at relatere debatten 

til en diskussion om, hvorvidt staten skal indrette sig efter at påtage sig flere eller færre 

samfundsmæssige opgaver. For eksempel mente Socialdemokratiets Mogens Camre ”...at de 
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opgaver, der er i samfundet, skal løses på den måde, som er bedst og billigst, og det er oftest i den 

offentlige sektor”, da en lang række samfundsmæssige opgaver ifølge Camre er så store, at den 

private sektor ikke kan magte dem (FTT, 1982-83:11478). Camre frygtede ligeledes, at indførslen 

af privatiseringer ville være ensbetydende med en reduktion af lighedsprincippet i både økonomisk 

og geografisk forstand som en konsekvens af, at det offentlige måtte nedlægge serviceydelser der, 

hvor efterspørgslen ikke tillader produktion på markedsvilkår. Derfor var Socialdemokratiet ikke 

positive overfor privatiseringstankegangen, da de ikke så ”…privatiseringen som et ønske om først 

og fremmest at skabe effektivitet, men som et ønske om at spare penge ved at skabe ulighed” (FTT, 

1982-83:11481), hvilket fremstillede privatisering som en modsætning til de socialdemokratiske 

idealer. Mikael Waldorff fra Venstresocialisterne delte kritikken og modsatte sig det, han kaldte for 

”privatiseringsideologien” ved at kritisere den for at bidrage til at legitimere nedskæringer i den 

sociale sektor (FTT, 1982-83:11504). Steen Gade fra Socialistisk Folkeparti malede ligeledes et 

skræmmebillede af privatisering, idet privatisering ifølge ham ville føre til afskedigelser og dermed 

forøgede udgifter for staten (FTT, 1982-83:11491). Venstrefløjens partier viste altså i Folketingets 

første debat om privatisering en tilbageholdenhed og skepsis overfor privatisering og så tanken om 

privatisering som et modeord, der symboliserede ikke alene en forkert økonomisk politik, men også 

et forkert menneskesyn. Ifølge Mogens Camre rejste debatten spørgsmål om dybereliggende 

egenskaber i menneskene, og privatiseringsfænomenet kunne ses som udtryk for et menneskesyn, 

som lå hans parti fjernt, idet privatisering blev sat lig med”…en individualisering, som skulle kunne 

give nogle stærke mennesker større muligheder.” (FTT, 1982-83:11518). 

 

Hvor modstanden kom til syne hos venstrefløjspartierne, var de borgerlige partier anderledes 

positivt stemt over for privatiseringsfænomenet. Den daværende finansminister og venstrepolitiker, 

Henning Christophersen, fremlagde privatisering som et tiltag til at bryde med modsætningerne 

mellem privat og offentligt. Ifølge Christophersen havde den offentlige sektor meget at lære af den 

private, og privatisering burde derfor ikke defineres negativt, som Camre, Gade og Waldorff 

forsøgte at gøre det. Tværtimod håbede den daværende finansminister, at privatisering kunne ses 

som en mulighed for at åbne den offentlige sektor og gøre den mindre eksklusiv, nedbryde 

offentlige monopoler og indføre markedsstyringsprincipper (FTT, 1982-83:11507). Christophersen 

fik opbakning af den konservative Henning Dyremose, som i overensstemmelse med den borgerlige 

ideologi ønskede, at det enkelte menneske med indførelse af privatiseringer ville blive i stand til at 

føle et ansvar for sit eget liv i stedet for ”… at føle sig som en del af en formynderstat.” (FTT, 
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1982-83:11485). Dyremose håbede i det hele taget, at privatisering ville skabe opbakning bag et 

anderledes menneskesyn, som indebærer større individualisering til gavn for borgerne og for 

balancen i ansvarsfordelingen mellem den offentlige og private sektor. 

 

Ligesom venstrefløjen i debatten forsøgte at dæmonisere privatisering ved at fokusere på de 

negative konsekvenser, som eventuelle privatiseringer kunne foranledige, så forsøgte den borgerlige 

fløj også at danne et skræmmebillede. Ifølge hovedsageligt Venstre, Det Konservative Folkeparti og 

Fremskridtspartiet mister borgerne ansvarsfølelsen for deres eget liv som en konsekvens af det, der 

blev fremlagt som statens formynderi. Privatisering skulle tjene til at nedbringe formynderiet og 

fjerne passiviteten i samfundet, men idealet var dog ikke en ”natvægterstat” (FTT, 1982-83:11512). 

 

På lige fod med andre af de borgerlige fortalere for privatisering udtrykte Christophersen også, hvad 

privatisering ikke skulle forstås som, da han udtalte: ”Vi mener ikke med privatisering, at man 

hermed skal åbne en stor ladeport, som den private sektor kan spadsere ind ad for at hente store 

profitter eller en urimelig stor indtjening…” (FTT, 1982-83:11468-74). Denne forsigtighed i 

argumentationen for indførelse af privatiseringer til trods for firkløverregeringens erklærede ønske 

om at modernisere staten vidner om, hvor følsom privatiseringsdebatten var i starten af 1980’erne, 

eftersom der blev fokuseret på at forsikre vælgerne om, at hensigten med privatiseringer ikke var at 

afvikle velfærdssamfundet. 

 

5.3 Privatiseringens modning og udvikling 
Den ideologiske debat i Folketinget i første del af 1980’erne blev gradvist afløst af et nyt perspektiv 

på privatisering i slutningen af 1980’erne og begyndelsen af 1990’erne. Privatisering blev betragtet 

som et element i den overordnede moderniseringsproces, der skulle rationalisere den danske stat, og 

privatisering var således også på dagsordenen, da KVR-regeringen udgav publikationen 

Handlingsplan for afbureaukratisering i 1988. Det var hensigten at ”…forenkle, effektivisere og 

afbureaukratisere den offentlige sektor” (Statsministeriet, 1988:I), og derfor fremlagde KVR-

regeringen med handlingsplanen en række forslag, der skulle gennemføres i perioden frem til 1992. 

Blandt disse forslag behandlede afbureaukratiseringsudvalget en række eksempler på privatisering 

og overførsel af opgaver til privat regi. Det anførtes således i handlingsplanen, at ”Den offentlige 

sektor varetager opgaver, som alene af historiske årsager er beliggende i offentligt regi” 

(Statsministeriet, 1988:39), og privatisering blev betragtet som et af midlerne til at sikre effektiv 
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drift af staten og realisere deraf følgende samfundsmæssige besparelser. Anders Eldrup, der i 1993 

var departementschef i Finansministeriet, henviser i denne forbindelse til privatiseringen af Statens 

Konfektionsfabrik som et eksempel på et selskab, der alene af historiske årsager blev drevet i 

offentligt regi. Han bidrager med et særdeles pragmatisk argument for frasalget af Statens 

Konfektionsfabrik: ”I 1993 var det ikke længere nemt at se logikken i, at staten skulle eje en 

klædefabrik, så den solgte vi så…” (Eldrup, 2008:367-369). Inddragelsen af 

privatiseringsfænomenet i handlingsplanen er et af flere eksempler på, hvordan privatisering i 

slutningen af 1980’erne blev forbundet med positive tiltag, der skulle styrke den danske stats 

indsats i kampen mod bureaukrati og irrationel styring. 

 

Folketingets partier fik gradvist et mere pragmatisk syn på privatisering, og handlingsplanens 

forslag udmøntede sig blandt andet i privatiseringen af Statsanstalten for Livsforsikring i 1991, 

ligesom privatisering blev indskrevet som et punkt i forliget om finansloven allerede i 1989 

(Finansministeriet et al., 1990:13). Holdningsændringen, der fandt sted i slutningen af 1980’erne og 

begyndelsen af 1990’erne, blev for alvor cementeret med udgivelsen af Dybkjærrapporten i 

november 1993. Udgivelsen markerede et skred i opfattelsen af privatisering, fordi det blev slået 

endeligt fast, at privatisering ikke udelukkende var et virkemiddel for borgerlige regeringer. Indtil 

den socialdemokratisk ledede regerings udgivelse af Dybkjærrapporten havde argumenterne for 

privatisering således primært været ideologisk baserede, mens diskussionerne efterfølgende i højere 

grad var karakteriseret af stillingtagen til de praktiske spørgsmål, som privatisering af statslige 

aktieselskaber medfører. Rapportens forfattere tog således udgangspunkt i en opfattelse af 

privatisering som muligheden for at forene markedsmæssige og sociale overvejelser, da de skrev: 

”De senere års bestræbelser – nationalt og internationalt – har derfor gået på at ”genindføre” 

markedsmekanismen i den offentlige sektor, men på en måde, der var fordelingspolitisk korrekt.” 

(Finansministeriet, 1993:28). 

 

Dybkjærrapporten slog fast, at salg af aktier i statslige aktieselskaber til private aktionærer kunne 

være ønskeligt for at sikre, at selskaberne blev ledet efter forretningsmæssige hensyn 

(Finansministeriet, 1993:21, 122). Rapporten tilsiger, at statens indflydelse på selskabernes drift i 

videst muligt omfang bør begrænses, så styringen af disse i højere grad gennemføres via en 

decentraliseret form for selvstyring. Selvstyring tilstræbes gennem en tydelig adskillelse mellem 

myndighedsrollen og ejerrollen, således at selskabet ikke bliver styret gennem ”stærke statslige 
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interesser”. De politiske betingelser for at føre kontrol med statens selskaber blev dermed søgt 

ændret til i stedet at omfatte mål og rammestyring, hvor der med statens egne ord ”…fastsættes et 

sæt spilleregler.” (Finansministeriet, 1993:89). Det kan ifølge Dybkjærrapporten ske ved hjælp af 

forvaltningsakter i form af lovgrundlag, vedtægter og lignende, hvor hensigten er at minimere de 

begrænsninger, som det politiske ejerskab ellers kan medføre for det enkelte selskabs 

dispositionsfrihed. 

 

Den pragmatiske holdning til salget af aktier i de statslige aktieselskaber understreges endvidere af 

ønsket om at sikre, at der først og fremmest skal ligge forretningsmæssige overvejelser bag 

selskabernes dispositioner. Staten havde ikke erfaringer med at drive virksomhed på 

markedslignende vilkår, og regeringen ønskede at gøre op med den manglende struktur, der havde 

hersket på området, da ”…der ikke har været nogen fast linie i den måde, staten har organiseret sig 

på enten som aktieselskaber eller som statsvirksomheder.” (Finansministeriet, 1993:6). Arbejdet 

med Dybkjærrapporten resulterede derfor også i en opstilling af de argumenter, som efter 

Finansministeriets mening talte for salg af aktier i de statslige aktieselskaber. I redegørelsen af 

argumenter for aktiesalg fremgår det, at det ikke kan være en målsætning i sig selv at få solgt aktier 

i statens aktieselskaber. Dermed udelukkes ideologiske årsager til salg. I stedet forstås salg af aktier 

som positivt i den forstand, at det kan bidrage til en eksklusion af politiske standpunkter, da det 

forventes, at private aktionærer udelukkende handler i overensstemmelse med virksomhedens og 

dermed deres egne økonomiske interesser (Finansministeriet, 1993:121-123). Rapporten bidrog 

altså til at etablere den gængse holdning til privatisering som et pragmatisk spørgsmål og som et 

værktøj, staten kunne benytte for at rationalisere og optimere den offentlige sektor yderligere. 

 

Statens refleksion over anvendelse af privatiseringsformen i Dybkjærrapporten giver ikke nogen 

eksplicit forklaring på årsagen til det øgede fokus på privatisering. Som der bliver gjort opmærksom 

på i specialets problemfelt, kan årsagerne til den pragmatiske holdning til privatisering ikke 

forklares entydigt. EU’s krav om liberalisering af markeder, interessekampe mellem 

interessegrupper samt kopiering af organisationsdesign fra den private sektor udgør ifølge Greve 

forklaringerne på afideologiseringen af privatiseringsfænomenet (Greve, 2000). Vi mener desuden, 

at dannelsen af den statslige aktieselskabsform kan betragtes som et kompromis, der skabte 

konsensus mellem de borgerlige partiers ønske om privatiseringer i starten af 1980’erne og 

socialdemokraternes accept af indførelse af markedsøkonomiske principper i reguleringen af statslig 
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produktion. De respondenter, vi har interviewet i forbindelse med udarbejdelsen af dette speciale, 

bekræfter afideologiseringen og giver et indblik i, hvad der i perioden omkring den 

socialdemokratiske regerings tiltræden i 1993 forårsagede en holdningsændring til privatisering, 

som muliggjorde, at privatisering fremover udelukkende blev relateret til pragmatiske spørgsmål 

frem for værdiladede diskussioner.  

 

Ifølge Lone Dybkjær, som var medforfatter til Dybkjærrapporten og lagde navn til den uformelle 

titel på udgivelsen, var formålet med rapporten, at ”..dels skulle man have et sagligt grundlag. Dels 

skulle man ikke få den der ideologiske indstilling til det.” (Dybkjær, 2008:64-65). Hun påpeger 

endvidere, at den socialdemokratisk ledede regerings tanke bag udgivelsen af rapporten var at 

imødegå det politiske pres, som den borgerlige fløj havde mulighed for at lægge på regeringen ved 

at fremhæve den moderne styringsforms liberale grundtanke: ”…da Nyrup-regeringen kommer til 

havde jeg den idé, fordi jeg jo var tæt på regeringstoppen, kan man sige, at det var måske en god 

idé, at der blev lavet en rapport over statslige aktieselskaber, så Nyrup-regeringen ikke blev drevet 

rundt i manegen af de borgerlige, men at man fik det [privatisering] afdramatiseret ved, at man 

lavede en fortegnelse over, hvad der var, hvordan styreformerne var, hvor der var kritikpunkter …” 

(Dybkjær, 2008:64-65). Dybkjærs udtalelser vidner om, at den socialdemokratiske Nyrup-regering 

lempede sine kritiske holdninger og i stedet ønskede at forbinde privatisering med objektive mål, 

der kunne realiseres af såvel borgerlige som socialdemokratiske regeringer. Dybkjær anfører, at der 

med Dybkjærrapporten skulle sættes grænser for den politiske styring af statslige aktieselskaber 

med henblik på at opnå en så rationel og forretningsmæssig holdbar styring som muligt: ”Jeg tror, 

at nogle privatiseringer gennemføres, fordi man erkender, at det ikke altid er godt at have 

politikerne stående i spidsen for det, fordi det så bliver en politiseret debat og ikke altid den mest 

rationelle og fornuftige debat.” (Dybkjær, 2008:92-94). 

 

Tøbruddet i den tidligere mere skeptiske holdning til privatisering, som umuliggjorde praktiske 

tiltag på selskabssiden i 1980’erne, bliver af nuværende samt daværende embedsmænd forklaret 

med den socialistiske ideologis trange kår i begyndelsen af 1990’erne efter Sovjetunionens 

opløsning, hvilket også genererede positive udsagn om privatisering i den danske debat. Anders 

Eldrup, som var den anden medforfatter til Dybkjærrapporten og departementschef i 

Finansministeriet, karakteriserer 1989 som et vendepunkt i opfattelsen af inddragelsen af den 

private sektor i statens opgaveløsning, da årstallet markerede ”den totale sejr for 
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markedsøkonomien” (Eldrup; 2008:41-44). Dette medførte, at anvendelsen af markedet i stigende 

grad blev opfattet som rigtigt, og noget staten skulle gøre øget brug af. Der kunne ikke længere 

sættes spørgsmålstegn ved markedsøkonomien, og det blev en kendsgerning, som man måtte 

forholde sig til under udarbejdelsen af Dybkjærrapporten. Som Hans Munk Nielsen giver udtryk 

for, har der i Danmark været en tradition, som har været historisk kontingent, for at det har været i 

samfundets interesse at ”holde hånd i hanke” med driften af offentlige serviceudbydere, men at 

disse samfundsmæssige hensyn ikke længere vejede så tungt, ”…fordi det blev en 

liberaliseringstankegang, der blev den afgørende”, da de socialistiske tanker ikke havde så meget 

”…vind i sejlene efter 1989.” (Nielsen, 2008:269-273). 

 

5.4 Privatisering – en del af en ny statsræson 
Udgivelserne af privatiseringsdokumenter fra slutningen af 1980’erne i form af blandt andet 

Handlingsplan for afbureaukratisering, Betænkning om Statsanstalten for Livsforsikring og 

Finansloven fra 1989 bidrog til at fastlåse betydningen af privatisering som noget positvt, effektivt, 

rationelt og frem for alt pragmatisk. Det var dog først med statens udgivelse af Dybkjærrapporten, 

at der kan identificeres et egentligt monument, som bryder med den tidligere forståelse af 

privatisering. De først omtalte dokumenter forsøgte kontinuerligt og gradvist at ændre den 

ideologiske indstilling til privatisering, men Dybkjærrapporten indsatte en diskontinuitet i statens 

forståelse af dens egen rolle i takt med, at privatisering i højere grad blev et anliggende for 

administrationen, og politiseringen af fænomenet ebbede ud. 

 

I kølvandet på 1980’ernes ophedede ideologiske debat om privatisering og statens rolle i samfundet 

generelt fulgte en periode i 1990’erne, der var præget af markedstænkning og afstandtagen fra de 

økonomiske tanker og modeller, som mange mente, havde undermineret de socialistiske staters 

eksistensgrundlag. Afbureaukratiseringen kunne påbegyndes, og moderniseringsprocessen kunne 

indledes. Privatisering blev en del af denne samfundsmæssige fornyelse, og i Dybkjærrapporten 

redefinerede Finansministeriet statens rolle i forbindelse med drift af statslige aktieselskaber: ”Ud 

fra denne styringsbetragtning kan og bør etablering af statslige aktieselskaber betragtes som et 

naturligt led på vejen fra politisk detailstyring til rammestyring.” (Finansministeriet, 1993:7). 

Dybkjærrapporten omhandlede netop styring af de statslige aktieselskaber, og de overvejelser, som 

Finansministeriet gjorde sig i den forbindelse, betragtes i dette speciale som et udtryk for en generel 

tendens i den danske stats måde at tænke styring på. Peter Brixen bemærker, at vi har ”…været helt 
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tilbage og grave i Dybkjærrapporten, og det er jo samme styringsfilosofi, der er. Der er jo opgaver 

i staten, der grundlæggende set er forretningsmæssige, og der burde ikke være politik i det.” 

(Brixen, 2008:176-179). Bemærkningen understreger, at forståelsen af privatisering som en 

pragmatisk nødvendighed relateres til Dybkjærrapporten, og Peter Brixen beskriver den forståelse 

som en styringsfilosofi. Udtrykkene ”styringsbetragtning” og ”styringsfilosofi” kan begge relateres 

til Foucault og Deans forestilling om statsræson, der har til formål at skabe rationalitet eller 

teknikker i overensstemmelse med rationelle regler som et middel til at styre eksempelvis statslige 

aktieselskaber med. I denne sammenhæng er rapporten således et eksempel på statens forsøg på at 

oparbejde en rationel og systematisk viden om, hvordan statslige aktieselskaber kunne etableres og 

drives samt måderne, hvorpå privatiseringer af disse kunne tilrettelægges og gennemføres. 

Dybkjærrapportens overvejelser om styring og inkorporering af forretningsmæssige hensyn i 

statslige aktieselskaber kan relateres til en moderne statsræson, der henter inspiration fra de 

neoliberalistiske strømninger. Med brug af Foucaults forståelse af statsræson som en form for regel 

eller kunst, der skal sikre opretholdelsen af staten og dens anliggender, kan udviklingen af den 

pragmatiske holdning til privatisering ses som et vidensgrundlag, der retfærdiggør en 

implementering af nye styringsredskaber. Den politiske debat i 1983 skabte ikke konsensus om 

privatisering som et nyttigt statsligt instrument, men 10 år senere var opfattelsen af privatisering 

vendt, og Dybkjærrapporten fremstod som det klare eksempel på det, som med Foucaults ord 

benævnes en reflekterende praksis (Foucault, 2007:247), hvor staten forholder sig til sin egen rolle. 

Det resulterede i, at staten producerede dens rolle på en ny måde, hvormed dens identitet ændredes. 

Målet for den moderne statsræson er ikke at opnå dominans mod til gengæld at belønne og sikre 

samfundets individer deres ”frelse”, som tidligere rationaler for statslig styring var bygget op 

omkring. Den moderne statsræson bygger derimod på statens ”frelse” frem for alt andet. Når staten, 

repræsenteret ved Finansministeriet, på baggrund af politiske beslutninger arbejdede aktivt for at 

anvende neoliberale rationaler, kan det forklares med, at staten måtte tilpasse sig en ny omverden i 

1993, hvor produktion ikke længere skulle bestemmes ud fra offentlige reguleringsprincipper, men 

af den frie konkurrence. Det betød samtidig, at staten måtte finde sig i at reducere egne aktiviteter 

og ændre ejerforholdene i de statslige aktieselskaber. 

 

5.5 Nye tider, ny viden og nye aktører 
Ændringen af statens rolle i samfundet skete gradvist, og i forbindelse med privatisering af statslige 

aktieselskaber fik Finansministeriet en ny og central plads i denne forandringsproces (Greve, 
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97:104). Ud fra det, vi har identificeret som den neoliberale statsræson, blev administrativ og 

forretningsmæssig styring legitimeret på bekostning af den politiske styring, der tidligere havde 

kendetegnet driften af de statslige aktieselskaber. I Dybkjærrapporten gøres det klart, at styringen af 

selskaber, som er markedsorienterede og konkurrenceudsatte, bør foregå på baggrund af en 

økonomisk rationalitet, så ressorthensyn ikke har indflydelse på ledelsen af selskaberne. Hvis der 

derimod er brug for stor faglig og ressortmæssig tilknytning til selskabet, bør det overvejes, om en 

aktieselskabskonstruktion er den relevante organisationsform (Finansministeriet, 1993:90-91). Det 

politiske ønske om at privatisere flere af de statslige aktieselskaber medførte derfor et behov for at 

gentænke Finansministeriets arbejdsopgaver, så ministeriet i videre udstrækning kunne styre statens 

selskaber mod erhvervsmæssig drift på almindelige markedsvilkår. Der blev således oprettet et 

egentligt privatiseringskontor i Finansministeriet, hvor embedsmænd med særlige kompetencer 

inden for fagområder med relevans for privatisering af statslige aktieselskaber blev ansat (Pedersen 

et al., 59). Privatisering blev derved gjort til genstand for en specifik viden, der ikke tidligere havde 

været relevant i centraladministrationen. Den viden, der var nødvendig for at styre processen, var 

baseret på beregninger samt reelle erfaringer fra og evalueringer af de tidligste 

privatiseringsprocesser. Udover embedsværkets viden om de forskellige aspekter af privatisering 

har det været nødvendigt at inddrage diverse eksterne rådgivere med specialistviden inden for 

områder som revision, finansiering og jura. Finansministeriet kan i den henseende betragtes som 

centrum i det, som Rose og Miller kalder et netværk af relationer mellem de involverede aktører 

(Rose & Miller, 2001:189), fordi ministeriet er placeret i en position som opdragsgiver og den 

institution, som de øvrige aktører i processen refererer til. 

 

Ønsket om at effektivisere og rationalisere den danske stat gennem brug af privatisering som et 

pragmatisk værktøj medførte, som beskrevet ovenfor, at en ny form for viden blev relevant. 

Fokuseringen på denne nye form for viden medførte, at området blev genstand for styring, ligesom 

nye aktører gjorde deres indtog – internt og eksternt – i centraladministrationen. Den neoliberale 

statsræson kom igen til udtryk i transformationen af staten mod en enhed, som inddrog en række 

forskellige aktører i reguleringen af samfundet. Ekspertviden blev inddraget for at løse statslige 

opgaver, hvilket understøtter en styring baseret på Rose og Millers liberale princip om styring på 

afstand (Rose & Miller, 2001:186, 194-195). I forbindelse med diverse privatiseringsprocesser har 

der været benyttet mange eksterne rådgivere, hvilket understreger, at staten ikke har haft den 

tilstrækkelige erhvervsøkonomiske eller juridiske ekspertise. I DONG’s tilfælde var der således i 
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forbindelse med forberedelsen af privatiseringen også tilknyttet flere eksperter. Rothschild, 

Citibank, Morgan Stanley og Danske Bank bidrog alle med viden på det finansielle område. 

Derudover har advokathuset Jonas Bruun og Kammeradvokaterne assisteret Finansministeriet 

juridisk (Eldrup, 2008:75-95). Inddragelsen af ekspertviden understreger Finansministeriets 

begrænsning som et altomfattende videnscenter for privatiseringer. Finansministeriet og statens 

afhængighed af eksterne aktører kommer særligt til udtryk i Rothschilds rolle som statslig rådgiver 

gennem mange år. Ifølge Hans Munk Nielsen har Rothschild dannet en særlig niche som rådgiver 

for staten (Nielsen, 2008; 343-344). Det nye fokus og de nye aktørers indtog i 

centraladministrationen har betydet, at privatisering er blevet teknificeret, og derfor blev det ikke 

diskuteret i samme omfang efter Dybkjærrapportens udgivelse, om privatisering skulle 

gennemføres. I stedet har spørgsmålene i højere grad omhandlet, hvordan privatiseringer kan 

gennemføres. 

 

I denne henseende betragter vi Dybkjærrapporten som en teknologi, staten kan benytte sig af. 

På den ene side kan Dybkjærrapporten ses som en reflekterende praksis, som tilbyder en viden om, 

hvordan staten kan styre sine selskaber på en ny måde og dermed transformere sin egen rolle. 

Desuden bliver Dybkjærrapporten en praktisk teknologi, som Finansministeriet gør brug af som et 

middel til indlejring af den neoliberale statsræson. Rapporten, som bygger på en rationalitet om 

blandt andet øget ansvarliggørelse af selskaberne, skabelse af autonomi, effektivitetskrav og drift på 

kommercielle vilkår, etablerer relationer internt i staten mellem Finansministeriet på et centralt 

niveau og ledelsen i de statslige virksomheder på et decentralt niveau. Ved at iagttage 

Dybkjærrapporten som en teknologi, hvori princippet om styring på afstand eller facilitering af 

selvstyring kommer til syne, viser rapporten sig som en teknologi, der kan bruges til at regulere 

statens egne institutioner med ved brug af den nye form for styring – rammestyring. Rammestyring 

kan ses i lyset af Rose og Millers fortolkning af Foucaults begreb om governmentality. Ifølge Rose 

og Miller er governmentality – eller styring – i dag karakteriseret ved inddragelse af autonome 

aktører fra hovedsageligt civilsamfundet, da sådanne aktører bedst selv ved, hvad der er til gavn for 

dem (Rose & Miller, 1991:180-181). Dermed kan staten med fordel udnytte denne viden til en mere 

aktiv deltagelse fra aktørernes side. På samme måde som civilsamfundsaktører kan bidrage med 

mere holdbare løsninger af samfundsopgaver, når de inddrages i løsningen af opgaver, som vedrører 

dem selv og deres dagligdag, anses selskaber løsrevet fra detailstyring nu som den bedste 
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organisationsform til at sikre den bedste kvalitet i statslige ydelser. Den nye styringsrationalitet 

kommer altså ligeledes til udtryk i ideen om rammestyring af de statslige selskaber.   

 

5.6 Ideologi og pragmatisme 
Opbygningen af en rationel og systematisk viden om privatisering har bidraget til den ændrede 

opfattelse af fænomenet, som vi har identificeret i dette kapitel. De ideologiske holdninger til 

privatiseringsspørgsmålet, som danske politikere artikulerede i 1980’erne, omhandlede forhold som 

den individuelle frihed, social ulighed, opgør med formynderstaten, personlig og social 

ansvarsfølelse og endelig spørgsmålet om, hvorvidt privatisering kunne betragtes som et led i 

afviklingen af velfærdssamfundet. Som gennemgået ovenfor fremsatte folketingsmedlemmer fra 

hele det politiske spektrum udsagn, der i vid udstrækning fastslog deres position som enten fortalere 

for eller modstandere af privatisering. De ideologiske udmeldinger om privatisering etablerede 

således fænomenet enten som noget positivt eller noget negativt. 

 

Med den pragmatiske holdnings opståen blev debatten om privatisering mindre modsætningsfyldt, 

og argumentationen omhandlede i mindre grad spørgsmålet om privatisering som en borgerlig 

mærkesag, der skulle bekæmpes af venstrefløjen i dansk politik. Den pragmatiske holdning til 

privatisering, som vandt frem i 1990’erne og særligt efter udgivelsen af Dybkjærrapporten i 1993, 

berørte forhold som rationalisering, forenkling, effektivisering og muligheden for at styre de 

statslige aktieselskaber efter forretningsmæssige hensyn. Efter den pragmatiske holdnings opståen 

omhandlede diskussionen i videre udstrækning spørgsmålet om at vælge de rette værktøjer, når 

staten skulle styres, og i den forbindelse havde borgerlige regeringer ikke længere patent på at 

benytte privatisering som virkemiddel. Den pragmatiske holdning til privatisering opstod i 

kølvandet på den ideologiske holdning, og de to kan i nogen grad ses som hinandens modsætninger. 

Hvor det ideologiske syn på privatisering tidligere gav anledning til betydelige politiske 

kontroverser, kan pragmatismen betragtes som et perspektiv, der ekskluderer politiske standpunkter. 

Det var således ikke længere et spørgsmål om enten at privatisere eller helt at undlade dette. Med 

pragmatismens emergens kom diskussionen derfor i højere grad til at omhandle spørgsmål om, 

hvordan privatisering rent praktisk kunne gennemføres. 

 

I løbet af den foregående analyse har vi set, hvordan udsagnene, som har tillagt mening til 

privatiseringsfænomenet, har været historisk kontingente. Den diskursive ændring af fænomenet er 
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sket i takt med, at statsræsonen har ændret karakter. Denne relation mellem opkomsten af en ny 

statsræson og et styringsrationale på makroniveau og ændringer i opfattelsen af 

privatiseringsfænomenet kan desuden betragtes som en teknologi i form af Dybkjærrapporten, hvori 

det neoliberale styringsrationale kommer til udtryk. Ifølge Foucault er institutioner det sidste 

analyseobjekt til brug ved identifikation af diskursive ændringer. Vi har anlagt et analytisk blik på 

Finansministeriet og iagttaget, hvordan denne organisation omkring 1993 ændrede identitet eller 

rolle og blev centrum for en ekspertviden, som stillede nye krav til ministeriet og dets omgivelser. 

 

Dette speciales fjerde del tager udgangspunkt i ovenstående betragtning om, at der har eksisteret en 

altoverskyggende pragmatisk holdning til privatiseringsfænomenet siden begyndelsen af 1990’erne 

– og særligt siden udgivelsen af Dybkjærrapporten i 1993. De tre diskursanalyser af henholdsvis 

privatiseringerne af Tele Danmark i 1994-1998 og Scandlines i 2007 samt de løbende bestræbelser 

på at privatisere DONG med særligt fokus på indsatsen i 2007-2008 bidrager til at besvare 

specialets problemformulering ved at undersøge, hvordan den pragmatiske holdning til privatisering 

er blevet udfordret af politiske hensyn i den danske debat. 
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DEL 4: ANALYSE – Konkurrerende politiske hensyn 
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Konkurrerende politiske hensyn 
Privatiseringerne af Tele Danmark og Scandlines samt bestræbelserne på at privatisere DONG var 

alle baseret på den herskende pragmatiske holdning til privatisering. Som anført i foregående 

kapitel omfattede det pragmatiske projekt, at den statslige administration skulle rationaliseres, 

forenkles og effektiviseres, og de statslige aktieselskaber skulle drives efter forretningsmæssige 

hensyn og i yderste konsekvens privatiseres. Selvom den pragmatiske indstilling til privatisering 

havde stor indflydelse på de tre privatiseringsprocesser, viser vi i de tre følgende kapitler, hvordan 

konkurrerende politiske hensyn udfordrede pragmatismens dominerende position i debatterne i de 

enkelte forløb. Privatisering omdannes til en flydende betegner, fordi nodalpunktet ”privatisering” 

blev tilskrevet mening i flere diskurser, og fordi der blev konkurreret om at fastlægge fænomenets 

betydning. I de tre analyser optræder tre diskurser, mens hver case yderligere indeholder en diskurs, 

der kun optræder i den respektive case. Dette kapitel viser således både universelle og partikulære 

hensyn i forbindelse med de tre privatiseringsprocesser. Da vi anvender Laclau og Mouffes 

diskursteori, identificerer vi ikke egentlige afgrænsede politiske diskurser, til trods for den store 

opmærksomhed det politiske fik i debatten, fordi politik ifølge Laclau og Mouffe er konstituerende 

for hele samfundet og kommer til udtryk i de diskursive kampe, vi afslutningsvis identificerer i 

hvert kapitel (Laclau & Mouffe, 2002:13; Jørgensen & Phillips, 1999:47). Vi iagttager i de enkelte 

diskursanalyser de roller, som Tele Danmark, Scandlines og DONG indtog i debatterne, ligesom vi 

sporer udviklingen i statens rolle i perioden fra privatiseringen af Tele Danmark til forsøget på at 

privatisere og børsnotere DONG. De synkrone diskursanalyser af de konkurrerende politiske 

hensyn samt de roller, som de statslige selskaber og staten tilskrives i hver enkel case, suppleres 

sidst i hvert kapitel af et genealogisk perspektiv på privatiseringsdebattens udvikling. 
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6 Tele Danmark 
Privatiseringen af Tele Danmark løb over en årrække fra 1994 til 1998, men det endelige frasalg af 

statens bestemmende andel af aktiekapitalen i selskabet til det amerikanske teleselskab Ameritech 

blev annonceret i oktober 1997. Mediebevågenheden omkring privatiseringen var størst i 1997 og 

1998, og de artikler, som vi fremdrager i nedenstående diskursanalyse, stammer først og fremmest 

fra den periode. 

 

Efter etableringen af en pragmatisk forståelse af privatiseringer i dansk kontekst viste salget af Tele 

Danmark, at debatten om privatisering fra omkring 1997 blev politiseret og var præget af 

agonistiske og antagonistiske diskursive kampe. De konfliktfyldte forhold kom til udtryk i de 

mange forskellige udsagn om, hvad privatiseringen ville medføre af henholdsvis positive og 

negative konsekvenser. Dette kapitel anskueliggør derfor, hvordan en markedsøkonomisk diskurs 

på den ene side sedimenterede og skabte en universel forståelse af privatisering. Analysen viser 

ligeledes, hvordan den pragmatiske orden blev forstyrret. Vi retter det analytiske blik mod sådanne 

forstyrrelser ved at identificere de vigtigste diskurser, som fyldte mest i debatten og dermed 

kæmpede om at definere, hvad privatiseringen af Tele Danmark omhandlede. Mens artikulationerne 

i den markedsøkonomiske diskurs var baseret på den pragmatiske forståelse af privatisering som et 

redskab til at forbedre Tele Danmarks markedsøkonomiske potentiale og sikre konkurrence på 

telemarkedet, fokuserede de tre øvrige diskurser – den markedskritiske diskurs, den demokratiske 

diskurs og ejerskabsdiskursen – på andre politiske hensyn i debatten, som søgte at destabilisere den 

pragmatiske forståelse. Ved at iagttage disse diskurser undersøger vi ikke blot, hvordan feltet af 

diskurser åbnede for hegemoniske kampe. Vi kan også bestemme, om der blev sedimenteret en ny 

strukturel orden som resultat af sådanne kampe. Analysen af henholdsvis sedimenteringen af den 

markedsøkonomiske diskurs som hegemonisk og forstyrrelsen af denne orden giver os samtidig 

mulighed for at bestemme, hvilke roller henholdsvis selskabet Tele Danmark og staten blev tillagt 

under privatiseringen. 

 

6.1 Den markedsøkonomiske diskurs 
Den første diskurs, vi identificerer under privatiseringen af Tele Danmark, trak på den pragmatiske 

forståelse af privatisering, som vi i sidste analyseafsnit så emergere fra starten af 1990’erne. Vi 
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kalder diskursen den markedsøkonomiske diskurs, da artikulationen af momenter viser, hvordan der 

i debatten om privatiseringen af Tele Danmark kan iagttages udsagn om de markedsøkonomiske 

hensyn, staten skulle være opmærksom på i forbindelse med kommerciel drift af Tele Danmark. 

 

Under interviewet med Per Bremer Rasmussen, daværende kontorchef i Finansministeriet, giver 

han et indblik i det statslige rationale i forbindelse med salget af Tele Danmark og udtrykker, at 

staten i forbindelse med privatiseringen overvejede, at ”…det her kunne gå på en meget mere 

konkurrencedygtig måde, og at det ville være samfundsmæssigt mere optimalt at få den her opgave 

løst privat.” (Rasmussen, 2008:104-108). Han understreger yderligere, at det altoverskyggende 

politiske hensyn var at skabe en effektiv og velfungerende telesektor i Danmark, mens det også var 

målet at opnå det størst mulige provenu fra salget (Rasmusssen, 2008:169-171). Per Bremer 

Rasmussen tydeliggør dermed, hvordan privatiseringen hovedsageligt blev forstået som et 

spørgsmål om effektivitet og konkurrence på teleområdet. 

 

I en artikel fra Berlingske Tidende fra slutningen af 1993 blev privatiseringen begrundet med 

”…større administrativ og dispositionsmæssig frihed. Finansiering, salg, indkøb og markedsføring 

kan ske på sædvanlige konkurrencevilkår med færre politiske bestemte sidespring eller 

indskrænkninger, og det giver normalt bedre resultater.” (Berlingske Tidende, 18/2 1993). I 

artiklen blev det omtalte statslige rationale understøttet, og momenter som dispositionsmæssig 

frihed og konkurrencevilkår blev fremstillet som noget positivt, som privatisering kunne føre med 

sig. 

 

Daværende Transportminister i den socialdemokratiske regering, Jan Trøjborg, gav i forbindelse 

med diskussionen af privatiseringen af Tele Danmark også udtryk for, at privatisering sikrer 

kvalitet. Ifølge Trøjborg bør de statslige selskaber, heriblandt Tele Danmark, tvinges til at leve op 

til forretningsmæssige effektivitetsmål. Han anførte, at tunge og ineffektive forretningsgange i de 

statslige selskaber burde stå for fald. I stedet skulle servicetilbud til befolkningen prioriteres højere 

end alternative politiske hensyn så som arbejdspladser. Det vigtigste argument for privatiseringen 

var dermed indførelsen af resultatstyring og klare målsætninger som ledetråd for selskabet Tele 

Danmark, da forretningsmæssig drift kunne bidrage til, at selskabet blev stillet bedre i konkurrencen 

med andre selskaber (Berlingske Tidende, 6/12 1994). Den forhenværende socialdemokratiske 

finansminister og daværende bestyrelsesformand i Tele Danmark, Knud Heinesen, bakkede op om 
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sådanne tanker og påpegede, at Tele Danmarks frigørelse fra den statslige regulering og 

privatiseringen af selskabet betød ”…større effektivitet og omkostningsbevidsthed, lavere priser og 

bedre service.” (Berlingske Tidende, 6/5 1997).  

 

Udsagnene om privatiseringen af Tele Danmark kan med Laclau og Mouffes terminologi siges at 

artikulere en bestemt mening om privatisering som noget, der skaber bedre resultater og højere 

kvalitet af den danske telefoni til gavn for forbrugerne. Dermed fik forbrugerne en central rolle som 

et resultat af den stigende opmærksomhed om Tele Danmarks serviceydelser. Omkring tidspunktet 

for det amerikanske selskab Ameritechs overtagelse af den bestemmende del af aktiekapitalen i 

Tele Danmark blev serviceniveauet debatteret livligt i medierne. ”Amerikaniseringen af Tele 

Danmark”, som overtagelsen blev døbt, skulle ifølge Berlingske Tidende skabe bedre og billigere 

teleydelser ved hjælp af Ameritechs ekspertise på telemarkedet (Berlingske Tidende, 28/10 1997 

A). Ameritech blev artikuleret som et af ”verdens mest effektive teleselskaber”, og selskabets 

engagement i Tele Danmark ville ifølge Tele Danmarks daværende kommunikationschef, Kim 

Ruberg, betyde indførelse af ny viden og adgang til nye former for teleservice, hvilket ville være en 

fordel for Tele Danmark, da selskabet, i modsætning til hvis det fortsatte som offentligt monopol, 

ville blive i stand til ”…at lave nye produkter hurtigere end andre – måske bedre produkter – og 

det kan vi selvfølgelig gøre billigere, fordi en del af udviklingsomkostningerne er betalt.” 

(Berlingske Tidende, 28/10 1997 B).  

 

Debatten om privatiseringen blev også relateret til spørgsmål om, hvad Ameritech kunne tilbyde 

som virksomhed, og hvilke udviklingsmuligheder det ville give Tele Danmark på et liberaliseret 

marked. Fokuset på Ameritech gav dermed anledning til en markedsøkonomisk diskursivering af 

privatisering. Momenter som nye produkter, bedre produkter og bedre og billigere teleydelser 

etablerede tilnærmelsesvis entydighed omkring privatisering som et fænomen, der udelukkende 

skulle tage hensyn til forbrugeren. I en avisartikel fra Ekstra Bladet bekræftede den daværende 

finansminister, Mogens Lykketoft, forbrugerens centrale status, da han blev citeret for, at ”... staten 

havde gjort det her for at skaffe forbrugerne de bedste mulige produkter.” (Ekstra Bladet, 28/10 

1997). 

 

Afdelingsleder i forbrugerrådet, Peter Nedergaard, glædede sig ligefrem over, at Tele Danmark nu 

var det, han kaldte en normal virksomhed, og i en henvisning til Folketingets politikere pointerede 
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han: ”De kan udelukkende tage hensyn til, hvad der er godt for almindelige forbrugere.” (Politiken, 

28/10 1997). Nedergaard var dog også mere skeptisk over for salgets effekt på markedet for 

teleydelser og advarede om, at regeringens og Tele Danmarks løfter, om at den nye dansk-

amerikanske alliance ville være til gavn for de danske teleabonnenter, kunne komme under pres 

med Ameritechs planer om en europæisk markedsekspansion. Derfor pegede han på ordene bedst 

og billigst som det slogan, teleliberaliseringen blev solgt på af et flertal i Folketinget, hvilket 

muliggjorde privatiseringen af Tele Danmark. 

 

6.1.1 Ækvivalens og roller 
De momenter, som er identificeret i diskursiveringen af privatisering, artikuleres i en 

ækvivalenskæde som vist nedenfor, hvor hvert moment kædes sammen med andre momenter. 

Relationerne mellem momenterne simplificerer forståelsen af nodalpunktet ”privatisering” i Tele 

Danmark-casen, hvorved de mulige betydninger reduceres. De enkelte momenter er forskellige fra 

hinanden. Den dispositionsmæssige frihed, som Tele Danmark blev tildelt i forbindelse med 

privatiseringen, har eksempelvis ikke nogen direkte sammenhæng med oplevelsen af forbedret 

service på det danske telemarked. Alligevel danner de forskellige momenter en fælles reference, der 

relaterer momenterne til privatisering som modsætning til statslig drift og offentligt monopol. 

 

Dispositionsmæssig frihed – konkurrencevilkår – forretningsmæssige effektivitetsmål – 

resultatstyring – forretningsmæssig drift – omkostningsbevidsthed – lavere priser – bedre service – 

nye produkter – bedst og billigst – forbrugere 

 

Opstillingen af momenter viser, at der i perioden fra 1994 til 1997 blev skabt en bevidsthed 

omkring Tele Danmark som et selskab, hvis profil blev ændret på baggrund af den 

markedsøkonomiske diskursivering. Forbrugeren blev den støttebetegner, som Tele Danmark blev 

nødt til at forholde sig til under og efter privatiseringen og som bidrager til at stabilisere forståelsen 

af nodalpunktet ”privatisering” i den markedsøkonomiske diskurs. Selskabets abonnenters identitet 

ændrede sig, så disse efter privatiseringen i videre omfang skulle betragtes som forbrugere eller 

kunder, der havde muligheden for at vælge konkurrerende selskabers ydelser. 

 

I interviewet med Hans Munk Nielsen bekræfter han det markedsøkonomiske synspunkts 

betydning, da han forklarer, hvor vigtigt det var at få indsat en ledelse, som var indstillet på at drive 
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selskabet på almindelige erhvervsmæssige vilkår. Med gennemførelsen af en privatisering som 

privatiseringen af Tele Danmark bliver det derfor ifølge Hans Munk Nielsen nemmere at skabe de 

rette relationer til investorer ved at overbevise dem om, at ”…de køber aktier i et selskab, som 

bliver drevet efter almindelige, private erhvervsmæssige synspunkter.” (Nielsen, 2008:302-304). 

Tele Danmark blev tillagt en rolle som et privat selskab, der som et resultat af en privatisering blev 

effektiviseret og kunne producere bedre og billigere ydelser til forbrugeren. 

 

Staten blev tillagt en ny rolle som resultat af privatiseringen af Tele Danmark. Det var helt 

afgørende, at staten efter salget ikke længere blandede sig i selskabets drift, og formålet med 

privatiseringen var at frigøre selskabet fra statslig styring, så statens rolle blev begrænset til at holde 

opsyn med selskabet gennem telelovgivningen. I den markedsøkonomiske diskurs blev statens rolle 

minimeret, og ifølge Hans Munk Nielsen havde staten ikke længere nogen styringsmæssige 

beføjelser (Nielsen, 2008:187-198). 

 

6.2 Den markedskritiske diskurs 
I debatten om privatiseringen af Tele Danmark kom en begyndende skepsis over for privatiseringer 

til udtryk. Den skeptiske indstilling udmøntede sig i en frygt for, at det danske samfund gennem 

privatiseringen blev stillet værre i forhold til den tryghed, det offentlige monopol gav. I debatten 

kan vi derfor identificere kritiske røster, som ønskede at relatere privatiseringen af Tele Danmark til 

flere af de markedssvigt, som blev omtalt i specialets problemfelt. Derudover indeholder diskursen 

også en juridisk problemstilling, der i løbet af debatten emergerede og satte fokus på, hvordan 

markedskræfterne risikerede at blive sat ud af drift. 

 

Kobberkablerne havde under privatiseringsprocessen karakter af statslig infrastruktur. Den store 

betydning infrastrukturen har for samfundet, og de muligheder det giver staten for at opretholde 

lighed i servicen for brugerne, kan være en forklaring på, hvorfor den markedsøkonomiske diskurs 

blev udfordret. Ifølge Hans Munk Nielsen viste nogle politikere, at der stadig i årene omkring salget 

eksisterede kritiske ideologiske holdninger til privatisering. Han påpeger, at disse holdninger 

omfattede fundamentale politiske tanker om, ”… at det er en afgørende offentlig infrastruktur og at 

den derfor skal kontrolleres af staten som samfundets repræsentant.” (Nielsen, 2008:375-378). 
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Med salget af Tele Danmark ville infrastrukturen også blive et privat anliggende. I en artikel fra 

Aktuelt blev læseren gjort opmærksom på, at ”…sikkert er det, at monopoler er af det onde, hvad 

enten de er nationale eller store transnationale selskaber.” (Aktuelt, 29/10 1997). Her blev 

momenter som monopoler og det onde artikuleret i relation til privatiseringen. Begge momenter 

refererer til, hvordan salget af Tele Danmark kunne være til skade for forbrugeren, hvis det 

offentlige monopol blev erstattet af et privat monopol, da selskabet dermed ikke ville blive 

konkurrenceudsat, hvilket var en af hensigterne med privatiseringen. Kritikken af salget og risikoen 

for, at det ville føre til mindre konkurrence som resultat af, at det offentlige monopol blot skulle 

transformeres til et privat monopol, kom yderligere til udtryk i udsagn fra socialdemokraten Peter 

Valenius, som viste, hvordan spørgsmål om infrastruktur og privat monopol blev aktualiseret. 

Valenius kritiserede Folketingets partier for at acceptere privatiseringen og legitimere en proces, 

som ”…opløser hele den samfundsstruktur, der har kittet befolkningen sammen.” (Ekstra Bladet, 

29/10 1997). 

 

Andreas Møller, daværende tillidsmand i Midtjysk Net, annoncerede i en artikel i Aktuelt, at et 

samfund uden råderet over sin egen infrastruktur er et amputeret samfund. Han uddybede 

undergravningen af den danske infrastruktur med en påstand om, at privatiseringen på sigt ville 

skabe kaos i teleforsyningen ved salg af både produktionen og transmissionen af teleydelser. I 

modsætning til den markedsøkonomiske diskurs viste der sig her en frygt for, at servicen ville blive 

dårligere for forbrugerne som et resultat af, at nogle udenlandske ”profitforetagender” overtog 

driften og dermed forsyningen af teleservice (Aktuelt, 23/1 1998). 

 

Et sidste eksempel, på hvordan nodalpunktet ”privatisering” i Tele Danmark-casen blev tillagt 

mening inden for rammerne af den markedskritiske diskurs, kan iagttages i diskussionen af ”det rå 

kobber”. Knud Heinensen gav udtryk for at behovet for at videresælge kobberkablerne, så andre 

teleselskaber fik rettigheder til at anvende det, skulle vurderes nøje, før en egentlig fastlæggelse af 

regler om et sådant salg eller en udskillelse af kobberet kunne finde sted, da det kunne have 

konsekvenser for telenettets udbygning og sammenhæng. Modsat de ovenfor nævnte udsagn skal 

Heinesens bekymringer om infrastrukturen altså ikke ses som en kritik af, at et privatiseret Tele 

Danmark ville være ensbetydende med et privat monopol. Til gengæld relaterede Heinesens 

bekymringer sig til de negative effekter af konkurrerende selskabers adgang til kobberet, fordi 

”Opfyldelsen af forsyningspligten vanskeliggøres og fordyres, når brugsretten til dele af 
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abonnentledningsnettet overdrages til andre operatører. Den reducerede mulighed for 

anlægsmæssig optimering vil øge presset på udvidelser af kobbernettet.” (Berlingske Tidende, 3/6 

1998). 

 

De negative konsekvenser af privat monopoldannelse og dens skadelige virkninger på telenettet var 

ikke det eneste, der blev fokuseret på i debatten. Markedet blev også udsat for kritik på anden vis i 

form af en pludselig bevågenhed omkring spørgsmål af børsretlig karakter. Således blev der 

omkring statens salg af aktier i 1997 diskuteret børsetik som en del af privatiseringsprocessen. 

Ameritechs køb af den bestemmende aktiekapital blev anset som et klassisk røveri mod Tele 

Danmarks minoritetsaktionærer, da Ameritech på grund af manglende børsregulering ikke 

behøvede at give et indløsningstilbud til minoritetsaktionærerne. Rolf Nordstrand, som 

repræsenterede minoritetsaktionærerne, kaldte det for uetisk, at Ameritech ikke tilbød 

mindretalsaktionærerne samme pris for aktierne, som de tilbød den danske stat (Berlingske Tidende, 

1/11 1997). Regeringen havde retten på sin side i salget, men blev af PKA beskyldt for at handle 

moralsk ukorrekt ved ikke at tilbyde kompensation til pensionskassen, som var minoritetsaktionær. 

Privatiseringen blev sat i et negativt lys, fordi staten, der havde bedre mulighed for at omgå 

lovgivningen end øvrige aktører på børsmarkedet, blev beskyldt for ikke at tage hensyn til 

minoritetsaktionærerne, men udelukkende at agere på baggrund af egne interesser (Politiken, 20/1 

1998). 

 

Beskyldningerne mod regeringen for at udnytte aktiemarkedet fik stigende opmærksomhed, og 

samfundsforsker Jørgen Grønnegård Christensen understregede problemet i en udtalelse om, 

hvordan regeringen kom under anklage for manipulation af spillereglerne og opportunistisk 

handlen. ”Det skyldes, at de politiske aktører i højere grad end de forretningsmæssige kan tillade 

sig at handle ud fra utrolig kortsigtede hensyn. Det skyldes også, at der i det danske politiske 

system er utroligt svage mekanismer for placeringen af et retsligt ansvar på regeringen og dens 

administration.” (Politiken, 21/1 1998). Citatet af Grønnegård nuancerede, hvordan privatiseringen 

af Tele Danmark blev diskursiveret og dermed var med til at indsætte en forståelse af privatisering 

som mere end et spørgsmål om markedsøkonomiske fordele. 
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6.2.1 Ækvivalens og roller 
Ligesom i den markedsøkonomiske diskurs blev den markedskritiske diskurs tillagt mening gennem 

momenternes relation til hinanden. Ækvivalenskæden nedenfor illustrer diskursiveringen af 

privatiseringen af Tele Danmark. Momenternes tilnærmelsesvise entydighed etableres på baggrund 

af deres fælles reference til privatisering som en markedsdrevet trussel mod det danske samfund. 

Momenter som det onde og monopoler ækvivaleres derfor i en fælles meningstillæggelse til 

nodalpunktet ”privatisering”, selvom momenternes mening i andre sammenhænge ikke umiddelbart 

kan hævdes at være identisk. 

 

Monopoler – det onde – opløsning af infrastrukturen – amputeret samfund – undergravning – kaos – 

forsyningspligten vanskeliggøres – øge presset på udvidelser af kobbernettet – klassisk røveri – 

moralsk ukorrekt – uetisk – kortsigtet – svage mekanismer 

 

Finansministeriets embedsmænd var opmærksomme på infrastrukturens vigtige betydning og 

forberedte sig på både en forretningsmæssig adskillelse fra kobbernettet og et samlet salg 

(Rasmussen, 2008:21-24). Finansministeriet blev dog i denne diskurs indsat i en rolle som 

uansvarlig, fordi staten definitivt valgte at undlade at gennemføre en adskillelse af virksomhed og 

infrastruktur. Desuden blev staten omtalt som en rå kapitalist i en ledende artikel i Politiken i 

forbindelse med børshandelen (Politiken, 20/1 1998). Derudover indtrådte staten ifølge 

forhenværende embedsmand fra Statsministeriet, Asger Lund-Sørensen, i en rolle som ”…en 

aggressiv aktør, der tænker mere i penge end jura og moral” (Jyllands-Posten, 26/2 1998) og ifølge 

Børsen som en aktør, der udelukkende var optaget af finanspolitiske hensyn og ”…alt for ofte giver 

køb på retssikkerheden.” (Børsen, 10/3 1998).  

 

Som en konsekvens af privatiseringsdebatten blev Tele Danmark refereret til som et privat 

monopol, der var skyld i konkurrenceforvridning som et resultat af konkurrenternes manglende 

adgang til kobbernettet. Desuden betød debatten om Tele Danmark og kritikken af selskabet som 

markedsaktør, at Tele Danmark tilmed blev fremstillet som modstander af konkurrence, 

liberalisering og privatisering, fordi selskabet ikke ville lade andre konkurrenter benytte telenettet 

(Berlingske Tidende, 3/6 1998). 
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6.3 Ejerskabsdiskursen 
I forbindelse med statens frasalg af den bestemmende andel af aktiekapitalen i Tele Danmark blev 

der i vid udstrækning fokuseret på Ameritechs indtog på det danske telemarked. Vi identificerer en 

ejerskabsdiskurs, der omhandler ejerskiftets implikationer på en række områder. Salget af Tele 

Danmark, der blev opfattet som et salg af det nationale arvesølv til en amerikansk storinvestor, 

medførte negativ omtale af privatiseringen. Derudover blev de ændringer for medarbejderne, som 

privatiseringsprocessen medførte, omtalt i kritiske vendinger. 

 

I juni 1997 udtrykte det medarbejdervalgte bestyrelsesmedlem i Tele Danmark, Leif Hartmann, 

bekymring for, om medarbejdernes pensionsordninger ville blive opretholdt efter statens frasalg af 

det statslige aktieselskab. Telekommunikationsforbundet ville i den forbindelse opstille krav om, at 

staten skulle indbetale 6-9 mia. kr. til medarbejdernes pensionsfonde. Han påpegede, at det var 

politikernes ansvar at sikre medarbejdernes pensioner og udtrykte, at sikkerheden ”…er mere vigtig 

nu end nogensinde før, idet man må forvente, at der kommer afskedigelser, når og hvis aktierne 

sælges til en udenlandsk operatør.” (Børsen, 26/6 1997). Momentet afskedigelser blev i denne 

sammenhæng relateret til nodalpunktet ”privatisering” inden for rammerne af ejerskabsdiskursen, 

da ændringen i ejerskabsforholdet forventedes at have indflydelse på, om Tele Danmark skulle 

afskedige medarbejdere. Leif Hartmann krævede derfor også, at medarbejderne blev taget med på 

råd i forbindelse med et eventuelt salg af Tele Danmark til en udenlandsk virksomhed, og han 

fremhævede, at medarbejderne helst så, at staten ikke solgte sine aktier i Tele Danmark, da der for 

medarbejderne var ”…en meget stor forskel på en pensionsgaranti, der er udstedt med staten og det 

politiske system i ryggen, og en garanti fra en privat virksomhed.” (Børsen, 26/8 1997). 

 

Da Tele Danmark i 1997 afskedigede 2.500 medarbejdere, lancerede den daværende 

socialdemokratiske telepolitiske ordfører, Sonja Mikkelsen, et personligt angreb på Tele Danmarks 

daværende administrerende direktør Hans Würtzen. Sonja Mikkelsen påstod, at Hans Würtzens 

ledelsesmetoder var forældede, og at han ikke i tilstrækkelig grad lagde vægt på udviklingen af Tele 

Danmarks medarbejdere. Hun påpegede således, at Tele Danmarks ledelse ikke havde ”…forstået, 

at virksomheden selv har en forpligtelse til at vedligeholde medarbejdernes kvalifikationer ved at 

uddanne og videreuddanne dem, så de kan møde den nye virkelighed, som overgangen fra statsligt 

monopol til et marked med konkurrence medfører.” (Børsen, 10/9 1997). 
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I en ledende artikel i Ekstra Bladet i oktober 1997 under overskriften Lykketofts knæfald blev der 

lagt vægt på, hvordan afskedigelsen af 2.500 Tele Danmark-medarbejdere blev modtaget positivt af 

aktiemarkedet, og at salget af Tele Danmark til Ameritech således udelukkende omhandlede 

indtjening til staten. Det nye ejerskab blev forbundet med tab af kontrol, da Ekstra Bladets 

lederskribent skrev, at Tele Danmark kunne have indledt et internationalt ”…samarbejde med andre 

teleselskaber, selv om staten beholdt sin aktiepost og dermed væsentlig medindflydelse på noget, 

der reelt er skabt som det danske folks ejendom.” (Ekstra Bladet, 28/10 1997). Momenterne 

medindflydelse og det danske folks ejendom blev i ovenstående udtalelse sat i forbindelse med 

privatiseringen af Tele Danmark, da ejerskiftet blev omtalt som en begivenhed, der havde negativ 

indflydelse på politikerne og den danske befolknings grad af medindflydelse på strategiske 

beslutninger i Tele Danmark. 

 

Privatiseringen af Tele Danmark omhandlede ligeledes spørgsmålet om, hvorvidt de danske 

politikere burde sælge de statslige aktieselskaber eller beholde dem på statslige hænder for løbende 

at kunne drage økonomisk og samfundsmæssig fordel deraf. Således blev det i oktober 1997 

påpeget i Politiken, at ”Kun 11,6% af det danske arvesølv er nu på danske hænder. Tele Danmark 

kunne lige så godt ændre navn. Der er ikke meget dansk tilbage over statens arvesølv... ” (Politiken, 

28/10 1997). Frasalget af danske statslige aktieselskaber eksemplificeret ved privatiseringen af Tele 

Danmark blev kommenteret af forfatteren Henning Prins i Information i december 1997. Han 

mente, at Tele Danmark var en del af de danske borgeres formue og anførte, at det ikke var staten 

men danskerne, der ejede Tele Danmark, og at det derfor var ”…simpelt tyveri, når danske 

politikere sælger ud af vores ejendom… Så når de to socialdemokrater Lykketoft og Hilden nu laver 

rævekager med et stort amerikansk teleselskab og sælger Tele Danmark-aktier under kursværdien, 

så er der tale om dobbelt røveri.” (Information, 3/12 1997). Forfatteren påpegede således, at det 

danske folk mistede kontrollen med telekommunikationen i Danmark, ligesom store fremtidige 

indtægter til statskassen ikke kunne realiseres som følge af frasalget af Tele Danmark. I 

ovenstående to citater blev momenterne danske arvesølv, simpelt tyveri, sælger ud, rævekager og 

dobbelt røveri relateret til privatiseringen af Tele Danmark inden for rammerne af 

ejerskabsdiskursen. 
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6.3.1 Ækvivalens og roller 
Artikulationerne i ejerskabsdiskursen omhandlede de politiske hensyn, der var forbundet med 

ejerskiftet i forbindelse med privatiseringen af Tele Danmark. Statens salg af den bestemmende del 

af aktiekapitalen i Tele Danmark til det amerikanske selskab Ameritech blev relateret til den 

usikkerhed, som medarbejderne i Tele Danmark blev udsat for i samme forbindelse. Derudover 

fokuserede kritikere af privatiseringen på, at der gennem denne blev solgt ud af statens og de 

danske borgeres aktiver med tab af kontrol og fremtidig indtægt som følge. Mens momenterne 

pensionsgaranti, danske arvesølv og simpelt tyveri ikke ville have meget til fælles uden for 

konteksten om privatiseringen af Tele Danmark, dannede de en relativt entydig reference til 

nodalpunktet i ejerskabsdiskursen. I denne diskurs blev der lagt vægt på, hvordan staten solgte ud af 

det danske arvesølv, hvorfor momentet i særlig grad bidrager til stabilisering af ejerskabsdiskursen. 

 

Nedenstående ækvivalenskæde illustrerer de momenter, der tilskriver en tilnærmelsesvis entydig 

mening til privatiseringen af Tele Danmark inden for rammerne af ejerskabsdiskursen. Momenterne 

pensionsgaranti og medindflydelse optrådte i diskursen som nogle rettigheder, der blev sat over styr 

ved privatiseringen af Tele Danmark. Når momenterne optræder i nedenstående ækvivalenskæde, er 

det altså, fordi privatiseringen blev betragtet som en trussel mod både pensionsgaranti og 

medindflydelse. Ejerskabsdiskursen var ikke fuldstændig entydig, da medarbejderhensyn i et vist 

omfang blev relateret til ejerskiftet. Diskursen omhandlede således både spørgsmålet om 

udenlandske investorers overtagelse af Tele Danmark og konsekvenserne for medarbejderne, 

hvilket i højere grad viste sig at være afgørende i privatiseringen af Scandlines, jævnfør kapitel 7 i 

dette speciale. 

 

Afskedigelser – pensionsgaranti – ny virkelighed – medindflydelse – det danske folks ejendom – 

danske arvesølv – simpelt tyveri – sælger ud – rævekager – dobbelt røveri 

 

Tele Danmark indskrives i ejerskabsdiskursen i en rolle som et statsligt aktieselskab med en 

forældet ledelsesstil, der ikke i tilstrækkelig grad forstod at omstille sig til de nye vilkår, der fulgte 

med statens bestræbelser på at privatisere selskabet. Tele Danmark blev samtidig indskrevet i en 

position som et selskab, der blev presset af både den statslige ejer gennem udtalelser fra folkevalgte 

politikere og af medarbejderne, der krævede sikkerhed omkring deres pensionsordninger. 
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I forlængelse heraf blev staten indskrevet i en rolle i ejerskabsdiskursen som garant for 

medarbejdernes job- og pensionssikkerhed. Staten fremstod, gennem Sonja Mikkelsens udtalelser 

om Hans Würtzens manglende ledelsesevner, som en beskyttende og kritisk tilsynsfører med Tele 

Danmark. 

 

6.4 Demokratidiskursen 
Under debatten om privatiseringen af Tele Danmark blev der fremsat en række kritiske 

standpunkter vedrørende statens afgivelse af direkte kontrol med det danske teleselskab. Kritiske 

røster fremhævede, at salget af statens aktiepost i Tele Danmark blev gennemført for at styrke de 

statsfinansielle resultater, som den socialdemokratisk ledede regering kunne fremlægge. 

 

I 1996 påpegede den daværende internationale sekretær i SID, Claus Larsen-Jensen, at 

privatiseringer af statslige aktieselskaber som Tele Danmark kunne mindske den politiske 

indflydelse på en række samfundsmæssige funktioner (Aktuelt, 12/11 1996). 

Claus Larsen-Jensen spurgte til, om den danske stat gradvis var ”…ved at privatisere, liberalisere 

og deregulere centrale samfundsmæssige funktioner, som vil mindske den demokratiske politiske 

indflydelse på disse områder, og overlade det til markedskræfterne og de transnationale selskaber 

uden demokratisk kontrol at kunne boltre sig og tjene penge.” (Aktuelt, 12/11 1996). Momenterne 

demokratiske politiske indflydelse og demokratisk kontrol blev relateret til demokratidiskursen i 

ovenstående citat, ligesom ansvar og borgere blev det, da den daværende socialdemokratiske 

Transportminister, Jan Trøjborg, påpegede, at ”Staten har som overordnet ansvar at sørge for den 

nødvendige infrastruktur i Danmark. Vi skal både tage hensyn til landets borgere, så de har et 

ensartet serviceniveau, uanset om de bor i byen eller på landet…” (Berlingske Tidende, 6/12 1994). 

 

Privatiseringen af Tele Danmark blev i den sammenhæng betragtet som en trussel mod demokratiet, 

og de transnationale selskaber blev indskrevet i debatten som et skræmmebillede og en modsætning 

til de folkevalgte politikere. Enhedslistens Bruno Jerup understregede ligeledes frygten for tab af 

”…den demokratiske kontrol. I statsejede selskaber er der fuld indsigt i beslutningerne, og man kan 

få redegørelser fra ministeren. Fremover vil der ikke være nogen debat om, hvad Tele Danmark 

foretager sig.” (Information, 28/10 1997). 
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Privatiseringen af Tele Danmark blev forbundet med modsætningerne til demokratisk kontrol, fuld 

indsigt, redegørelser fra ministeren og debat, og demokratidiskursen dannede således en fælles 

negativ reference til privatiseringen af Tele Danmark. Carsten Greve udtrykte i 1997, hvordan 

staten gennem privatisering af Tele Danmark gav køb på den demokratiske kontrol med selskabet 

mod en betydelig økonomisk betaling. Han påpegede, at der med aktiesalget til Ameritech ikke var 

nogen ”…garanti for, at Tele Danmark består om ti år. Staten er gået efter én enkelt stor seriøs 

investor og det størst mulige udbytte. Den ny Telestyrelse træder ind som regulerende instans på 

markedet, og det er faktisk ikke muligt at forudsige, hvordan den kontrolmekanisme kommer til at 

fungere.” (Information, 20/12 1997). 

 

Den statsfinansielle betydning ved frasalg af aktierne i Tele Danmark fremhævedes i 

demokratidiskursen, og Carsten Greve påpegede, hvordan provenuet fra privatiseringen havde 

indflydelse på de politisk-økonomiske resultater, som den daværende finansminister, Mogens 

Lykketoft, kunne fremvise. Han mente, at ”Det klare eksempel er dette års finanslov, hvor aktierne 

i Tele Danmark så at sige redder finansloven. Det trick har man brugt før…” (Information, 20/12 

1997). 

 

I de to ovenstående citater blev nodalpunktet ”privatisering” tilskrevet mening inden for rammerne 

af demokratidiskursen, og der blev sat spørgsmålstegn ved Tele Danmarks langsigtede overlevelse 

efter privatiseringen af selskabet, ligesom der blev fremsat en påstand om, at privatiseringen af Tele 

Danmark var et middel til at nå et politisk mål om at forbedre udseendet af den daværende regerings 

økonomiske resultater. Privatiseringen af Tele Danmark blev dermed forbundet med det 

partipolitiske spil om magten i Folketinget. Professor dr. jur. fra Aalborg Universitet, Erik Werlauff, 

påpegede, at privatiseringen af Tele Danmark var sket med kortsigtet økonomisk gevinst for øje 

uden hensyntagen til de samfundsmæssige hensyn (Børsen, 14/5 1998). I interviewet med 

forhenværende koncernøkonomidirektør i Tele Danmark, Hans Munk Nielsen, udlægger han, 

hvordan ”Staten solgte sine aktier til Ameritech. Dermed var staten ude. Staten havde ikke noget 

som helst tilbage. De havde ikke engang en golden share...” (Nielsen, 2008:121-123). 

 

Som Hans Munk Nielsen påpeger, sikrede staten sig ikke indflydelse på Tele Danmarks 

dispositioner efter privatiseringen og salget til Ameritech. Som beskrevet i afsnittet om den 

markedskritiske diskurs blev Tele Danmarks infrastrukturaktiver i form af det nationale kabelnet 
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ligeledes frasolgt, hvilket gav anledning til diskussion af implikationerne for den ønskede 

konkurrence på det danske telemarked. Ifølge Hans Munk Nielsen kunne der være ”…ret stærke 

politiske kræfter, som mener, at det måske er gået for vidt med Tele Danmark. At man måske skulle 

have beholdt infrastrukturen.” (Nielsen, 2008:485-487). 

 

6.4.1 Ækvivalens og roller 
Der optræder en række artikulationer i demokratidiskursen, der alle omhandler de demokratiske 

udfordringer, som privatiseringen af Tele Danmark førte med sig. Demokratidiskursen udgøres af 

spørgsmål om, hvordan regulering og åbenhed fortsat kunne sikres efter privatiseringen af Tele 

Danmark, så de danske borgere ikke ville opleve stærkt forøgede priser samt problemer med 

manglende dækning i randområder. Samtidig blev der sat spørgsmålstegn ved, om privatiseringen af 

Tele Danmark blev gennemført af politiske hensyn med henblik på at stille den daværende 

regerings finanspolitiske resultater i et positivt lys. 

 

Nedenstående ækvivalenskæde udgøres af en række forskellige momenter, der alle tillægger mening 

til privatiseringen af Tele Danmark som en trussel mod de demokratiske hensyn, der bedre kunne 

tages af den statslige ejer. Som i de øvrige diskurser, vi har analyseret i dette kapitel, optræder der 

også i den demokratiske diskurs en række momenter, som ikke ville have meget fælles 

meningsindhold uden for den pågældende diskurs. Demokratisk kontrol kan ikke normalt betragtes 

som ækvivalent med politiske forsøg på at redde finansloven. I den demokratiske diskurs bidrog 

begge momenter dog til at fastlægge indholdet af nodalpunktet ”privatisering”, fordi de politiske 

bestræbelser på at forbedre udseendet af finansloven kunne betragtes som et aspekt af den mangel 

på demokratisk kontrol, som privatiseringen af Tele Danmark kunne medføre. Opstillingen af 

nedenstående ækvivalenskæde er baseret på privatisering som en trussel mod de inkluderede 

momenter. 

 

I den demokratiske diskurs optrådte borgeren som den støttebetegner, som Tele Danmark og staten 

blev beskyldt for at svigte gennem privatiseringen af det statslige aktieselskab. Borgeren bidrager til 

at stabilisere diskursen, da de fremsatte artikulationer viser, hvordan borgeren blev en vigtig 

identitet, der skulle tages højde for under og efter privatiseringen af Tele Danmark, ligesom 

forbrugeren blev det i den markedsøkonomiske diskurs. 
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Demokratisk politisk indflydelse – demokratisk kontrol – ansvar – borgere – fuld indsigt – 

redegørelse fra ministeren – debat – ingen garanti – størst muligt udbytte – kontrolmekanisme – 

redder finansloven – trick 

 

I demokratidiskursen blev Tele Danmark indskrevet i en rolle som objekt for statens handlinger i 

forbindelse med privatiseringsprocessen. Tele Danmark blev ligeledes beskrevet som et 

hæderkronet statsligt aktieselskab, der blev afhændet til en amerikansk storinvestor med et muligt 

tab af demokratisk kontrol og reguleringsmulighed til følge. Ligesom i den markedskritiske diskurs 

kom frygten for omdannelsen af Tele Danmark til et privat monopolselskab til udtryk i 

demokratidiskursen. 

 

Staten, i skikkelse af Finansministeriet, indtrådte i en rolle som en profitmaksimerende aktør, der 

tilsidesatte øvrige hensyn for at sikre det størst mulige provenu ved salget af aktiekapitalen i Tele 

Danmark. 
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6.5 Diskursive kampe og det genealogiske perspektiv 
I dette kapitel har vi indtil videre vist, hvordan de fire diskurser tillagde mening til privatiseringen 

af Tele Danmark på hver deres måde. Der foregik artikulationer inden for de fire diskurser, og der 

blev således skabt en flertydighed om, hvad privatiseringen af Tele Danmark omhandlede på 

baggrund af de mange forskellige momenter, vi har opstillet i ækvivalenskæder i de foregående 

afsnit. 

 

Artikulationerne i den markedsøkonomiske diskurs viste, at debatten var præget af en pragmatisk 

indstilling til privatiseringen af Tele Danmark som et spørgsmål om at øge selskabets effektivitet og 

forbedre konkurrencen på det danske telemarked, så kunderne kunne sikres den ”bedste og 

billigste” telefoni. I den henseende blev Tele Danmark betragtet som ethvert andet privat selskab, 

mens staten kom til at spille en mindre rolle i forhold til selskabets drift. Hans Munk Nielsen 

anfører, at den pragmatiske holdning var herskende og påpeger, at det politiske system var 

fordomsfrit. Ifølge Hans Munk Nielsen mente politikerne ”…i høj grad, at kapitalmarkederne var 

internationale, så om vi havde danske eller udenlandske aktionærer, det var ikke noget, der blev 

anført som noget, der skulle tages hensyn til. ” (Nielsen, 2008:137-139). På baggrund af den 

gennemførte diskursanalyse mener vi dog, at dette synspunkt kan anfægtes, fordi artikulationerne i 

ejerskabsdiskursen viste, at salget af Tele Danmark til det amerikanske selskab Ameritech blev 

relateret til massefyringer og kortsigtet optimering af Tele Danmarks børsværdi. Den 

markedsøkonomiske diskurs blev således udfordret af ejerskabsdiskursen, der forsøgte at tillægge 

en anden mening til privatiseringen af Tele Danmark gennem fremstillingen af 

internationaliseringen af selskabet som en potentielt negativ udvikling. Tele Danmark blev 

fremstillet som et selskab, der stod over for store omstillinger og blev underlagt pres fra såvel den 

politiske ledelse som selskabets medarbejdere. Staten optrådte i diskursen i en rolle som tilsynsfører 

og garant for medarbejdernes sikre ansættelsesvilkår. 

 

Den markedsøkonomiske diskurs blev også udfordret af den markedskritiske diskurs, der blandt 

andet omhandler spørgsmålet om, hvorvidt statens salg af den bestemmende del af aktierne i Tele 

Danmark risikerede at danne et privat monopol på telemarkedet. Artikulationerne i den 

markedskritiske diskurs forbandt således privatiseringen af Tele Danmark med de mulige 

markedssvigt, der kunne opstå i forbindelse med statens afhændelse af aktierne i selskabet. 

Artikulationerne i den markedskritiske diskurs italesatte Tele Danmark som et kommende privat 
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monopolselskab, der bidrog til konkurrenceforvridning på telemarkedet. Staten blev i den 

sammenhæng betragtet som en uansvarlig og aggressiv aktør, der ikke skelede til moralske og 

børsetiske spørgsmål i forbindelse med privatiseringen af Tele Danmark. 

 

Endelig blev de pragmatiske artikulationer i den markedsøkonomiske diskurs udfordret af udsagn i 

demokratidiskursen, der forbandt privatiseringen af Tele Danmark med afslutningen på en periode, 

hvor staten havde indsigt i selskabets drift. Derudover blev privatiseringen forbundet med mindsket 

regulering samt risikoen for, at de danske randområder ikke ville blive dækket af kabelnettet, 

ligesom regeringens politiske motiver med privatiseringen blev draget i tvivl. Mens Tele Danmark 

blev betragtet som et nationalklenodie, der stod til at undslippe den politisk-demokratiske kontrol, 

fremstod staten som en profitmaksimerende aktør i demokratidiskursen. 

 

Figur 3. Forholdet mellem nodalpunkt, diskurser, ækvivalenskæder, støttebetegnere og momenter 

 
 

De fire konkurrerende diskurser tillagde alle forskellig mening til privatiseringen af Tele Danmark 

som ét nodalpunkt – en flydende betegner. Diskurserne kæmpede således om at fastlægge en 

entydighed omkring, hvad privatiseringen omhandlede, og den pragmatiske markedsøkonomiske 

diskurs’ hegemoni blev derfor udfordret af artikulationerne i de tre øvrige diskurser. Den 

markedskritiske diskurs og ejerskabsdiskursen stod ikke i et direkte uforeneligt og antagonistisk 
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forhold til den markedsøkonomiske diskurs. I stedet kan forholdet beskrives som 

konkurrencepræget og agonistisk, da den markedsøkonomiske drift af Tele Danmark under nogle 

omstændigheder kunne forenes med de punkter, der blev påpeget i den markedskritiske diskurs og 

ejerskabsdiskursen. Demokratidiskursen kan derimod betragtes som en antagonistisk modpart til 

den markedsøkonomiske diskurs, fordi den rene markedsøkonomiske drift og den kortsigtede 

optimering af Tele Danmarks børsværdi ikke kunne forenes med de demokratiske hensyn, der blev 

fokuseret på i demokratidiskursen. De to yderpunkter udelukkede dermed hinandens fuldbyrdelse, 

hvilket også kom til udtryk i det uforenelige forhold mellem de to støttebetegnere i den 

markedsøkonomiske diskurs og demokratidiskursen. Der kunne ikke i forbindelse med 

privatiseringen af Tele Danmark i fuldt omfang tages hensyn til både forbrugeren, hvis identitet var 

baseret på muligheden for at handle på markedets vilkår, og borgeren, hvis rettigheder skulle sikres 

via statslige styring. 

 

Momentet klassisk røveri optrådte i den markedskritiske diskurs, mens momenterne simpelt tyveri 

og dobbelt røveri begge optrådte i ejerskabsdiskursen. De tre momenter omhandler alle, hvordan 

privatiseringen af Tele Danmark kan betragtes som en uretmæssig tilegnelse af værdier fra statens 

side. I den markedskritiske diskurs blev denne tilegnelse relateret til børsretlige spørgsmål, mens 

der i ejerskabsdiskursen blev fremsat udsagn om, at Tele Danmark var befolkningens selskab, der 

også burde give et afkast fremover i stedet for en engangsudbetaling, som kunne bruges til 

profilering af politiske mærkesager. De to diskurser overlejrede i den forbindelse hinanden i deres 

forsøg på at hegemonisere betydningen af privatiseringen af Tele Danmark, og overlejringen bidrog 

til at svække de konkurrerende diskursers forsøg på at bryde med den pragmatiske forståelse af 

privatisering. Selvom de tre diskurser udfordrede det pragmatiske markedsøkonomiske syn på 

privatisering, skete der således ikke en egentlig omvæltning af det hegemoniske forhold. Den 

markedsøkonomiske diskurs var stadig dominerende, om end artikulationerne i de tre andre 

diskurser formåede at sætte fokus på andre forhold ved privatisering. Der var derfor ikke tale om en 

hegemonisk intervention, hvor billedet af privatiseringen af Tele Danmark som pragmatisk forblev 

uudfordret. På den anden side er det heller ikke retvisende at kalde udfordringerne af denne 

tilnærmede entydighed, som de resterende politiske hensyn afstedkom, for en dislokation. Derimod 

mener vi, at den sedimenterede markedsøkonomiske diskurs blev forstyrret eller forsøgt opløst ved, 

at de resterende diskurser satte spørgsmålstegn ved det hegemoniske projekt, som blev skabt 

gennem den diskontinuitet, Dybkjærrapporten indsatte, og som prægede debatten omkring salget af 
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Tele Danmark. I de gennemførte interviews understøtter informanternes udsagn, at det pragmatiske 

markedsøkonomiske perspektiv på privatiseringen af Tele Danmark havde forrang i forhold til de 

alternative hensyn, som vi har fremdraget i denne diskursanalyse. Hans Munk Nielsens udtalelse i 

indledningen af dette afsnit er karakteristisk for den pragmatiske tilgang til privatiseringsprocessen 

blandt de involverede parter. 

 

Diskursanalysen af privatiseringen af Tele Danmark viser desuden, at statens håndtering af 

processen blev kritiseret fra flere sider. De kritiske udsagn har synliggjort de politiske kampe og 

viser, at den pragmatiske holdning til privatisering blev udfordret af demokratiske, markedskritiske 

og ejerskabsmæssige hensyn, hvilket illustrerer, hvordan privatiseringen af statslige selskaber er 

blevet repolitiseret i den offentlige debat i perioden 1994-1998. Den ideologiske debat om 

privatisering blev fortrinsvis ført mellem Folketingets partier, da fænomenet nåede Danmark i 

starten af 1980’erne som tidligere vist. Med diskontinuiteten, som Dybkjærrapporten indsatte, fik 

privatisering derimod en ny karakter som noget pragmatisk. Debatten om Tele Danmark viser en 

anderledes bred bevågenhed i offentligheden, som har forskudt det politiske til diskursive kampe 

mellem en bredere og mere heterogen gruppe af aktører. 

 

Efter at vi i sidste kapitel så en entydig opfattelse af privatisering som noget pragmatisk på 

baggrund af, at salg af statslige selskaber blev gjort til et administrativt anliggende, har den 

offentlige debat om Tele Danmark i perioden 1994-1998 vist, hvordan den markedsøkonomiske 

diskurs synliggjorde en kontinuitet på det genealogiske og diakrone analyseniveau, eftersom 

diskursen trækker på den pragmatiske forståelse af privatisering. De udfordrende hensyn, som stod i 

både antagonistisk og agonistisk forhold til den markedsøkonomiske diskurs, viste en diskontinuær 

tendens, hvilket antyder, at den pragmatiske selvfølgelighed ville blive udfordret yderligere efter 

1998. 

 

Den tidligere identificerede statsræson, hvor styring af de statslige selskaber på afstand blev 

betragtet som et ideal for Finansministeriet, blev udfordret under privatiseringen af Tele Danmark. 

Den omtalte repolitisering af privatiseringsfænomenet viste, at de kritiske diskurser stillede 

spørgsmålstegn ved, om statens rolle skulle være så minimal, som den herskende statsræson 

dikterede. Den diskursive konflikt trådte frem, og perioden omkring salget af Tele Danmark viste, 

hvordan det blev forsøgt at gøre op med statens holdning til driften af selskabet. Forholdet mellem 
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forbruger og borger er et eksempel på, at der blev stillet krav til staten om at sikre demokratiske 

værdier. Det pragmatiske projekt blev således udfordret af en kritisk omverden og forhindret i at 

blive fuldbyrdet. Forståelsen af privatisering blev med salget af Tele Danmark derfor mere 

heterogen, da der ikke kunne etableres én entydig opfattelse af fænomenet som følge af en række 

begivenheder under privatiseringen. Et eksempel på sådan en begivenhed var 

minoritetsaktionærernes utilfredshed, som pludselig kom til udtryk i debatten, da staten solgte sine 

aktier til en højere kurs, end minoritetsaktionærerne fik mulighed for. Begivenheden var med til at 

skabe konflikt og brud i den hegemoniske opfattelse af privatiseringen som en proces, der kun 

relaterede sig til pragmatiske hensyn. 

 

Staten brugte privatiseringen af Tele Danmark til at opbygge en viden om, hvordan privatiseringer 

af danske statslige aktieselskaber diskursiveres, hvilket kom Finansministeriet til gode i lignende 

processer. Eksempelvis aktualiserede diskussionen om salget af Scandlines debatten om salg af 

infrastruktur til private aktører, hvilket kan ses i næste kapitel. 
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7 Scandlines 
I sommeren 2007 blev privatiseringen af Scandlines gennemført, da Transportministeriet i Danmark 

og Deutsche Bahn i Tyskland solgte deres aktier. Privatiseringsprocessen kan dog dateres helt 

tilbage til 1998, hvor Scandlines blev udskilt fra DSB som forberedelse af det endelige frasalg 

(www.scandlines.com). 

 

Vi analyserer privatiseringen af Scandlines for at undersøge, hvordan perioden efter privatiseringen 

af Tele Danmark i 1998 og frem til 2007, med særligt fokus på perioden omkring selve salget i 

2006-2007, videreførte en forståelse af privatiseringsfænomenet, som trak på emergensen af 

pragmatismen, men som også var baseret på en politisering af forholdene omkring salg af statslige 

aktieselskaber. Udfordringen af det markedsøkonomiske rationale fyldte igen meget i debatten og 

forstyrrede, som dette kapitel viser, sedimenteringen af den pragmatiske forståelse yderligere. 

Transportministeriet blev således undervejs kritiseret for at gå ”… efter den højst mulige pris på 

Scandlines. Det er, hvad man forventer af en skotøjshandler, der har sat sin butik til salg. Men er 

der virkelig ikke andre hensyn at tage, når et offentligt ejet selskab med et reelt trafikmonopol skal 

sælges?” (Jørn Astrup Hansen i Berlingske Tidende, 09/11 2006). 

 

Den markedsøkonomiske diskurs, den markedskritiske diskurs og ejerskabsdiskursen optræder igen 

i dette casestudie, men indholdet af diskurserne adskiller sig fra Tele Danmark-casen, da debattens 

indhold ikke er det samme. Som et resultat af selskabernes forskellighed viste der sig en anden 

kritik af det markedsøkonomiske rationale, hvilket blandt andet fraværet af den tidligere 

identificerede demokratiske diskurs vidnede om. I denne case fik hensynet til Scandlines’ 

medarbejdere derimod større opmærksomhed, da debatten om privatiseringen af Scandlines i højere 

grad omhandlede de faglige organisationers bekymring for medarbejdernes situation og vilkår efter 

privatiseringen. 

 

7.1 Den markedsøkonomiske diskurs 
Ligesom i Tele Danmark-casen trak den første diskurs, vi identificerer i forbindelse med 

privatiseringen af Scandlines, på hensyn til markedet og den pragmatiske tilgang til privatisering, 

som viste sig at være den hegemoniske opfattelse af privatisering i perioden 1994-1998 i den 
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danske debat. Den markedsøkonomiske diskurs benævnes sådan, fordi artikulationen af momenter 

viser, hvordan der i debatten om privatiseringen af Scandlines kan iagttages udsagn om 

markedsøkonomiske hensyn i forbindelse med salget.  

 

Carsten Marckstrøm Olesen fra Transportministeriet giver i det gennemførte interview udtryk for, at 

adskillelsen mellem serviceopgaver og ejerskabet af Scandlines var helt afgørende for emergensen 

af et mere pragmatisk forhold til privatiseringer generelt og i forhold til Scandlines-salget i 

særdeleshed. Ifølge Carsten Marckstrøm Olesen blev Folketingets politikere i forbindelse med 

privatiseringen af Scandlines bedre til at gennemskue og forklare, at staten ikke nødvendigvis 

behøver at eje en virksomhed for at kunne påvirke udbuddet af service. Ejerskabet blev derfor ikke 

prioriteret så højt som kravet om at levere den bedst mulige service, og Carsten Marckstrøm Olesen 

mener, at staten først og fremmest var interesseret i at få leveret færgetrafikken billigst muligt 

uafhængigt af konstruktionen af ejerskabet (Birch & Olesen, 2008:282-285). Følgende citat 

illustrerer, hvordan Transportministeriet var opsat på at føre en salgsproces på så markedslignende 

vilkår som muligt: ”Ellers forsøger vi at følge en normal markedsproces, som når en privat 

virksomhed skal sælge noget fra. Kører en reel kommerciel proces…Det får man som regel også de 

bedste vilkår og den bedste pris for.” (Birch & Olesen, 2008:223-227). 

 

Det er tydeligt, at markedsliggørelsen af den offentlige sektor var slået igennem og fyldte meget i 

statens måde at forholde sig til privatiseringen af Scandlines på. Michael Birch understøtter Carsten 

Marckstrøm Olesens udsagn om, at ministeriet benyttede et kommercielt rationale:”…Der, hvor det 

både er hensigtsmæssigt og økonomisk fordelagtigt for staten og dermed skatteyderne, vil vi gerne 

overveje at lade ejerskabet skifte hænder.” (Birch & Olesen, 2008:291-293). Desuden viser 

interviewet, at Finansministeriet, som vi så det udtrykt i forrige kapitel, ikke er det eneste 

ministerium, hvor statens brug af markedstermer og -instrumenter anvendes i forbindelse med 

privatiseringer. 

 

Som en analyse af ejerforholdet senere vil vise, var der især fokus på interne magtkampe i 

selskabet. Allerede den tidligere direktør i Scandlines, Jens Stephensen, gav i en artikel om 

afskedigelsen af ham udtryk for sit syn på driften af selskabet. Udtalelsen illustrerer, hvordan 

markedsøkonomiske rationaler prægede omlægningen af Scandlines i selskabet. ”Vi skal sælge 

dette her firma. Vi skal operere på markedsbetingelser, vi skal skille staten af med en række 
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problemer, der hedder at sejle til sidste dag og skille os af med en forfærdelig bunke mennesker.” 

(Berlingske Tidende 08/07 1998). 

 

Udover de ovenfor anførte udsagn, som indikerer artikulationen af momenterne i den 

markedsøkonomiske diskurs, relaterede de diskursive processer i debatten, ligesom i Tele Danmark-

casen, også privatiseringen til spørgsmål om effektivisering og rationalisering af et nyt 

statsuafhængigt selskab. Dagbladet Børsen, som bragte en temaserie af artikler om salget af 

Scandlines, trykte en artikel, hvoraf det fremgik, at afviklingen af Transportministeriet og Deutsche 

Bahns ejerskab efter avisens opfattelse ville betyde en ”…gennemgribende effektivisering, som en 

helt ny ledelse skal stå i spidsen for – i branchen nævnes beløb på op til 750 millioner kr. i 

umiddelbare rationaliseringer.” (Børsen, 14/9 2006). De mange magtkampe, som prægede 

selskabet internt og på ejersiden, hvor især relationerne mellem den danske og tyske stat til tider 

viste sig problematiske, var ifølge samme artikel skyld i, at Scandlines i en lang periode ikke 

ekspanderede. Det skulle en privatisering rette op på ved at ruste selskabet til at investere mere og 

tjene gode penge samt gøre”…det muligt at tjene endnu flere.” (Børsen, 14/9 2006). 

 

Ligesom i Tele Danmark-casen trak fremstillingen af privatiseringen af Scandlines på momenter, 

som ækvivaleres med tiltag, der skulle komme Scandlines’ passagerer til gode. Udsagnene ovenfor 

konstruerede dog ikke eksplicit i samme grad forbrugeren som en særlig vigtig rolle, selskabet 

skulle være opmærksomt på og forholde sig til i en overgang til dannelsen af et privatejet rederi. 

Derimod fyldte diskussioner om prisniveauet på Scandlines’ overfarter en del i debatten. Børsen 

gennemgik priserne på forskellige færgeoverfarter i Danmark, og Scandlines’ priser viste sig at 

være de højeste. De statslige monopolfastsatte priser blev kritiseret for at være kunstigt høje til 

skade for de betalende passagerer, hvilket privatiseringen skulle være med til at modvirke (Børsen, 

21/09 2006). Den markedsøkonomiske diskursivering konstruerede altså et billede af 

privatiseringen som noget positivt, der kunne være med til at reducere udgifterne. Interviewet med 

Carsten Marckstrøm Olesen og Michael Birch bekræfter, at det også var hensigten med at sælge 

Scandlines. I en artikel i Jyllands-Posten understregede daværende Transportminister, Flemming 

Hansen, desuden, at privatiseringen medførte nøje overvejelser hos køberne om, ”…hvordan de vil 

drive og udvikle forretningen.” (Jyllands-Posten, 20/06 2007). Ministerens udsagn i forbindelse 

med salget vidnede om, at privatiseringen i den markedsøkonomiske diskurs tog udgangspunkt i 

udvikling af Scandlines samt bedre vilkår for færgepassageren. 
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7.1.1 Ækvivalens og roller 
Artikuleringen af momenterne fra ovenstående citater viser, hvordan de i relation til hinanden 

skabte en forståelse af Scandlines-salget som noget økonomisk rationelt. Vi har ikke medtaget 

momenter som markedslignende vilkår, normal markedsproces, kommerciel proces, bedste vilkår, 

bedste pris og økonomisk fordelagtig i ækvivalenskæden, da de er uddraget fra de gennemførte 

interviews og ikke er en del af den skriftlige dækning af debatten, som vi har adgang til. Til 

gengæld understøtter de konstruktionen af en markedsøkonomisk diskurs, da informanternes 

refleksion vidner om de markedsøkonomiske hensyn, staten tog i forbindelse med privatiseringen. 

Derfor består ækvivalenskæden af nedenstående momenter fra udsagnene. 

 

Firma – markedsbetingelser – effektivisering – rationaliseringer – tjene gode penge – drive og 

udvikle forretningen 

 

Ligesom i Tele Danmark-casen blev den markedsøkonomiske diskurs’ meningstillæggelse til 

nodalpunktet ”privatisering” stabiliseret af støttebetegneren forbrugeren. Støttebetegneren 

synliggjorde dermed nogle klare billeder af, hvordan privatiseringen kunne komme forbrugeren til 

gode. 

 

Transportministeriet blev indsat i en rolle som ejer med interesse i at sælge for at skabe de billigste 

billetpriser og den bedste service. Diskursiveringen af staten som henholdsvis sælger og ejer 

understøtter diskursen, da begge roller relaterer sig til et økonomisk rationale, hvor staten 

udelukkende havde ansvaret for at få afsat selskabet på den økonomisk mest optimale måde.  

 

Scandlines blev derimod, ligesom Tele Danmark, indsat i en rolle som et selskab, der skulle sikre 

effektivitet og billigere priser, hvilket ifølge partner i 3i, Steffen Thomsen, skete bedst ved, at 

selskabet fik skabt en særlig kultur – en såkaldt Scandlines-kultur. Privatiseringen blev set som en 

ny start for selskabet, som efter salget ifølge Thomsen skulle ”…være en kommerciel 

forretningsdrevet forretning som alle andre private kommercielle virksomheder.” (Thomsen, 

2008:141-142). Derudover blev Scandlines allerede fra etableringen i 1998 set som et selskab, som 

led under politisk indblanding, hvilket privatiseringen skulle råde bod på (Aktuelt, 17/7 1998). 
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7.2 Den markedskritiske diskurs 
I debatten omkring privatiseringen af Scandlines blev der også fremsat en række udsagn, der 

forholdt sig kritisk til det markedsøkonomiske perspektiv på salget af statens aktiepost i det dansk-

tyske selskab. Den monopollignende situation på overfarten Rødby-Puttgarden gav især anledning 

til frygt for, at de nye ejere ville sætte billetpriserne i vejret og aktivt modarbejdede, at andre 

selskaber fik adgang til det tyske havneanlæg i Puttgarden. 

 

I en artikel i Børsen i 2006 blev de konkurrencemæssige forhold fremhævet i forbindelse med 

overvejelserne om hvilket selskab, der skulle overtage aktiekapitalen i Scandlines. Privatiseringen 

af Scandlines blev relateret til konkurrencesituationen på markedet for færgedrift, og potentielle 

købere blev i den forbindelse associeret med alternative scenarier, da artiklen fremhævede, at 

”Såfremt Stena sammen med 3i bliver den nye ejer af rederiet Scandlines, får 

konkurrencemyndighederne en kærkommen anledning til at få skabt mere konkurrence på 

færgetrafikken ud af både Danmark og Sverige. Samme chance dukker ikke op, hvis Scandlines 

overtages af aktører, der ikke i forvejen er aktive i færgedrift.” (Børsen, 11/10 2006). Artiklen viste 

således en implicit kritik af, at færgetrafikken ud af Danmark og Sverige var præget af en 

monopollignende tilstand. Derfor blev det anført som afgørende, at landenes 

konkurrencemyndigheder fik mulighed for at øge konkurrencen på markedet. Privatiseringen af 

Scandlines blev således forbundet med mere konkurrence, hvis selskabet vel at mærke blev 

overtaget af en aktør, der var aktiv i færgedrift. I tilfælde af at en finansiel investor skulle overtage 

Scandlines alene, blev konkurrencen ikke levnet nogen større chance. Konsortiet, der godt otte 

måneder senere overtog Scandlines, bestod af to finansielle investorer, 3i og Allianz Capital 

Partners, og en industriel aktør, Deutsche Seereederei. I forbindelse med overtagelsen af Scandlines 

udtalte økonomiprofessor ved Århus Universitet, Martin Paldam, at det var ”…et problem, at det 

privatiserede Scandlines får monopol på visse ruter. Men disse ruter må komme ind under den 

danske og tyske monopollovgivning. Derfor vil de to landes monopolmyndigheder kontrollere 

billetpriserne f.eks. på Rødby-Puttgarden ruten, hvis der ikke viser sig nogen konkurrence.” 

(Jyllands-Posten, 20/6 2007). Paldams udsagn om problemerne ved privatiseringen af Scandlines 

diskursiverede salget negativt og bidrog til kritikken af den markedsøkonomiske tankegang. Under 

interviewet med Michael Birch og Carsten Marckstrøm Olesen fremhæver sidstnævnte, at det er ”… 

blevet afgjort, at Scandlines skal gøre plads til en konkurrent [i Rødby havn]. Det hjælper jo så 
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bare ikke så meget, når de ikke kan få lov at komme ind i Puttgarden havn. Det er et tysk 

spørgsmål, det kan vi jo ikke gøre så meget ved.” (Birch & Olesen, 2008:321-324). 

Udtalelsen bekræfter dermed de kritiske røster, som kom til udtryk omkring Scandlines’ mere eller 

mindre naturlige monopol på ruten Rødby-Puttgarden. 

 

Som følge af de monopollignende tilstande på nogle færgeoverfarter blev der givet udtryk for en 

frygt for, at privatiseringen af Scandlines ville føre til dannelsen af et privat monopol frem for et 

offentligt monopol. Mens der i Tele Danmark-sagen var tale om adgang til at benytte det 

nedgravede kabelnet, omhandlede infrastrukturspørgsmålet i Scandlines-sagen først og fremmest 

adgangen til havneanlæggene i Rødby og Puttgarden. Enkelte aktører frygtede, at det ville forværre 

konkurrencesituationen, hvis anlæggene blev overladt til ét privat rederi. I et debatindlæg i 

Berlingske Tidende påpegede formanden for Det Økonomiske Råd på Færøerne, Jørn Astrup 

Hansen, at ”Et offentligt monopol er slemt nok. Et privat monopol er værre. Bør man ikke, inden 

man privatiserer et selskab som Scandlines, drage omsorg for, at der er konkurrence på området, 

når en ny ejer får overdraget selskabet? Ellers kommer trafikanterne jo blot fra asken i ilden.” 

(Berlingske Tidende, 9/11 2006). Citatet illustrerer, hvordan privatiseringen af Scandlines blev 

forbundet med oprettelsen af et privat monopol, og hvordan det blev betragtet som værre end et 

offentligt monopol. 

 

Deutsche Bahn ønskede at sælge Scandlines til et rent tysk konsortium frem for til 3i, inden byderne 

indgik aftale om at danne et fælles konsortium. 3i havde imidlertid budt mest for aktierne i 

Scandlines, og Peter Vesterdorf, EU-ekspert i Håndværksrådet, anførte, at ”Hvis det eneste, der 

adskiller de to bud, er prisen, så skal man vælge det højeste bud. Ellers kan man meget let ende 

med at få en sag om ulovlig statsstøtte på halsen fra Kommissionen.” (Berlingske Tidende, 1/12 

2006). I den markedskritiske diskurs var frygten for tab af arbejdspladser i Nordtyskland og 

skabelsen af et privat monopol så stærk, at der fra den tyske ejers side offentligt blev fremsat ønske 

om at sælge til en tysk, industriel aktør, selvom opfyldelsen af et sådant ønske kunne resultere i en 

EU-sag om ulovlig statsstøtte. 

 

Som statsligt aktieselskab tilgodeså Scandlines lighedshensynet ved at besejle en række 

indenrigsruter, der er nødvendige for opretholdelsen af lokalsamfund i randområder som 

eksempelvis Fanø. Ved salgsprocessens påbegyndelse gav dette anledning til, at øens 
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forhenværende borgmester, Kjeld Nielsen, beskrev, hvordan driften af ruten mellem Esbjerg og 

Fanø ikke kunne ”…sammenlignes med nogen anden aktivitet i rederiet, fordi ruten de facto er et 

monopol, hvor der ikke er alternative muligheder for transport. Samtidig er ruten livsvigtig. I en 

sådan sammenhæng er det god konservativ tradition, at staten må påtage sig et ansvar til fordel for 

en svag part, som ellers kunne blive nødlidende.”(JydskeVestkysten, 17/12 2006). Kjeld Nielsen 

opfordrede den daværende Transportminister, Flemming Hansen, til at sikre, at markedskræfterne 

ikke fik frit spil efter privatiseringen af Scandlines, fordi dette kunne medføre, at fannikkerne ikke 

længere kunne opretholde deres sædvanlige livsvilkår, hvilket medførte en diskursivering af 

privatiseringen ud fra momenterne ingen alternative muligheder, livsvigtig, ansvar, svag part og 

nødlidende. 

 

7.2.1 Ækvivalens og roller 
Kritikken af udsigten til de frie markedskræfters dominans tog udgangspunkt i den tilnærmelsesvise 

entydighed, som momenterne i nedenstående ækvivalenskæde danner. Privatiseringen af Scandlines 

blev således forbundet med en række negative momenter, mens det blev tydeligt, at der herskede 

tvivl om, hvorvidt privat ejerskab af Scandlines var foreneligt med varetagelsen af de 

samfundsmæssige opgaver, som staten hidtil havde løst. Momenterne i ækvivalenskæden danner en 

fælles reference til privatisering som en forhindring for konkurrence og forbrugersikkerhed på 

området for færgedrift, selvom de enkelte momenter som monopol og livsvigtig ikke normalt 

ækvivaleres i andre sammenhænge. 

 

Chance – problem – monopol – kontrollere billetpriserne – privat monopol – værre – fra asken i 

ilden – ulovlig statsstøtte – ingen alternative muligheder – livsvigtig – ansvar – svag part – 

nødlidende 

 

I debatten om privatiseringen af Scandlines optrådte staten i rollen som en regulerende myndighed, 

der blev anmodet om at skride ind overfor Scandlines’ påståede monopoludnyttelse på ruten mellem 

Rødby og Puttgarden. Lokalpolitikerne på Fanø tilskrev endvidere staten en rolle som tilsynsfører 

med Scandlines’ fremtidige drift af ruten Esbjerg-Fanø. Hvor staten i den markedskritiske diskurs 

under privatiseringen af Tele Danmark blev kritiseret for at give køb på retssikkerheden, fremhæver 

Steffen Thomsen fra 3i i vores interview med ham, at ”...man må tage hatten af for dansk side og 

sige, man har holdt fast ved lovens bogstaver, hvor tyskerne har været klart mere tilbøjelige til at 
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bøje dem med henblik på at sælge til et tysk konsortium.” (Thomsen, 2008:85-87). Billedet af 

statens rolle er dog ikke fuldstændig entydigt, da lektor ved CBS, Peter Skærbæk, fremførte, at 

”Hverken den danske eller tyske stat har interesse i, at Scandlines’ monopol bliver brudt. Det 

illustrerer problemet med, at staten både er ejer og kontrolmyndighed på konkurrenceområdet.” 

(Børsen, 24/7 2006). I den sammenhæng blev staten tilskrevet en rolle som en profitmaksimerende 

aktør, fordi der blev spekuleret i, om staten forsøgte at opretholde monopolet for at opnå en høj pris 

for Scandlines ved salget til det engelsk-tyske konsortium. Scandlines blev betragtet som en 

monopolist, der forsøgte at undgå indførslen af konkurrence på ruten Rødby-Puttgarden, ligesom 

rederiet blev indskrevet i en rolle som et selskab i en transformationsproces fra offentligt til privat 

monopol. 

 
 

7.3 Ejerskabsdiskursen 
Siden etableringen af Scandlines i 1997 er rederiets ejerforhold blevet diskuteret flittigt i pressen. 

Debatten om ejerskiftet i forbindelse med privatiseringen af Scandlines i 2007 var således inspireret 

af de udsagn, der var blevet fremsat i de ti år op til salget af statens aktier i selskabet. Salget af 

Scandlines blev set som en kærkommen lejlighed til at afblæse de statslige ejeres konflikter, 

ligesom der var en forhåbning om, at selskabet efter privatiseringen kunne drives på 

forretningsmæssige vilkår. 

 

Allerede i 1997 udtalte Scandlines’ daværende viceadministrerende direktør, Geir Jansen, at 

”…politikerne i Folketinget fortsat opfatter os som en offentlig virksomhed, og har hver sin mening 

om, hvordan de mener man burde styre os. Vi bliver hurtigt kastebold i den offentlige debat, hvor vi 

bliver fremstillet som en offentlig virksomhed, der ikke fungerer på konkurrencemæssige vilkår.” 

(Berlingske Tidende, 1/5 1997). Umiddelbart inden Scandlines Danmark og DFO fusioneredes til 

Scandlines AG, påpegede Berlingske Tidende, at ”…arbejdsklimaet mellem Scandlines A/S og den 

statslige ejer – Trafikministeriet – længe har været præget af totalt modsatrettede holdninger om 

magten i selskabet, og det har fået gnisterne til at fyge.” (Berlingske Tidende 7/7 1998). Det 

konfliktfyldte ejerskab af Scandlines fortsatte, da Transportministeriet og Deutsche Bahn bestræbte 

sig på at kommercialisere selskabet yderligere og forberede det på en eventuel privatisering. 

Momenterne offentlig virksomhed, kastebold i den offentlige debat, statslige ejer, modsatrettede 
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holdninger og gnisterne til at fyge bidrog alle til at konstruere privatiseringen som en proces, hvor 

selskabets ejerforhold kom i fokus. 

 

Da medarbejderrepræsentant i Scandlines, Peter Vindum, i 2004 udtrykte utilfredshed med det 

dansk-tyske ejerskab, bidrog han til artikulationen af Scandlines som et splittet selskab, der blev 

forhindret i at udvikle sig i positiv retning på grund af det anstrengte forhold mellem ejerne. 

”Herfra skal buddet på en overordnet strategi være, at de to ejere finder frem til en anden 

ejerstruktur, så der kan komme ro om rederiet. Det er den eneste løsning for det her selskab.” 

(Berlingske Tidende, 23/11 2004). 

 

Konflikten mellem den tyske og den danske ejer satte sine spor i debatten under privatiseringen af 

Scandlines, hvor Børsen anførte, at ”Scandlines’ nuværende statslige ejere, Deutsche Bahn og 

Transport- og Energiministeriet, har skændtes i årevis og flere gange bedrevet ”landskamp”…” 

(Børsen, 17/10 2006). Med salget af Scandlines håbede ejerne, at det konfliktfyldte ejerskab og 

ledelsen af selskabet kunne normaliseres, så Scandlines igen kunne foretage investeringer og agere 

som en konkurrencedygtig aktør på markedet for færgedrift. Privatiseringen af Scandlines blev i 

ovenstående citat forbundet med momenterne skændtes og landskamp, der beskriver, hvordan 

forholdet mellem selskabets to ejere blev opfattet, hvilket vanskeliggjorde en pragmatisk tilgang til 

salget. 

 

Også medarbejderne i Scandlines opfattede de statslige ejeres konflikter om ledelsen af rederiet som 

problematiske. I forbindelse med privatiseringen af Scandlines havde de tyske og de danske ejere, 

som tidligere beskrevet, forskellige præferencer blandt byderne, hvilket ledte til stilstand i 

processen. Derfor udtalte Peter Vindum, at ejerne ikke forholdt sig til ”…den alvorlige situation, 

man bringer rederiet i. Jeg har før betegnet det her som vanrøgt, og det skal jeg da gerne gøre 

igen.” (Børsen, 13/3 2007). En væsentlig årsag til konflikterne mellem Deutsche Bahn og 

Transportministeriet skulle findes i det forhold, at den tyske ejer ønskede at sælge Scandlines til et 

tysk konsortium, mens danskerne først og fremmest fokuserede på den pris, der kunne opnås ved at 

sælge til kapitalfonden 3i. Børsen beskrev konflikten mod udgangen af 2006: ”Den britiske 

venturegigant 3i har nemlig tilbudt den højeste pris – over 11. mia. kr. – men Deutsche Bahns 

topchef Hartmut Mehdorn har ifølge forlydender afvist at sælge til briterne ud fra en frygt for tab af 

tyske arbejdspladser.” (Børsen, 20/11 2006). I forlængelse af de omtalte forlydender om Hartmut 
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Mehdorns indstilling til byderne fremførte EU-ekspert i Håndværksrådet, Peter Vesterdorf, som 

beskrevet i afsnittet om den markedskritiske diskurs, at de statslige ejere i henhold til gældende EU-

ret var forpligtede til at sælge til den højestbydende, hvis de øvrige vilkår var ens. Selskabsdirektør i 

Transportministeriet, Michael Birch, forklarede derefter, at sælgerne lagde vægt på prisen, køberens 

planer for rederiet og de udviklingsmuligheder, det ville give de ansatte. Han hævdede, at ”Uanset 

hvilken løsning, der i sidste ende vælges, vil det blive gjort på en måde, der ikke bringer den danske 

stat i konflikt med EU-retten.” (Børsen, 4/12 2006). 

 

7.3.1 Ækvivalens og roller 
Ejerskabsdiskursen omhandlede ikke udelukkende de politiske hensyn, der var forbundet med selve 

ejerskiftet i forbindelse med privatiseringen af Scandlines. Ejerforholdene var i forvejen 

kontroversielle, og debatten om privatiseringen af rederiet indeholdt derfor både udsagn om 

udsigten til ejerskifte og om konflikterne mellem de statslige ejere, der i fællesskab skulle sælge 

aktiekapitalen i Scandlines. Valget af køber tiltrak også en del opmærksomhed, da salgsprocessen 

blev forsinket, og der blev sået tvivl om, hvorvidt det kunne forsvares at sælge Scandlines til andre 

end den køber, der tilbød den højeste pris og de bedste vilkår for selskabet. Momenterne i 

nedenstående ækvivalenskæde danner en fælles reference til privatiseringen af Scandlines i 

ejerskabsdiskursen, selvom en række af momenterne uden for denne sammenhæng er langt fra 

ækvivalente. Momenter som offentlig virksomhed og vanrøgt er således forskellige, men det forhold 

at Scandlines blev betragtet som en offentlig virksomhed hang sammen med, at selskabet var ejet af 

Transportministeriet samt Deutsche Bahn. På samme måde påstod medarbejderrepræsentant i 

Scandlines, Peter Vindum, at rederiet blev vanrøgtet, fordi de statslige ejere ikke formåede at 

gennemføre privatiseringsprocessen hurtigt og smertefrit. 

 

Offentlig virksomhed – kastebold i den offentlige debat – statslige ejer – modsatrettede holdninger 

– gnisterne til at fyge – ro om rederiet – skændtes – landskamp – alvorlig situation – vanrøgt – 

afvist at sælge – frygt for tab af tyske arbejdspladser – konflikt med EU-retten 

 

Staten optrådte i ejerskabsdiskursen som en handlingslammet ejer af Scandlines, der som følge af 

det anstrengte forhold til den tyske ejer, Deutsche Bahn, bidrog til at indsnævre Scandlines’ 

forretningsmæssige potentiale. Derudover stod staten i forbindelse med valget af køber i en 

situation, hvor et ubegrundet valg af den lavest bydende eventuelt ville medføre et brud på EU-
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lovgivning. I den forbindelse optrådte staten som en aktør, der bevægede sig på grænsen mellem at 

overholde og bryde EU-retten. Scandlines blev betragtet som et splittet og vanrøgtet selskab, der 

ikke kunne drives på forretningsmæssige vilkår på grund af de problematiske ejerskabsforhold. 

Partner i 3i, Steffen Thomsen, påpeger i det gennemførte interview, at ”De danske ejere har måske 

haft nogle særinteresser om de små øer og omkring Mols-Linien osv., som tyskerne slet ikke ville 

have forståelse for. Så der har været nogle politiske hensyn eller nogle særhensyn for en af de 

forhenværende ejere, som den anden ejer slet ikke havde respekt eller forståelse for.” (Thomsen, 

2008:157-160). Endvidere blev Scandlines fremstillet som en handlingslammet offentlig 

virksomhed, der med privatiseringen stod over for store omvæltninger i både ejerkreds og 

ledelsesstil. 

 

7.4 Medarbejderdiskursen 
Under hele privatiseringsforløbet var medarbejderne et vigtigt tema, som Transportministeriet, 

Deutsche Bahn, selskabets tillidsmænd og de kommende købere løbende måtte forholde sig til. 

Medarbejdernes frygt for at blive afskediget ved et salg og den utryghed, som uvisheden om salget 

afstedkom, skal derfor ses som et markant hensyn, der prægede debatten. 

 

Direkte adspurgt om hvilke hensyn Transportministeriet var opmærksomme på under 

privatiseringen af Scandlines, svarer Carsten Marckstrøm Olesen, at kernebegrebet ”equal 

treatment”, som dækkede over, at de danske og tyske medarbejdere skulle behandles ens og opnå de 

samme vilkår ved et salg, kendetegnede debatten. Desuden viser interviewet, at ministeriet, udover 

at være bevidst om prisen, også var opsat på at kunne ”…tilbyde medarbejderne trygge vilkår, så vi 

ikke endte i en situation, hvor vi fik en god pris, men hvor medarbejderen risikerede at blive 

afskediget dagen efter.” (Birch & Olesen, 2008:101-102). Medarbejderen blev altså diskursiveret 

som et vigtigt moment for en succesfuld privatisering af Scandlines, og ifølge selskabsdirektør 

Michael Birch er tjenestemandsproblematikken et gennemgående tema, som kræver en særlig 

stillingstagen, hver gang salg af statslige aktieselskaber er på tale. Derfor var det også ifølge 

selskabsdirektøren vigtigt med en god kommunikation mellem ministerium og de faglige 

organisationer, så de statsligt ansatte ikke risikerede at læse ”…en eller anden ligegyldig journalists 

mærkværdige udlægning i en avis.” (Birch & Olesen, 2008:345-346). Til trods for at staten altså var 

opmærksom på at inddrage relevante aktører for at undgå tvivl om medarbejdernes fremtid i 

Scandlines, kan vi i dette afsnit se, hvordan debatten alligevel i høj grad kom til at omhandle en 



 89

negativ ækvivalering af privatiseringen som et resultat af den frygt for fremtiden, som især 

talsmænd for medarbejdersiden udviste. 

 

Kurt Bentsen, som repræsenterede færgepersonalet i Dansk Jernbaneforbund, gav allerede i 2000 

udtryk for bekymring på vegne af sine medlemmer. I artiklen fra Jyllands-Posten blev læseren gjort 

opmærksom på, at medarbejderorganisationerne på daværende tidspunkt ikke var blevet informeret 

om salgets konsekvenser for Scandlines’ medarbejdere og derfor kun havde rygter at forholde sig 

til. Bentsen gav i artiklen udtryk for frygt for og utilfredshed med, at den danske stat ikke meldte 

klart ud og gav medarbejderne ”…en garanti for, at de danske arbejdspladser bliver bevaret efter et 

salg.” (Jyllands-Posten, 25/10 2000). 

 

De danske medarbejderes frygt for en privatisering skal især ses i lyset af selskabets struktur. Som 

tidligere nævnt var halvdelen af selskabet tysk ejet. De danske medarbejdere frygtede, at de tyske 

ejere ville føre politik efter deres regionale interesser, og at de tyske medarbejdere ville opnå de 

bedste vilkår. ”1500 danske ansatte frygter at blive ofret på bekostning af tyske medarbejdere, når 

rederiet bliver solgt” (Børsen, 13/10 2005) skrev Børsen, hvilket vidner om, at de danske 

medarbejdere i debatten blev udstillet som ofre for privatiseringen og dermed indtrådte i en position 

som offer ved et eventuelt salg. Derfor blev det også momenter som krav, kamp og ingen 

jobgaranti, der andetsteds i artiklen blev brugt til at pointere, hvor vigtigt et emne medarbejdernes 

uafklarede situation var, og hvor meget frygten for tab af arbejdspladser var med til at blokere for 

privatiseringen, hvilket blandt andet retorikken fra medarbejdernes repræsentant Peter Vindum 

vidnede om (Børsen, 13/10 2005). 

 

Peter Vindum viste frygten for afskedigelse af kollegaer i en udtalelse om Scandlines, hvor han 

citeres for, at medarbejderne frygtede, at den tyske stats indflydelse vejede tungere end den danske 

stats indflydelse, hvilket efter hans mening i værste tilfælde ville betyde, at Flemming Hansen 

”…accepterer at sælge os for stanglakrids.” (Børsen, 26/4 2006). Citatet er endnu et eksempel på, 

hvordan privatiseringen blev forbundet med noget negativt, som stanglakrids må siges at værre i 

dette tilfælde. Et andet og måske endnu tydeligere moment, som relaterede privatiseringen af 

Scandlines til en negativ situation for selskabets ansatte, viste sig i en anden udtalelse fra Peter 

Vindum. Udsagnet viser, at han stillede krav på de ansattes vegne for at sikre lige vilkår efter et 

statsligt frasalg. Udtalelsen ”..ellers vil en køber af rederiet først uddele fyresedler til danske 
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medarbejdere, fordi det er den nemmeste måde at effektivisere på” (Børsen, 13/10 2005) tegnede et 

mindre positivt billede af privatiseringens eventuelle konsekvenser, hvilket står i modsætning til, 

hvad vi så i den markedsøkonomiske diskurs. Her blev fyresedler italesat som en direkte 

konsekvens af effektivisering i stedet for eksempelvis billige priser. 

 

Under privatiseringsprocessen viste nervøsiteten over den uafklarede fremtid for Scandlines’ 

medarbejdere sig endvidere i en artikel, hvor et brev fra medarbejderne til Transportminister 

Flemming Hansen blev omtalt. Artiklen fremhævede de ansattes krav om, at salgsprocessen ikke 

skulle udskydes yderligere, og i den sammenhæng blev de ansattes utilfredshed understreget som et 

moment, da henvendelsen til ministeren skete på baggrund af Scandlines’ medarbejderes 

utilfredshed med deres egen situation (Børsen, 13/3 2007). Daværende administrerende direktør for 

Scandlines, Peter Grønlund, indikerede tidligere, at uvisheden på mange måder fyldte meget for alle 

omkring salget. Han udtalte, at alle, både ledere og medarbejdere, havde behov for noget ro på de 

indre linjer (Børsen, 29/8 2005).  

 

7.4.1 Ækvivalens og roller 
Artikulationen af momenterne i medarbejderdiskursen skal forstås ud fra den negative fremstilling 

af privatiseringen, de sproglige udsagn om Scandlines’ medarbejdere medførte. Ækvivalenskæden 

bidrager til en kritisk forholden sig til den markedsøkonomiske diskurs og udfordrer derfor den 

entydige sedimentering af salget som noget udelukkende rationelt.  

 

Mangel på garanti – medarbejderne frygter fyring – ofret – krav – kamp – ingen jobgaranti – solgt 

til stanglakrids – fyresedler – utilfredshed 

 

Konstruktionen af en negativ ækvivalering af nodalpunktet ”privatisering” blev styrket af 

medarbejderen som støttebetegner. Kritikken af privatiseringen relaterede sig særligt til 

konsekvenserne for Scandlines’ medarbejdere. Medarbejdernes identitet blev sat under pres under 

privatiseringsprocessen, og usikkerheden fyldte derfor meget, hvilket skabte uro blandt de ansatte 

og gjorde deres situation til et alternativt hensyn, staten blev gjort opmærksom på i form af sin rolle 

som sælger.  
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I artikuleringen af medarbejderdiskursen ses en opfattelse af staten som en ansvarlig aktør, der tog 

hensyn til medarbejderne, og statens salg til køberkonsortiet blev fremhævet som en succes. Staten 

indtrådte dermed i en rolle som en aktør, der frembragte en proces, hvor ”…privatiseringen af 

Scandlines ligner en sag med næsten ene vindere” (Jyllands-Posten, 20/06 2007), hvilket også 

dækkede over medarbejderne. På den anden side kunne der også iagttages en diskursivering af 

staten som en uansvarlig aktør, der i form af sin manglende kommunikation vedrørende salget af 

Scandlines ville skabe uvished for medarbejderne. Denne position var tydelig i måden, hvorpå Peter 

Vindum gav sin utilfredshed til kende over kun at have tyske informationer at forholde sig til 

(Jyllands-Posten, 31/10 2002). 

 

Scandlines blev i medarbejderdiskursen sat i en rolle som et selskab, der på grund af den politisk 

prægede privatiseringsproces var handlingslammet og hvis fremtid var usikker. Selskabet blev 

undertiden også fremstillet som et rent tysk foretagende, der kun varetog de tyske medarbejders 

interesser. Scandlines’ uvished understøttes af partner i 3i, Steffen Thomsen, som i interviewet 

udtalte ”Det værste er nok for medarbejderne og rederiet, som er i en uafklaret situation i en meget 

meget lang periode.” (Thomsen, 2008; 58-59). 
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7.5 Diskursive kampe og det genealogiske perspektiv 
De fire diskurser, vi har identificeret i ovenstående afsnit, kæmpede alle om at tillægge mening til 

privatiseringen af Scandlines på hver deres måde. Artikulationerne i debatten om privatiseringen 

skabte derfor en flertydig opfattelse af, hvad denne egentlig omhandlede. 

 

Den pragmatiske holdning til privatisering, som blev indført med udgivelsen af Dybkjærrapporten i 

1993, kom igen til udtryk i forbindelse med privatiseringen af Scandlines i den markedsøkonomiske 

diskurs, hvor der blev lagt vægt på effektivisering og rationalisering af selskabets drift. Scandlines’ 

nyvundne uafhængighed fra staten skulle i sidste ende komme rederiets kunder til gode, ligesom 

Scandlines skulle have mulighed for at foretage investeringer og ekspandere, hvilket ikke i samme 

udstrækning havde været muligt med de statslige ejere. Mens staten blev indskrevet i en rolle som 

ejer og sælger af Scandlines, blev rederiet fremstillet som et selskab, der gennem en ændret 

ejerstruktur og drift skulle sikre effektivitet og billigere priser. 

 

I den markedskritiske diskurs blev det pragmatiske projekt dog udfordret, da der blev fremsat 

udsagn, som omhandlede risikoen for at danne et privat monopol ved salget af statens og Deutsche 

Bahns aktier i Scandlines. Ligesom i debatten om privatiseringen af Tele Danmark blev der 

fokuseret på, at salget af Scandlines i værste fald ville kunne lede til markedssvigt, så eksempelvis 

fannikkerne ville blive dårligere stillet. Artikulationerne i den markedskritiske diskurs italesatte 

Scandlines som en kalkulerende monopolist, mens staten indtrådte i en rolle som regulerende 

myndighed og ansvarlig ejer af Scandlines. I forbindelse med salget blev der dog sået tvivl om, 

hvorvidt staten ønskede at bevare Scandlines’ monopol for at kunne sælge selskabet for en højere 

pris. Da de tyske og danske ejere indledte privatiseringsprocessen for at kommercialisere 

Scandlines, gav det også anledning til kritik af fremgangsmåden, ligesom parternes konfliktfyldte 

samarbejde blev et emne i ejerskabsdiskursen. Staten blev således konstrueret som en 

handlingslammet ejer, der hæmmede rederiets forsøg på at drive forretning på markedsvilkår. 

Ejerskabsdiskursen tillagde privatiseringen af Scandlines en alternativ mening, der ikke 

udelukkende omhandlede effektivisering og rationalisering, men i stedet fokuserede på de 

ejerskabsmæssige problemer, som Scandlines gennem flere år havde været plaget af og som 

tilsyneladende fortsatte, da de statslige ejere skulle vælge mellem de forskellige bydere. Derfor blev 

Scandlines fremstillet som et handlingslammet og vanrøgtet rederi. 
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Medarbejdernes arbejdsvilkår og ansættelsessikkerhed var ligeledes et vigtigt emne, der prægede 

debatten om Scandlines-salget. Artikulationerne i medarbejderdiskursen tydeliggjorde, at 

privatiseringen ikke udelukkende omhandlede spørgsmål af markedsøkonomisk karakter, og at 

staten både blev beskrevet som en ansvarlig aktør med respekt for medarbejdernes situation og en 

aktør, der ikke informerede disse i tilstrækkelig grad. Medarbejdernes usikre situation havde også 

indflydelse på opfattelsen af Scandlines, der blev diskursiveret som et handlingslammet selskab, 

hvis situation var præget af uvished. 

 

Figur 4. Forholdet mellem nodalpunkt, diskurser, ækvivalenskæder, støttebetegnere og momenter 

 

Ligesom i foregående kapitel kan ”privatisering” betragtes som en flydende betegner i debatten om 

salget af Scandlines som følge af de fire diskursers forskellige meningstillæggelse til fænomenet. 

Det pragmatiske projekt blev forstyrret af de tre diskurser, der satte spørgsmålstegn ved, om 

privatiseringen af Scandlines kunne forstås udelukkende på baggrund af markedsøkonomiske 

overvejelser. I debatten om privatiseringen af Scandlines stod den markedsøkonomiske diskurs og 

de tre øvrige diskurser i agonistiske forhold, da udsagnene i de udfordrende diskurser ikke kunne 

betragtes som direkte uforenelige med forestillingen om markedsøkonomisk drift. De to 

støtttebetegnere, forbrugeren og medarbejderen, stabiliserede den markedsøkonomiske diskurs og 

Momenter i ækvivalenskæde Momenter i ækvivalenskæde 

Momenter i ækvivalenskæde Momenter i ækvivalenskæde 

Medarbejderdiskursen Ejerskabsdiskursen 

Privatisering 

Den markedsøkonomiske diskurs Den markedskritiske diskurs 

Medarbejderen 

Forbrugeren 
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medarbejderdiskursens tillægning af mening til privatiseringen af Scandlines, men de to 

støttebetegnere udelukkede ikke fuldbyrdelsen af hinandens identitet, da begge identiteter relateres 

til driften af et rederi som Scandlines. I ejerskabsdiskursen optrådte momentet frygt for tab af tyske 

arbejdspladser, mens momentet medarbejderne frygter fyring blev fremhævet i 

medarbejderdiskursen. De to momenter omhandler begge medarbejdernes situation i forbindelse 

med privatiseringen af Scandlines, men momenterne kan samtidig betragtes som en reaktion på en 

ændring i ejerskabsforholdet. De to diskurser overlejrede derfor hinanden på dette område i deres 

forsøg på at hegemonisere betydningen af privatiseringen af Scandlines. På samme måde kan 

momenterne konflikt med EU-retten og ulovlig statsstøtte fra henholdsvis ejerskabsdiskursen og den 

markedskritiske diskurs betragtes både som en negativ retlig effekt af privatiseringen af Scandlines 

og som en position, som den danske og tyske ejer blev sat i, da valget af køber skulle træffes. 

Overlejringerne viser, at der ikke var tale om diskurser, som stod uimodsagte. De diskursive 

strukturer i Scandlines-casen var altså ikke mere fastlåste, end at udvalgte momenter blev gjort til 

genstand for mere end én artikulation. De anførte eksempler på momenter fik altså undervejs en 

mere flydende karakter af elementer i de tilfælde, hvor henholdsvis ejerskabsdiskursen og 

medarbejderdiskursen samt ejerskabsdiskursen og den markedskritiske diskurs forsøgte at tillægge 

mening til privatiseringen af Scandlines ved brug af de samme momenter. Overlejringerne gjorde 

det sværere for de konkurrerende diskurser at bryde med forståelsen af privatisering som noget 

økonomisk rationelt, da de samtidig forhindrede hinanden i at fremstå som den objektive eller 

selvfølgelige forståelse af privatisering. 

 

Den markedsøkonomiske diskurs kunne endvidere fortsat betegnes som et hegemonisk projekt i 

perioden omkring salget af Scandlines, fordi de tre diskurser, som stod i et agonistisk forhold til den 

markedsøkonomiske diskurs, kun kunne kritisere diskursen ved at benytte sig af samme sprogbrug 

som den markedsøkonomiske diskurs, selv om momenterne ikke var præcis de samme. Således 

stillede den markedskritiske diskurs sig kritisk overfor et privat monopol, hvilket medførte, at 

diskursen både forholdt sig kritisk i forhold til markedets funktion, da et salg på markedsvilkår 

kunne resultere i privat monopol, og bekræftede den markedsøkonomiske diskurs’ hegemoniske 

status ved, at kritikken også kunne forstås som en kritik af manglen på konkurrence. 

 

De diskursive kampe, der opstod i debatten om privatiseringen af Scandlines, viser, at den tidligere 

omtalte repolitisering af salget af statslige aktieselskaber fortsatte i årene efter 1998 frem til 2007, 
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hvor den endelige privatisering af Scandlines fandt sted. Gennemgangen af diskursive udsagn i 

indeværende kapitel har tilmed vist, at det pragmatiske hegemoniprojekt blev forstyrret yderligere 

efter privatiseringen af Tele Danmark, og der kan derfor sættes spørgsmålstegn ved, om den 

pragmatiske forståelse af privatisering også var dominerende efter salget af Scandlines. Analysen 

peger i retning af, at det hegemoniske projekt på daværende tidspunkt var blevet svækket, hvilket 

understøttes af, at privatiseringen af Scandlines blev varetaget af Transportministeriet frem for 

Finansministeriet. Hvor Finansministeriet i forbindelse med Tele Danmark-casen kunne betragtes 

som et videnscentrum vedrørende privatisering, blev processen i Scandlines-salget drevet af 

ministeren og embedsmændene i Transportministeriet. Statens centrale, pragmatiske styring af 

privatiseringsprocessen via Finansministeriet gennemgik således en decentralisering, så de 

sektorspecifikke hensyn i forbindelse med privatiseringen af Scandlines kunne tilgodeses af 

Transportministeriet, der i forvejen var bekendt med regulering og andre hensyn på området for 

færgedrift. Det mere specifikke fokus i debatten om privatiseringen af Scandlines kan endvidere ses 

ved, at det markedsøkonomiske rationale under privatiseringen af Tele Danmark blev udfordret af 

demokratiske hensyn til borgerne i almindelighed, mens det snævre hensyn til Scandlines’ 

medarbejdere spillede en stor rolle i privatiseringen af rederiet.  

 

Debatten viste i øvrigt, at der under privatiseringen af Scandlines blev lagt forholdsvis mindre vægt 

på udtalelserne i den markedsøkonomiske diskurs, end tilfældet var under privatiseringen af Tele 

Danmark, når dette sættes i forhold til, hvor meget de andre hensyn eller diskurser fyldte undervejs. 

Den neoliberale statsræson var stadig herskende, og staten havde endnu en relativt pragmatisk 

tilgang til salget, hvilket diskursanalysen også vidner om. I lange perioder af 

privatiseringsprocessen blev der dog ikke fokuseret på de økonomiske fordele, markedet kan 

bidrage med for færgefarten. Derimod trak salget ud, og de ni år, der gik fra etableringen af 

Scandlines som et statsligt aktieselskab til det endelige salg i 2007, vidner om, at pragmatismen 

blev forsøgt destabiliseret, hvorfor det har været vanskeligt at opnå konsensus om en privatisering. 

Den megen konflikt, som omfattede privatiseringen af Scandlines, skyldtes til dels 

ejerskabskonstruktionen men kan også ses som et resultat af, at det pragmatiske projekt i højere 

grad blev udfordret end tilfældet var under Tele Danmark-privatiseringen. Staten stødte på flere 

uforudsete problemer i forbindelse med salget af Scandlines end i Tele Danmark-casen, hvorfor 

pragmatismen ikke trådte så tydeligt frem i denne periode. Den mindre betydning, det 

markedsøkonomiske rationale blev tillagt, kan endvidere forklares med, at teleydelser er en mere 
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vital del af den danske infrastruktur end udvalgte færgeforbindelser. Derfor tiltrak privatiseringen af 

Tele Danmark mere opmærksomhed, hvor det i højere grad var vigtigt for fortalere for privatisering 

at give udtryk for de markedsmæssige fordele ved privatiseringer. 

 

I sidste kapitel viste analysen af privatiseringen af Tele Danmark, at det pragmatiske projekt blev 

forstyrret af alternative hensyn i perioden 1994-1998. Dette kapitel illustrerer, hvordan 

pragmatismen fortsat blev udfordret af lignende hensyn, ligesom mere sektorspecifikke hensyn 

spillede en væsentlig rolle i forløbet. Vi mener dog ikke, at den overordnede forståelse af 

privatisering i forbindelse med Scandlines-casen blev ændret radikalt i forhold til forståelsen af 

fænomenet under privatiseringen af Tele Danmark. Der indtraf således ikke en egentlig dislokation i 

perioden mellem de to privatiseringer. 
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8 DONG 
I 2004 udarbejdede Rothschild rapporten Privatiseringsalternativer for DONG A/S på 

Finansministeriets opfordring. Bestræbelserne på at privatisere DONG fandt sted fra omkring 2004 

og frem til januar 2008, hvor privatiseringen blev afblæst dagen inden aktierne skulle sælges på 

OMX Den Nordiske Børs, København. Der har som nævnt indledningsvis været debat om 

privatisering af statens energiselskab inden 2004, men størstedelen af de udsagn, vi beskæftiger os 

med i denne analyse, stammer fra perioden 2004-2008. 

 

Debatten om privatiseringen af DONG er interessant, fordi vi gennem analysen af denne belyser, 

hvordan nogle politiske hensyn går igen fra debatterne om privatiseringerne af Tele Danmark og 

Scandlines, mens nye hensyn kom til i forbindelse med bestræbelserne på at sælge en del af statens 

aktier i energiselskabet. Ligesom i de to forrige kapitler undersøger vi, hvordan den pragmatiske 

holdning til privatisering blev udfordret af de øvrige diskurser, der optrådte i forbindelse med 

bestræbelserne på at privatisere DONG – den markedskritiske diskurs, ejerskabsdiskursen og 

miljødiskursen. De to førstnævnte diskurser omhandlede nogle af de samme temaer, som vi 

identificerede i forbindelse med privatiseringerne af Tele Danmark og Scandlines, men debatten 

blev diskursiveret anderledes. Sidstnævnte diskurs markerede eksistensen af en ny type hensyn, der 

ikke tidligere i samme omfang var forbundet med privatisering af statslige aktieselskaber. 

 

8.1 Den markedsøkonomiske diskurs 
Den pragmatiske holdning til privatisering kom igen tydeligt til udtryk i forbindelse med 

privatiseringen af DONG. Vi kan således spore en kontinuitet i opfattelsen af privatisering som et 

positivt fænomen, der udnytter de frie markedskræfter og skaber bedre vilkår for både selskabet, 

staten og forbrugerne. De markedsøkonomiske hensyn, som kom til syne i debatten, kulminerede 

dog med finansministerens beslutning om at udsætte børsnoteringen i januar 2008 som følge af 

uroen på de globale aktiemarkeder. Hensynet til størrelsen på provenuet var afgørende, og 

aflysningen af børsnoteringen viste tydeligt den markedsøkonomiske diskurs’ indflydelse. 

 

Interviewet med afdelingschef i Finansministeriet, Peter Brixen, bekræfter vores antagelse fra 

tidligere om, at der i staten hersker et rationale, hvor privatisering anskues som en optimal løsning 
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for en effektiv og velfungerende drift af de statslige aktieselskaber. Samtidig indikerer Brixens 

udtalelser, at det markedsøkonomiske hensyn er et vigtigt gennemgående tema i debatten om 

privatisering, og at det også var det i forbindelse med bestræbelserne på at privatisere DONG. ”I et 

marked med effektiv konkurrence er der ingen grund til, at staten ejer en ud af mange 

virksomheder. Det er grundlæggende det synspunkt, der kommer til udtryk, når man ser på 

privatiseringen af posten og privatiseringen af DONG.” (Brixen, 2008:446-449). Citatet 

understreger aktualiteten og vigtigheden af konkurrencehensynet i debatten om privatisering af 

DONG. Brixen forklarer blandt andet bestræbelserne på at privatisere DONG med, at staten er en 

svag ejer af selskaber, der varetager opgaver for samfundet, som grundlæggende set er 

forretningsmæssige. Derfor arbejdede man fra statens side på i første omgang at inddrage private 

medaktionærer, som kunne bidrage til en forretningsmæssig drift og træffe værdiskabende 

beslutninger (Brixen, 2008:129-179). 

 

Ifølge chefredaktør på Erhvervsbladet, Carsten Steno, kunne privatiseringen sikre dynamisk 

produktudvikling, som eksempelvis Tele Danmark fik tilført som et resultat af den privatisering, 

selskabet gennemgik. Carsten Steno mente, at en privatisering af DONG, ligesom tidligere 

privatiseringer, ville medføre større effektivitet, som kun kunne opnås gennem en såkaldt 

firmatisering af et privat selskab (Erhvervsbladet, 8/10 2004). Momentet større effektivitet blev også 

hyppigt artikuleret i debatten om salget af Tele Danmark, ligesom momentet dynamisk 

produktudvikling relaterer en positiv forståelse til den private sektor. Både i forbindelse med 

privatiseringen af Tele Danmark og Scandlines samt bestræbelserne på at privatisere DONG var det 

netop den private sektor, som i den markedsøkonomiske diskurs fungerede som forbilledet for 

driften af selskaberne i deres frigørelse fra staten. Carsten Stenos fokusering på produktudvikling 

kan desuden sammenlignes og sidestilles med momenterne nye produkter og bedre produkter, som 

optrådte i debatten om privatiseringen af Tele Danmark og som tillagde mening til privatiseringen 

som en handling, der skulle tage hensyn til brugeren og betragte denne som en forbruger med frie 

valg af serviceydelser frem for en borger med demokratiske rettigheder. Også cheføkonom i 

CEPOS, Mads Lundby Hansen, gav undervejs sin støtte til en privatisering af DONG ud fra et 

forbrugersynspunkt og forklarede det med ”…at når man privatiserer, så vil man generelt få mere 

for pengene, og det fører enten til lavere priser eller til bedre kvalitet i udbuddet.” (Business.dk, 

21/1 2008). Momenterne mere for pengene, lavere priser, bedre kvalitet samt de øvrige anførte 
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momenter i udsagnene ovenfor illustrerer, hvordan den pragmatiske holdning blev videreført i 

perioden omkring transformationen af DONG fra et statsligt selskab til et privat. 

 

Ifølge den daværende finansminister, Thor Pedersen, skulle bestræbelserne på at privatisere DONG 

forklares med to hensyn inden for rammerne af den markedsøkonomiske diskurs. For det første 

håbede han på, at DONG ville ”…give forbrugerne konkurrencedygtige priser på energi” (Børsen, 

27/1 2004), hvilket understøttede hensynet til forbrugeren. For det andet håbede han, at et salg 

kunne indbringe staten et stort provenu. Allerede i slutningen af 2003, inden DONG fusionerede 

med Elsam, ENERGI E2, Nesa, Københavns Energis elaktiviteter og Frederiksberg Forsyning, viste 

regeringspartierne sig parate til at sætte selskabet til salg i håb om at opnå et højt provenu. Den 

daværende konservative finansordfører, Lars Barfoed, udtalte, at han ingen reservationer havde 

overfor et salg, så længe vurderingen var forretningsmæssigt og økonomisk rentabel. Derfor ville en 

privatisering af DONG og andre af de resterende statslige aktieselskaber ifølge Barfoed også alene 

være ”…et spørgsmål om de er salgbare, og det er det, man må lægge til grund for vurderingen.” 

(Børsen, 23/10 2003). 

 

Barfoeds udsagn stod ikke alene og blev senere, i en ledende artikel i Politiken om den omtalte 

fusion, støttet gennem dagbladets erklæring om, at det vigtigste i henhold til en privatisering måtte 

være først at gøre selskabet stærkt til et kommende salg, fordi ”…jo stærkere selskab, des flere 

penge kan samfundet få for sin investering.” (Politiken, 11/12 2004). Udsagnene blev lejlighedsvis 

relateret til størrelsen på provenuet og gjort til et spørgsmål om, hvad provenuet skulle bruges til. 

Ifølge Thor Pedersens udsagn i Jyllands-Posten skulle først fusionen og senere salget af DONG ses 

som naturlige skridt, der ikke blot ville skabe mere konkurrence men også nyttiggøre de værdier, 

som findes i selskabet. I samme artikel i Jyllands-Posten blev den daværende finansminister dog 

samtidig beskyldt for, at staten udelukkende gik efter at nationalisere energisektoren efter 

vejledning fra investeringsbanken Rothschild for at generere en så høj salgspris som muligt, fordi 

man fra politisk side ønskede at tjene på salget til gavn for de statslige finanser (Jyllands-Posten, 

19/8 2007). 

 

I forbindelse med at bestræbelserne på at privatisere DONG blev relateret til et spørgsmål omkring 

provenuet for salget, opstod der en politisk konflikt, fordi regeringen advokerede for, at en 

privatisering af DONG skulle gennemføres for at indbringe penge til nedbringelse af statsgælden. 
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Socialdemokraterne betragtede derimod privatiseringen som en kærkommen lejlighed til at 

finansiere en fond, som kunne styrke den danske forskning samt til støtte af vedvarende 

energiformer (Politiken, 24/10 2007). Debatten om formålene for anvendelsen af pengene fra salget 

af DONG viser to interessante forhold. For det første kan provenudiskussionen ses som en 

bekræftelse af pragmatismen som et gennemgående hensyn, da der bag uenigheden viste sig en 

konsensus om, at privatisering er til fordel for samfundet. Diskussionen kan derudover betragtes 

som et tegn på, at konsensussen i DONG’s tilfælde bragte en anden type af politisk konflikt med 

sig, som ikke var tydelig i debatterne om privatiseringerne af Tele Danmark og Scandlines. 

Uenigheden omhandlede, hvordan pengene fra en privatisering af DONG bedst kunne tjene 

samfundet, hvorved konflikten fik ideologisk karakter.  

 

8.1.1 Ækvivalens og roller 
Ækvivalenskæden afslører en lighed mellem de markedsøkonomiske diskurser i alle tre cases, da de 

ækvivalerede momenter ligner hinanden. Følgende ækvivalenskæde sedimenterer derfor på ny en 

forståelse af privatisering som en handling, der tager højde for og benytter sig af rationaler fra 

markedsøkonomien, hvilket kom til udtryk i de viste formationer af udsagn.  

 

Dynamisk produktudvikling – større effektivitet – mere for pengene – lavere priser – bedre kvalitet 

– forretningsmæssig vurdering – økonomisk rentabel – flere penge – konkurrencedygtige priser – 

investering 

 

Analysen af den markedsøkonomiske diskurs har, ligesom tilfældet var i de to forrige cases, indsat 

forbrugeren som en støttebetegner, der støttede diskursiveringen af bestræbelserne på at privatisere 

DONG som et spørgsmål om de gevinster eller fordele, som markedsstyring kan føre med sig til 

gavn for energiforbrugerne. Privatiseringsforsøget blev dog også forbundet med spørgsmål om 

anvendelsen af provenuet, hvilket til tider blev søgt fremført som en hindring for forbedring af 

forbrugerens vilkår. 

 

I debatten om bestræbelserne på at privatisere DONG blev staten betragtet som en politisk aktør, 

hvis rolle skulle begrænses, hvis DONG skal omstille sig til at producere energi og el på 

markedsvilkår til gavn for forbrugere i det danske samfund. Derudover blev staten anset som en 

svag ejer, der ikke burde udøve magt eller utidig politisk indblanding men begrænse sig til at 
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udarbejde”… nogle rammevilkår, der gør, at selskaberne gør de ting man, gerne vil have dem til.” 

(Brixen, 2008; 115-116). Desuden definerede klima- og energiminister, Connie Hedegaard, at 

statens opgave i forbindelse med bestræbelserne på at privatisere DONG var at sikre, at selskabet 

blev drevet professionelt med indtjening for øje uden statens indblanding (Information, 8/1 2008). 

 

DONG blev i debatten indsat som et selskab, der skulle berede sig på at begå sig på 

konkurrencevilkår uden for statens rækkevidde og kunne imødegå pres fra internationale 

konkurrenter ved at sprede sine aktiviteter som følge af fusionen. Desuden indskrev debatten 

selskabet i en ny rolle, hvor ledelsen skulle være opmærksom på at udvikle nye produkter samt 

effektivisere og tilbyde billig energi til forbrugeren. 

 

8.2 Den markedskritiske diskurs 
DONG blev en dominerende aktør i den danske energisektor efter fusionen med de omtalte 

energiselskaber i 2005. Dannelsen af det nye selskab blev betragtet som en forberedelse til 

privatiseringen af DONG, da tiltaget, som beskrevet i forrige afsnit, var anbefalet i Rothschilds 

rapport Privatiseringsalternativer for DONG A/S fra 2004. I debatten om privatiseringen af DONG 

blev der sået tvivl om, hvorvidt statens salg af aktier i energiselskabet efter nationaliseringen af 

energisektoren ville få nogen positiv betydning for de danske forbrugere, da det blev anført, at 

staten, ligesom med privatiseringen af Tele Danmark, risikerede at skabe et privat monopol i 

kølvandet på afviklingen af et statsligt monopol. 

 

Allerede inden fusionen blev der fokuseret på spørgsmålet om adgangen til den vitale infrastruktur 

på energiområdet. Med reference til salget af Tele Danmark og selskabets infrastrukturaktiver 

anførte Politiken, at  ”…Tele Danmark indbragte ganske vist mange milliarder kroner til 

statskassen, men den privatisering skete uden at tage hensyn til det princip, de fleste 

energipolitikere håndhæver: at de basale net bør være på offentlige hænder som et naturligt 

monopol. Tele Danmark blev privatiseret med næb, kløer og kobbertråde.” (Politiken, 24/1 2001). 

Erfaringerne fra Finansministeriets salg af Tele Danmark til Ameritech spillede derved en rolle i 

diskussionen af, om og hvordan DONG i givet fald skulle privatiseres, fordi begge selskaber besad 

infrastrukturaktiver, der skabte en monopollignende situation på deres respektive markeder. Da 

privatiseringsdebatten for alvor tog fart, inden offentliggørelsen af Rothschilds rapport i 2004, 

udtalte De Radikales energiordfører, Martin Lidegaard, at ”Spørgsmålet om infrastrukturen er et 
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utroligt kildent spørgsmål og det bedste argument for, at vi ikke vil sælge kontrollen med DONG. 

Med det begrænsede ledningsnet, vi har lige nu, på både gas- og elsiden, så er risikoen for 

monopoldannelser større, end når vi over de næste 10-20 år får forbundet vores ledningsnet med 

resten af Europa.” (Berlingske Tidendes Nyhedsmagasin, 15/3 2004). Den forventede privatisering 

af DONG blev i ovenstående citater sat i forbindelse med manglende hensyntagen til alternative 

samfundsinteresser og frygt for privat monopoldannelse, og det skulle vise sig, at Martin Lidegaard 

fik ret i, at spørgsmålet om infrastrukturen blev en central del af den efterfølgende debat14. 

Privatiseringen af DONG var dog også tidligere blevet forbundet med en række negative 

konsekvenser, som formanden for SID’s miljø- og energiarbejdere, David Gibson, sammenlignede 

med erfaringer fra udlandet, hvor tidligere eksempler på privatiseringer i energisektoren viste, at 

forbrugerne blev ”…snydt, selskaberne betalte tårnhøje lønninger til de nye direktører, i både 

England og Amerika blev tusindvis af medarbejdere fyret, forsyningssikkerheden forduftede 

(California m.m.). Priserne steg, vedvarende miljøvenlig energi blev svigtet, monopoldannelsen 

medførte uigennemskuelighed og skandalesager (Enron).” (Information, 24/8 2002). Gibsons 

fremstilling af privatisering som et skrækscenarium, der udelukkende medførte negative 

samfundsmæssige og økonomiske konsekvenser, forbandt blandt andet momenterne snydt, 

monopoldannelsen, uigennemskuelighed og skandalesager med den forestående privatisering af 

DONG. 

 

Da Folketingets partier drøftede privatiseringsudsigterne for DONG, fremhævede Martin 

Lidegaard, at De Radikale ikke principielt havde ”…noget ønske om at bevare DONG i statsligt eje, 

men lige i øjeblikket er der en oplagt risiko for, at vi i kølvandet på liberaliseringen får et privat 

monopol. I den sammenhæng er det ganske fornuftigt at beholde kontrollen over DONG.” 

(Berlingske Tidende, 20/4 2004). I den forbindelse blev privatiseringen af DONG beskrevet som en 

risiko, ligesom frygten for dannelsen af et privat monopol igen blev artikuleret i den 

markedskritiske diskurs. Efter den omtalte liberalisering af elmarkedet og DONG’s fusion med 

Elsam, blev staten kritiseret for at nationalisere den danske energisektor. Nationaliseringen af 

energisektoren blev anset for at være upassende, fordi den udelukkende blev gennemført, så staten 

kunne opnå så stort et provenu ved salget af DONG som muligt. Lektor ved Aalborg Universitet, 

Mogens Rüdiger, anførte, at ”Hvis privatiseringen overhovedet har nogen indflydelse på prisen, vil 

                                                 
14 I januar 2004 blev DONG’s infrastrukturaktiver udskilt i selskabet Gastra, der efterfølgende blev en del af det 
statsejede Energinet.dk, men diskussionen om DONG’s resterende infrastrukturaktiver fortsatte, som det ses af citatet 
ovenfor. 
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den sikkert presse prisen op.” I samme artikel tog Jyllands-Posten Forbrugerrådet til indtægt for at 

mene, at ”…staten med salget af DONG er på vej til at skumme fløden, mens man overlader fru 

Jensen til de rå markedskræfter…” (Jyllands-Posten 21/12 2007). Privatiseringen af DONG blev 

således italesat som en god forretning for staten, men samtidig blev salget af statens aktier sat i 

forbindelse med en monopolisering af det danske energimarked og højere energipriser samt 

manglende forbrugerbeskyttelse. 

 

Statens håndtering af privatiseringsprocessen blev ligeledes kritiseret, da Politiken i sommeren 2007 

dokumenterede, at DONG’s bestyrelse og direktion samt de rådgivere, der var tilknyttet processen, 

alle ville blive fritaget for personligt ansvar i eventuelle retssager i forbindelse med børsnoteringen 

af selskabet. Ligesom i forbindelse med privatiseringerne af Tele Danmark og Scandlines, hvor 

staten blev beskyldt for henholdsvis at omgå børslovgivningen og at være på kant med EU-retten, 

blev Finansministeriet anklaget for ikke at tage børsnoteringen seriøst, fordi staten med 

ansvarsfritagelsen ikke ville følge erhvervslivets normale procedurer i forbindelse med en sådan 

proces. ”Når staten ud fra en politisk holdning ønsker at lade en virksomhed overgå fra statslig til 

privat, må politikerne også turde slippe de politiske hensyn og bruge de checks and balances, som 

erhvervslivet opererer med.” (Politiken, 26/8 2007). Kritikken gav genlyd blandt de politiske 

partier, der anførte, at det markedsøkonomiske grundlag for børsnoteringen var en illusion, når 

regeringen forsøgte at gennemtrumfe en børsnotering uden nogen form for garanti fra ledelse og 

rådgivere. 

 

8.2.1 Ækvivalens og roller 
Statens ønske om at privatisere DONG kan ikke udelukkende betragtes som et pragmatisk 

spørgsmål om, hvordan børsnoteringen og privatiseringen af selskabet skulle have været 

gennemført. Debatten om privatiseringen af det store statslige energiselskab kom i vid udstrækning 

til at omhandle spørgsmål om, hvorvidt salget af aktier på sigt ville skabe et privat monopol, som 

ikke længere kunne kontrolleres gennem politiske beslutninger. I den markedskritiske diskurs blev 

privatiseringen af DONG forbundet med momenterne i nedenstående ækvivalenskæde. Momenterne 

etablerer tilnærmelsesvis entydighed omkring privatiseringen som kilden til en række negative 

effekter ved markedskræfterne. Endvidere fremgår det af ækvivalenskæden, at særligt 

privatiseringen af Tele Danmarks infrastrukturaktiver var et referencepunkt i kritikken af det 
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markedsøkonomiske rationale. I debatten om privatiseringen af DONG blev der flere gange 

refereret til salget af Tele Danmarks kabelnet, jævnfør momentet kobbertråde. 

 

Uden at tage hensyn – naturligt monopol – kobbertråde – utroligt kildent spørgsmål – kontrollen 

med DONG – risikoen – monopoldannelser – snydt – forsyningssikkerheden forduftede – priserne 

steg – uigennemskuelighed – skandalesager – privat monopol – presse prisen op – skumme fløden – 

rå markedskræfter – slippe de politiske hensyn – checks and balances 

 

Debatten om privatiseringen af DONG var præget af udsagn om, at staten udelukkende bestræbte 

sig på at opnå så højt et provenu ved aktiesalget som muligt. Staten blev indskrevet i en rolle som 

en grisk og uansvarlig ejer, og det blev oven i købet antydet, at finansminister Thor Pedersen var 

uærlig om den reelle, økonomiske hensigt med salget. Endvidere blev der fokuseret på, at staten 

ikke fulgte den sædvanlige kutyme ved børsnotering af private aktieselskaber, da DONG’s ledelse 

og rådgivere blev fritaget for det retlige ansvar i forbindelse med privatiseringen. DONG blev i den 

forbindelse fremstillet som et selskab med en usikker ledelse, der ikke kunne garantere for de 

informationer, som privatiseringen skulle baseres på. 

 

8.3 Ejerskabsdiskursen 
Bestræbelserne på at privatisere DONG blev mødt med kritiske spørgsmål om ejerskabet på grund 

af bekymringer om udenlandske kapitalfondes mulighed for at opkøbe aktier. I årene op til 2008 

havde kapitalfondenes opkøb været et væsentligt tema i den overordnede samfundsdebat. 

Derudover blev forsyningssikkerhed et centralt anliggende, da en udenlandsk overtagelse af DONG 

ifølge kritikerne af privatiseringen ville medføre tvivl om leverancerne af energi til danske 

forbrugere. 

 

Ejerskabet over infrastrukturen var også et væsentligt tema, da erfaringerne med at sælge 

kabelnettet i forbindelse med privatisering af Tele Danmark ikke havde vist sig at være en succes ud 

fra et markedssynspunkt og senere var blevet gjort til genstand for megen kritik. Et politisk forlig 

og en aftale om vedtagelse af en energireform i marts 2001 betød dog, at infrastrukturen, som i 

DONG’s tilfælde dækkede over rørledninger, procesanlæg, distributionsanlæg og lagre, blev udskilt 
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i et separat selskab og dermed ikke længere var en del af en eventuel privatisering (Jyllands-Posten, 

27/11 2001). 

 

I Tele Danmark-casen omhandlede ejerskabsspørgsmålet primært kritik af salget ud fra et 

nationalistisk synspunkt, hvor privatiseringen blev kritiseret for at være et salg af ”arvesølvet” og af 

fælles skabte værdier til skade for landet. I debatten omkring DONG blev fokuset på ejerskabet 

derimod gjort mere specifikt og relateret til blandt andet konkrete udenlandske trusler, hvilket Peter 

Brixens udtalelse vidner om: ”Der er kommet en for mig at se ubegrundet bekymring for hele 

afhængigheden af gas, mens jeg er enig i bekymringen for afhængighed af russisk gas.” (Brixen, 

2008:370-371). Brixens bekymring dækker over en bevidsthed om, hvilken indvirkning et salg af 

DONG til udlandet kan have på den danske forsyningssikkerhed og indikerer samtidig, at ejerskabet 

over energiudvinding og forsyningen til de danske forbrugere fyldte meget i offentlighedens 

bevidsthed. Ejerskabet blev altså under statens bestræbelser på at privatisere DONG diskursiveret 

som et spørgsmål om udfordringen af sikkerhed for det danske samfund, hvilket også tydeliggøres 

af Finansministeriets bevidsthed om at”…kontrollere hvem der køber selskabet, og det kan jo være 

politisk følsomt…det ville være svært at forklare, hvorfor vi solgte DONG til en eller anden arabisk 

Sovereign Wealth Fund eller Gazprom.” (Brixen, 218-222).   

  

I efteråret 2003 begyndte frygten for en udenlandsk overtagelse af DONG og dominans over det 

danske energimarked at vise sig, og den socialdemokratiske energiordfører, Svend Auken, gav 

udtryk for sin utilfredshed med statens planer om at sælge sin aktiepost i energiselskabet ved at 

udtale, at ”Danmark risikerer at komme i kløerne på et udenlandsk energimonopol.” (Jyllands-

Posten, 6/9 2003). Specielt planerne om en fusion, som på daværende tidspunkt fyldte meget i 

debatten, var med til at skabe frygt for en privatisering, hvis staten valgte at privatisere ved at sælge 

mere end halvdelen af dens aktier i DONG. Hvis en fusion blev fuldført, hvilket senere blev 

tilfældet, kunne et senere opkøb resultere i, at en udenlandsk koncern ville komme til at 

”…dominere store dele af Danmarks energiforsyning.” (Jyllands-Posten, 6/9 2003), som Auken 

udtrykte det. Diskursiveringen af privatiseringen af DONG som en risiko for udenlandsk 

overtagelse af vital dansk infrastruktur blev anskuet negativt, hvilket momenterne i kløerne på et 

udenlandsk energimonopol og dominere vidner om.  
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Europaparlamentsmedlem for Dansk Folkeparti, Mogens Camre, tegnede senere et noget mere 

kritisk billede af, hvad konsekvenserne af et udenlandsk ejerskab i DONG’s tilfælde kunne 

medføre. Camre refererede til de fem kapitalfonde, som gennem selskabet Nordic Telephone 

Company sidenhen opkøbte Tele Danmark, hvilket viser, at erfaringerne med salget af Tele 

Danmark også blev brugt til at fremhæve kapitalfondsejerskab som negativt for 

infrastrukturselskaber. Camre opponerede mod et salg af DONG, da han frygtede de udenlandske 

kapitalfondes indtog samt det, han kaldte for opkøb af danske virksomheder. Et salg af DONG ville 

efter hans mening betyde, at samfundet berøves vigtige industrivirksomheder, hvilket ville gøre 

Danmark til et land uden selvstændig erhvervsudvikling. Desuden blev frygten for udenlandske 

kapitalfonde og deres interesse i DONG begrundet med, at kapitalfondenes udenlandske adresser 

bevirkede, at den danske statskasse og skatteyderne risikerede at gå glip af milliardindtægter, da 

kapitalen ville blive ført ud af landet, hvorved staten ville miste den politiske styring med den del af 

infrastrukturen, som energimarkedet er afhængig af (Erhvervsbladet, 29/6 2006). De mange udsagn 

fremført af Mogens Camre ækvivalerede negative momenter til bestræbelserne på at privatisere 

DONG og fremstillede kapitalfondene som en reel trussel, der var til fare for forsyningssikkerheden 

og det danske samfund, hvis de på bekostning af den danske stat skulle overtage kontrollen med 

energimarkedet. 

 

Diskussionen om statsligt ejerskab overfor privat ejerskab viste sig også i debatten under 

bestræbelserne på at privatisere DONG, men den fyldte relativt lidt i forhold til det øgede fokus på 

udenlandske ejere i form af kapitalfonde. Det betød, at skellet mellem statslig og privat ejer trådte i 

baggrunden som konflikt i debatten og i stedet blev erstattet af en konflikt mellem dansk og 

udenlandsk ejerskab, hvor der efter 2005 bredte sig en skepsis omkring salg til kapitalfonde. Under 

privatiseringen af Scandlines, hvor to af de tre købere i konsortiet netop var udenlandske 

kapitalfonde, blev ejerskabet dog ikke gjort til en lignende konflikt. 

 

Direktør Ole T. Krogsgaard frygtede, at udenlandsk ejerskab ville betyde, at befolkningens selskab, 

DONG, ville gennemgå det samme som Tele Danmark, hvor”…hensynet til at tjene befolkningen 

bedst muligt har været skubbet lidt for meget i baggrunden.” (Jyllands-Posten, 24/07 2006). 

Bestyrelsesformand for DONG, Fritz Schur, var ligeledes aktiv i medierne omkring forberedelserne 

af DONG’s privatisering, hvor han kategorisk afviste kapitalfonde som potentielle købere af 

DONG. Fritz Schur afviste ligeledes udenlandske energiselskaber som købere med devisen om, at 
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de ”…gerne vil spise DONG til frokost. Men det kommer ikke på tale. Slet ikke.” (Berlingske 

Tidende, 27/4 2007). Han ønskede i stedet at se et folkeligt ejerskab med mange små aktionærer, 

hvilket ligeledes vidner om et nationalt tilhørsforhold til DONG som selskab og et ønske om at 

bevare et dansk ejerskab. Det endelige valg af privatiseringsmodel, hvor staten som minimum var 

tiltænkt aktiemajoriteten frem til 2015, indikerede, at frygten for udenlandsk ejerskab var reel. 

 

8.3.1 Ækvivalens og roller 
Ækvivalenskæden i denne diskurs viser, hvordan bestræbelserne på at privatisere DONG blev 

relateret til frygten for udenlandsk ejerskab. Et stort udenlandsk energiselskab eller en kapitalfonds 

opkøb af DONG blev anset som et onde for det danske energimarked. Ækvivaleringen af 

momenterne nedenfor relaterer sig til nodalpunktet ”privatisering” og til den betydning, 

konsekvenserne af et udenlandsk køb af DONG kan medføre. Nodalpunktet kan derfor ikke stå 

alene, men stabiliseres af støttebetegneren udenlandsk køber, som får privatiseringen til at fremstå 

negativ i debatten om privatiseringen af DONG i ejerskabsdiskursen. I forhold til privatiseringerne 

af Tele Danmark og Scandlines var debatten om privatiseringen af DONG i højere grad præget af 

frygt for, at det statslige energiselskab ville komme på udenlandske hænder. 

 

I kløerne på et udenlandsk energimonopol – dominere dele af Danmarks energiforsyning – opkøb af 

danske virksomheder – samfundet berøves vigtige industrivirksomheder – glip af milliardindtægter 

– miste den politiske styring – spise DONG til frokost 

 

Staten blev i ejerskabsdiskursen indskrevet i en rolle som en aktør, der havde til opgave at værne 

om samfundsskabte værdier og beskytte DONG og forbrugere mod kapitalfonde og udenlandske 

energiselskaber. Derudover blev staten set som et værn mod trusler mod infrastrukturen og 

energiforsyningen ved at opretholde en mulighed for at benytte sig af regulering af det danske 

energimarked. 

 

DONG blev fremstillet som et dansk selskab, der var opstået på fælles skabte værdier, hvis primære 

opgave var at levere energi til danskerne og som et potentielt offer for uigennemsigtige udenlandske 

interesser, investeringer og spekulationer. Selskabet blev betragtet som et selskab på vej mod 

privatisering, men med en statslig hovedaktionær. 
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8.4 Miljødiskursen 
I efteråret 2007, da privatiseringen af DONG var nært forestående, fik miljødiskursen pludselig 

indflydelse på debatten. Indtil da havde debatten primært omhandlet de markedsøkonomiske, 

markedskritiske og ejerskabsmæssige hensyn, der var forbundet med at sælge en andel af statens 

aktier i det statsejede energiselskab. Da det blev offentliggjort, at DONG påtænkte at bygge et 

kulkraftværk i Tyskland, tog politikernes kritik af den manglende hensyntagen til miljøet til i kraft. 

I interviewet med afdelingschef i Finansministeriet, Peter Brixen, beskriver han sin oplevelse af, at 

”…da vi startede med DONG i 2004, var der ingen, der bekymrede sig om energisektoren. Det er jo 

ændret temmelig markant siden 2004. Lige pludselig er energipolitik kommet ekstremt i fokus.” 

(Brixen, 2008:368-370). 

 

Det miljøpolitiske hensyn blev relateret til privatiseringen af DONG, da medlem af Folketinget for 

Enhedslisten, Frank Aaen, i et indlæg i Politiken anførte, at et bredt flertal i Folketinget var 

indstillet på at privatisere DONG, og at det ville ”…være til stor skade for muligheden for at føre 

klimapolitik, for mens et offentligt ejet kraftværk kan ledes på en måde, der sætter hensynet til 

klimaet højt, så medfører en privatisering, bare salget af én aktie, at kraftværket skal ledes efter, 

hvad der giver ejerne det størst mulige overskud. Alle andre hensyn end profit bliver forbudt ifølge 

den gældende lovgivning om ledelse af aktieselskaber.” (Politiken, 30/9 2007). Profitmaksimering 

blev forbundet med en indskrænket mulighed for at føre klimapolitik. Da det blev offentliggjort, at 

DONG havde til hensigt at opføre det omtalte kulkraftværk i Tyskland, udtalte Frank Aaen, at ”Det 

er noget CO2-svineri.” (Ekstrabladet.dk, 3/12 2007). Han gav udtryk for, at det var den type 

beslutninger, der i videre omfang ville blive truffet, hvis DONG blev privatiseret og skulle tage 

hensyn til aktionærernes snævre økonomiske interesser. Flere partier i Folketinget udtrykte 

utilfredshed med DONG’s planer, og en række negative momenter blev i den forbindelse relateret 

til privatiseringen af selskabet, eftersom kulkraftsagen fik indflydelse på privatiseringen af DONG. 

Business.dk rapporterede, at ”Kulkraft er den helt forkerte teknologi, hvis man skal have CO2-

udslippet bragt ned. Derfor skal det danske statsejede energiselskab trække sig ud af projektet og 

gå i forhandlinger med delstatsregeringen i Mecklenburg-Vorpommern for at få lavet en anden type 

kraftværk.” (Business.dk, 6/12 2007). De danske politikeres indblanding i DONG’s 

forretningsmæssige dispositioner kan betragtes som et eksempel på den kontrol og mulighed for at 

føre klimapolitik, som Frank Aaen var fortaler for i ovenstående citat. Berlingske Tidende omtalte 

spørgsmålet som en ”etisk miljøsag” og skrev, at ”Kritikere er rasende over, at den danske stat på 
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den ene side råber højt om hensynet til at stå vagt om miljøet og på den anden side bygger et 

energianlæg, som baserer sig på kul – en af de værste miljøsyndere.” (Berlingske Tidende, 13/12 

2007). Regeringens fokus på miljø og klimaforandringer blev betragtet som hykleri, når det 

samtidig blev accepteret, at et statsejet selskab skulle opføre det omtalte kulkraftværk. 

Privatiseringen af DONG blev derfor også relateret til handlinger, der i et miljømæssigt perspektiv 

blev beskrevet som uansvarlige. Kritikken af privatiseringsønsket blev fremført af Information, der 

skrev, at daværende klimaminister Connie Hedegaard understregede ”…i anledning af DONG’s 

kulkraftbyggerier i Tyskland, at statens opgave udelukkende er at sikre, at DONG drives 

professionelt som et privat selskab, uden statens indblanding. Med marked, aktieafkast og 

indtjening for øje, med andre ord, og ikke for eksempel miljøet.” (Information, 8/1 2008). I denne 

udtalelse blev den markedsøkonomiske drift af DONG beskrevet som en modsætning til hensynet 

til miljøet, og netop det forhold gjorde, at privatiseringen af DONG mødte hård modstand i 

miljødiskursen. 

 

Den pragmatiske indstilling til privatisering blev udfordret i miljødiskursen, hvor det øgede fokus 

på miljøpolitiske hensyn medførte indblanding fra de danske politikere. Regeringen kunne ikke lade 

privatiseringen af DONG gennemføre som en administrativ beslutning, selvom Connie Hedegaard 

forsøgte at betone, at DONG skulle drives professionelt som et privat selskab. Information beskrev, 

hvordan det, at ”…DONG om et par uger bliver halvvejs privatiseret, er et politisk kompromis, der 

ikke løser paradokset mellem de store politiske hensyn og det administrationsideal, som 

privatiseringsregimet repræsenterer. Ikke mindst klimaforandringstruslen vil i de kommende år 

udfordre idealet om den tilbagetrukne, afpolitiserende stat i et omfang, som ingen i 90’ernes 

privatiseringsbegejstring havde set komme.” (Information, 8/1 2008). Miljødiskursens udfordring af 

det pragmatiske og markedsøkonomiske perspektiv på privatiseringen af DONG gav genlyd i 

Finansministeriet, der var arkitekten bag Dybkjærrapporten og de store privatiseringer i Danmark 

fra slutningen af 1980’erne og frem. Under interviewet udtaler Peter Brixen om det pludselige fokus 

på miljø- og klimahensynene, at ”Vi kan jo stort set datere det. I løbet af sommeren 2006 skete et 

markant skift, hvor energi- og klimapolitik pludselig kom højt på regeringens dagsorden. Det har 

selvfølgelig gjort, at privatiseringen af DONG er blevet rodet lidt sammen med opfattelsen af klima 

og energi som meget vigtigt og idéen om, at det er farligt med private aktører.” (Brixen, 2008:375-

379). 
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8.4.1 Ækvivalens og roller 
Artikulationerne i miljødiskursen omhandlede de hensyn til klima- og miljøspørgsmål, som ikke 

blev betragtet som forenelige med en privatisering af DONG. Selskabets planer om at opføre 

kulkraftværket i Tyskland gav næring til diskussionen af, om det var forsvarligt at privatisere 

DONG, når den siddende regering samtidig gav udtryk for at bekymre sig om de globale 

klimaforandringer. Nedenstående ækvivalenskæde består derfor af momenter, der beskriver måden, 

hvorpå miljødiskursen tillagde mening til privatiseringen af DONG. Som i en række af de øvrige 

diskurser optræder der i ækvivalenskæden nogle momenter, der ikke umiddelbart er ækvivalente 

uden for miljødiskursens rammer. Når momentet størst mulige overskud ækvivaleres med momentet 

hensynet til klimaet og danner en fælles reference til nodalpunktet ”privatisering”, er det netop, 

fordi det fremgår af miljødiskursen, at der ikke kan tages hensyn til klimaet, hvis et selskab forsøger 

at opnå det størst mulige overskud. 

 

Stor skade – hensynet til klimaet – størst mulige overskud – andre hensyn end profit bliver forbudt 

– CO2-svineri – omstridte kulkraftværks-planer – etisk miljøsag – rasende – råber højt – stå vagt om 

miljøet – værste miljøsyndere – kulkraftbyggerier – klimaforandringstruslen 

 

Miljødiskursens meningstillæggelse til privatiseringen af DONG blev stabiliseret af 

støttebetegneren miljøansvarlig, der viste, hvordan det blev forventet, at DONG og staten tog 

ansvar for de miljømæssige konsekvenser af privatiseringen af det danske energiselskab. 

 

I miljødiskursen optrådte staten i en hyklerisk rolle, da det blev antydet, at regeringens bekymring 

for de globale klimaforandringer ikke var reel, når det samtidig blev accepteret, at et statsligt 

aktieselskab påtænkte at opføre et kulkraftværk i Tyskland. Statens ønske om at privatisere DONG 

blev fremstillet som uansvarligt, fordi en privatisering ville betyde, at der ikke længere kunne 

træffes politiske beslutninger, om hvordan DONG skulle bidrage til at mindske den danske 

energisektors CO2-udledninger og generelle påvirkning af miljøet. I forbindelse med privatiseringen 

af DONG optrådte selskabet i miljødiskursen i en rolle som miljøsynder på grund af ønsket om at 

opføre et kulkraftværk i Tyskland. Kulkraftværker blev i debatten beskrevet som de værste 

miljøsyndere, og denne betegnelse knyttede sig også til DONG, der ville opføre et sådant kraftværk. 

DONG blev endvidere italesat som et selskab, der skulle gennem en transformationsproces, og som 

forsøgte at profitmaksimere uden i tilstrækkelig grad at tage ansvar for miljøet. 
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8.5 Diskursive kampe og det genealogiske perspektiv 
I forbindelse med bestræbelserne på at sælge en del af statens aktiepost i DONG tillagde flere 

diskurser mening til privatiseringen. I dette kapitel har vi analyseret de artikulationer, der blev 

fremsat i de fire diskurser og vist, hvordan privatiseringen af DONG således kunne forstås på 

forskellige måder. 

 

Staten tog udgangspunkt i den pragmatiske holdning til privatisering, som vi har analyseret i de 

forrige kapitler i dette speciale, da privatiseringen af DONG blev forsøgt gennemført. 

Argumenterne for at privatisere det statslige aktieselskab trak på den markedsøkonomiske diskurs 

og dennes fokus på konkurrence som en vigtig faktor, der skulle sikre dynamik og udvikling i 

driften af DONG efter privatiseringen. Der blev lagt vægt på effektivisering af DONG og 

energisektoren, og staten blev i den forbindelse beskrevet som en svag ejer, hvis politiske 

indflydelse på selskabet skulle begrænses. DONG blev indskrevet i en rolle som et selskab, der 

gennemgik en transformationsproces, der skulle forberede det statslige aktieselskab på at agere på 

markedsvilkår. Den markedskritiske diskurs anfægtede dog dette synspunkt, da der blev fremsat 

ytringer om, at privatiseringen af DONG netop ikke ville medføre rene markedsvilkår i den danske 

energisektor. I stedet ville der blive skabt et privat monopol, og privatiseringen blev derfor ikke 

forbundet med lavere priser på el til gavn for de danske forbrugere. I den forbindelse blev 

privatiseringen af DONG relateret til privatiseringen af Tele Danmark, fordi statens salg af Tele 

Danmarks kabelnet efterfølgende blev et omdiskuteret emne. Staten blev beskyldt for udelukkende 

at fokusere på at opnå det størst mulige provenu ved salget, hvorfor staten indtrådte i en rolle som 

både grisk og uansvarlig. DONG blev betragtet som et statsligt aktieselskab, der ikke var 

fuldstændig parat til at ændre status til et privat selskab, da ledelsen blev sikret ansvarsfritagelse i 

forbindelse med privatiseringen. 

 

Som vi har vist i dette kapitel, var det dog ikke alene de markedsøkonomiske og markedskritiske 

argumenter, der tillagde mening til privatiseringen af DONG. Med diskussionen om privatiseringen 

fulgte også debat om, hvem der kunne overtage statens aktiepost på længere sigt. I 

ejerskabsdiskursen blev privatiseringen forbundet med spørgsmål om national sikkerhed som følge 

af muligheden for, at en udenlandsk kapitalfond eller en statsejet kapitalfond skulle overtage 

aktieposten og dermed blive i stand til at påvirke den danske energisektor. Det blev i øvrigt anført, 

at et salg til en udenlandsk køber ville medføre, at Danmark kunne fratages muligheden for at 
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opkræve skat af DONG. Staten blev derfor betragtet som den aktør, der skulle værne om de 

nationale samfundsskabte værdier, mens DONG blev set som et nationalklenodie. 

 

Endelig tillagde miljødiskursen mening til privatiseringen af DONG gennem en massiv kritik af 

selskabets planer om at opføre et kulkraftværk i Tyskland. Klimapolitikken kom på dagsordenen 

umiddelbart inden privatiseringen skulle gennemføres, og det blev anført, at der efter en 

privatisering af DONG ikke længere ville kunne tages hensyn til klima og miljø, når selskabet 

skulle træffe beslutninger. I den forbindelse blev DONG betragtet som en miljøsynder, der ikke tog 

de nødvendige hensyn til selskabets påvirkning af miljøet. Staten indtog en rolle som en hyklerisk 

og uansvarlig aktør, der gav udtryk for at interessere sig for de globale klimaforandringer, men som 

modsat ønskede at privatisere DONG og overlade selskabets beslutninger til en markedsøkonomisk 

rationalitet. 

 

Figur 5. Forholdet mellem nodalpunkt, diskurser, ækvivalenskæder, støttebetegnere og momenter 

 

 

Som beskrevet ovenfor tillagde de fire diskurser forskellig mening til privatiseringen af DONG, og 

”privatisering” kan derfor igen betragtes som en flydende betegner. Det var tydeligt, at det 

markedsøkonomiske rationale bag privatiseringen af det statsligt ejede energiselskab ikke stod alene 
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i debatten. De tre øvrige diskurser viste, hvordan privatiseringen af DONG kunne forstås ud fra 

alternative politiske hensyn. Det pragmatiske projekt blev forstyrret af den markedskritiske diskurs 

og ejerskabsdiskursen, der begge stod i agonistisk forhold til den markedsøkonomiske diskurs. De 

to alternative diskurser var ikke baseret på udsagn, der var direkte uforenelige med det 

markedsøkonomiske rationale. Alligevel satte den markedskritiske diskurs spørgsmålstegn ved de 

fordele ved privatisering, som blev fremhævet i den markedsøkonomiske diskurs, mens 

ejerskabsdiskursen ligeledes påpegede, at der var forbundet en række risici med, at staten solgte en 

del af sin aktiepost til eksempelvis udenlandske investorer. Støttebetegneren udenlandsk køber 

stabiliserede således ejerskabsdiskursens meningstillæggelse til privatiseringen af DONG, men den 

udelukkede ikke fuldbyrdelsen af forbrugerens identitet, da udenlandsk ejerskab af et energiselskab 

ikke i sig selv er direkte uforeneligt med varetagelse af forbrugernes interesser. Støttebetegneren i 

den markedsøkonomiske diskurs, forbrugeren, var til gengæld uforenelig med støttebetegneren i 

miljødiskursen, miljøansvarlig. De to diskurser stod i et antagonistisk forhold, da den rene 

markedsøkonomiske drift ikke kunne forenes med hensyntagen til miljøspørgsmål. Hensyntagen til 

miljøet blev fremstillet som en umulighed, hvis DONG efter gennemførelsen af privatiseringen 

samtidig skulle optimere afkastet til selskabets nye investorer. De to diskurser overlejrede ligeledes 

hinanden, da momentet størst mulige overskud, der blev fremsat i miljødiskursen, omhandlede 

spørgsmålet om økonomisk rentabilitet, der blev fremhævet i den markedsøkonomiske diskurs. 

Profitabiliteten af DONG’s forretning blev således relateret til to vidt forskellige scenarier, da den 

økonomiske rentabilitet blev betragtet som et positivt moment i den markedsøkonomiske diskurs, 

mens det størst mulige overskud i miljødiskursen blev forbundet med at svigte miljøet. Fikseringen 

af mening i de to ækvivalenskæder var altså kontingent, da momenterne var flydende og kunne 

gøres til genstand for mere end én artikulation i debatten. Derfor blev den økonomiske og rationelle 

forståelse af privatiseringsfænomenet udfordret og svækket ved, at der i den markedsøkonomiske 

diskurs blev tilskrevet ny mening til opfattelsen af profithensynet. 

 

På trods af de identificerede konflikter i henholdsvis Tele Danmark-casen og Scandlines-casen og 

udfordringen af den hegemoniske markedsøkonomiske diskurs, relaterede mange af de diskursive 

udsagn i debatten om DONG’s privatisering sig igen til de positive effekter, som markedet kan 

tilbyde. De markedsøkonomiske argumenter virkede dominerende og havde fortsat en bred 

tilslutning fra de politiske partier, hvilket blandt andet den politiske aftale om privatiseringen af 

DONG illustrerede. Argumenterne var fremherskende i både statens og i selskabets ledelses 
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udlægning af, hvordan man ønskede at drive selskabet. Det øgede fokus på forbrugeren og 

diskursiveringen af DONG som et forretningsdrevet selskab bekræftede ligeledes den 

selvfølgelighed, den pragmatiske forståelse af privatisering efterhånden var blevet etableret som. Et 

andet eksempel på markedsøkonomiens dominans kom til syne ved udsættelsen af børsnoteringen, 

hvor statens beslutning herom blev forklaret med, at man som sælger ikke ville opnå den optimale 

pris på grund af urolighederne på børsmarkedet (Berlingske Tidende, 22/1 2008). 

 

I debatten om privatiseringen af DONG mener vi dog at kunne identificere nogle tendenser, som 

indikerer en diskontinuitet i forståelsen af privatisering som et pragmatisk spørgsmål. I årene op til 

udsættelsen af børsintroduktionen af DONG i januar 2008 påvirkede to diskurser, som fyldte meget 

i den generelle politiske debat, diskussionen om privat ejerskab af det statslige energiselskab. Det 

bevirkede blandt andet, at offentligheden begyndte at sætte spørgsmålstegn ved, om privatiseringen 

af DONG alene skulle betragtes som et spørgsmål om henholdsvis forbrugerens vilkår og størrelsen 

på provenuet. Det stigende fokus på miljø og ejerforhold viste sig særligt stærkt i forstyrrelsen af 

det hegemoniske projekt, hvilket DONG’s administrerende direktør, Anders Eldrup, indikerer i 

udsagnet om, ”…at markedet og lave priser er vigtigt i slutningen af 1990’erne, men i dag går man 

mere op i klima og forsyningssikkerhed.” (Eldrup, 2008:52-54). 

 

I begyndelsen af 2008 så det derfor ud til, at euforien omkring privatisering som et rationelt og 

pragmatisk værktøj for staten til at indføre mere konkurrence og bedre service til forbrugerne af de 

statslige ydelser var aftaget. Schlüter-regeringens moderniseringsprogram og intentioner om 

afbureaukratisering, som blev iværksat i årene op til udgivelsen af Dybkjærrapporten i 1993, 

etablerede den markedsøkonomiske diskurs’ hegemoni og fik privatisering til at fremstå som en 

optimal økonomisk løsning for både bruger og stat. I årene 1994-1998 omkring salget af Tele 

Danmark og årene 2004-2007 omkring salget af Scandlines blev de markedsøkonomiske udsagn 

udfordret, men et genealogisk blik på årene op til 2008 viser, at det markedsøkonomiske hegemoni 

særligt har fået udfordret sin status i starten af det 21. århundrede. Repolitiseringen af 

privatiseringsfænomenet tog således til, hvilket de diskursive kampe viste. Et synligt resultat af, at 

der var opbrud i selvfølgeligheden om, at privatisering er et fornuftigt statsligt styringsredskab, kan 

ses i en Gallup-undersøgelse foretaget for Berlingske Tidende i januar 2008 (Business.dk, 21/1 

2008), hvor et flertal af borgere på tværs af politiske tilhørsforhold på daværende tidspunkt gav 

udtryk for modstand mod et salg af DONG. Den øgede bevidsthed omkring alternative politiske 
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hensyn, som blev lagt til grund for modstanden, udfordrer derfor den markedsøkonomiske 

forklaring om, at det var størrelsen på provenuet som afholdt staten fra en børsnotering. 

 

Diskursanalysen af debatten i forbindelse med privatiseringen af DONG har vist, hvordan 

statsræsonen, som vi undersøgte i kapitel fem, på ny blev udfordret af den repolitisering af 

privatiseringsfænomenet, som indtraf med debatten om at sælge DONG. Især miljødiskursen 

fremhævede et ønske om mere direkte statslig kontrol med det danske energimarked gennem et 

aktivt ejerskab i fremtiden. Debatten synliggjorde imidlertid også et andet interessant perspektiv på 

statsræsonen. I alle tre cases har vi vist, hvordan det blev antydet, at staten har handlet ud fra egen 

interesse og fritaget sig selv fra retsregler og normer, som normalt gælder andre aktører. I Tele 

Danmark-casen hævede staten sig over andre aktionærer og solgte sine aktier til en højere pris, 

hvilket var på kant med børslovgivningen. Under salget af Scandlines gik staten i lang tid med på 

det tyske forslag om at sælge til en lavere bydende køber for at imødekomme politiske interesser og 

tilsidesatte dermed EU-retten. Under bestræbelserne på at privatisere DONG fritog staten sine 

rådgivere og DONG’s ledelse fra ansvar. Forståelsen af statsræson som opretholdelsen af staten og 

dens egne interesser viste sig derfor tydeligt ved, at staten i alle tre tilfælde blev beskyldt for at 

handle på kanten af retslige principper og normal kutyme for at gennemføre privatiseringerne. 

Derudover blev det synligt i analysen af debatten om privatiseringen af DONG, at staten brugte 

viden fra de tidligere privatiseringer til også at sikre sig mod udefrakommende trusler. Adskillelsen 

af distributionsnettet i et særligt selskab, som ikke indgik i privatiseringsplanerne, blev et tydeligt 

eksempel på dette. 

 

I kapitel 5 viste vi, at staten indskrænkede sin egen rolle og reducerede egne aktiviteter for at leve 

op til den avancerede liberale styringsrationalitet, som kendetegnede perioden omkring udgivelsen 

af Dybkjærrapporten. Til trods for at kritiske røster ønskede mere statslig intervention, gjorde 

princippet om styring på afstand sig imidlertid stadig gældende i forbindelse med bestræbelserne på 

at privatisere DONG. Peter Brixens udsagn om rammestyring og Connie Hedegaards insisteren på, 

at DONG ikke skal være genstand for politisk indblanding bekræftede, at Dybkjærrapportens 

rationale stadig er gældende, ligesom den avancerede liberale styring stadig dominerer statens 

refleksion over egen rolle i 2008. Måderne hvorpå statens rolle blev diskursiveret, vil blive 

behandlet yderligere i næste kapitel, hvor vi også analyserer, hvilke kommunikative udfordringer 

DONG står overfor i forbindelse med en forestående privatisering af selskabet. 
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9 Kommunikative udfordringer 
Som den genealogiske analyse og de tre diskursanalyser i dette speciale har vist, er privatisering af 

statslige aktieselskaber forbundet med en række udfordringer af politisk karakter. Salg af aktier i et 

statsligt aktieselskab til private investorer medfører generelt stor pressebevågenhed og skeptisk 

stillingtagen til den enkelte privatisering samt fænomenet i almindelighed. Når staten påtænker at 

privatisere et statsligt aktieselskab, bør både staten og det pågældende selskab derfor være forberedt 

på, hvilke roller de kan komme til at indtage i debatten. 

 

På baggrund af den gennemførte analyse bidrager dette kapitel med et overblik over de 

kommunikative udfordringer, som selskaber som eksempelvis Post Danmark og DSB står over for i 

forbindelse med en potentiel privatiseringsproces. Vi fokuserer særligt på den forventede 

privatisering af DONG og bidrager således, som beskrevet i kapitel 2, med et supplement til 

Rothschilds foranalyse, Privatiseringsalternativer for DONG A/S, som vi ikke fandt tilstrækkelig 

grundig med hensyn til den kommunikationsmæssige indsats for at gennemføre en succesfuld 

privatisering af det statsejede energiselskab. 

 

9.1 Privatiseringens mange ansigter 
De tre diskursanalyser af privatiseringerne af Tele Danmark og Scandlines samt bestræbelserne på 

at privatisere DONG har vist, at staten og selskaberne blev indskrevet i adskillige roller i de 

forskellige diskursiveringer af processerne. De roller, som selskaberne og staten indtrådte i, havde 

indflydelse på, hvordan privatiseringsprocesserne forløb, da negative rolletildelinger bidrog til 

overordnede negative diskursiveringer af processerne. Som anført i nedenstående figurer blev både 

selskaberne og staten primært tildelt positive roller inden for rammerne af de markedsøkonomiske 

diskurser i de tre cases, mens de konkurrerende diskurser i højere grad bidrog til den negative 

diskursivering af de tre forløb via tildelingen af negative roller. 

 

Figur 6 viser, hvordan henholdsvis Tele Danmark, Scandlines og DONG blev fremstillet i 

debatterne om privatiseringerne af selskaberne. Debatterne viste alle, hvordan privatisering blev 

forbundet med en ny og positiv rolletildeling til de tre selskaber inden for rammerne af den 

markedsøkonomiske diskurs. Selskaberne blev beskrevet som effektive og konkurrencedygtige, og 

der blev lagt vægt på, at forbrugeren blev givet nye muligheder gennem salget af statens aktier. Det 
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er samtidig tydeligt, at den eneste deciderede positive rolle, som et af de tre selskaber blev tildelt 

uden for den markedsøkonomiske diskurs, omhandlede fremstillingen af Tele Danmark som et 

hæderkronet statsligt aktieselskab i demokratidiskursen. Tele Danmarks positive status blev dog 

udelukkende fremhævet som en modsætning til selskabets fremtidige status efter en privatisering. 

Analyserne viste, at det var essentielt for henholdsvis staten og de involverede selskaber at vejre 

den politiske stemning og undgå at blive tillagt negative roller i debatten, da den pågældende 

privatisering ellers kunne kompliceres yderligere. 

 

Figur 6. Oversigt over tildelte roller - selskaber 

 

Ligesom selskaberne indtog staten først og fremmest positive roller i den markedsøkonomiske 

diskurs i alle tre cases. Staten blev beskrevet som en aktør, hvis indflydelse på selskabernes drift 

skulle minimeres, så de kunne drives på markedsvilkår som andre private selskaber. I de 

konkurrerende diskurser blev staten dog tildelt både positive og negative roller, da det blandt andet i 

medarbejderdiskursen i Scandlines-casen blev anført, at staten både kunne betragtes som ansvarlig 

og uansvarlig, fordi Transportministeriet tog hensyn til medarbejdernes vilkår i forbindelse med 

privatiseringen uden dog at gøre nok for at informere medarbejderorganisationerne om processen 

undervejs. I Tele Danmark-casen blev staten beskrevet som en rå kapitalist i den markedskritiske 

             Selskab 
Diskurs 

Tele Danmark 
1994-1998 

Scandlines 
1998-2007 

DONG 
2001-2008 

Markeds-
økonomi 

• Effektiv 
• Bedst og billigst 
• Privat selskab 

• Effektiv og konkurrencedygtig 
• Kommerciel 
• Forretningsdrevet 
• Undgå politisk indblanding 

• Forberedelse på konkurrencevilkår
• Presset af international 

konkurrence 
• Udvikling af nye produkter 
• Effektiv og konkurrencedygtig 

Markedskritik • Privat monopol 
• Skyld i konkurrenceforvridning 
• Modstander af konkurrence 

• Monopolist 
• Selskab i transformationsproces 

fra offentligt til privat monopol 

• Usikker ledelse 

Ejerskab • Forældet ledelsesstil 
• Manglende omstillingsevne 
• Under pres 

• Splittet og vanrøgtet selskab 
• Problematisk ejerskab 
• Handlingslammet offentlig 

virksomhed 
• Ramt af store omvæltninger 

• Dansk selskab 
• Potentielt offer for 

uigennemsigtige udenlandske 
interesser 

• Selskab under forandring 

Demokrati 
 
Medarbejder 
 
Miljø 

• Hæderkronet statsligt aktieselskab 
• Privat monopol 

• Handlingslammet 
• Usikker fremtid 
• Rent tysk foretagende 
• Uafklaret situation 

• Miljøsynder 
• Selskab under forandring 
• Profitmaksimerende selskab 
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diskurs, mens der i ejerskabsdiskursen blev lagt vægt på, at staten skulle fremstå som en kritisk 

tilsynsfører med selskabets drift og medarbejdernes vilkår. 

 

Figur 7. Oversigt over tildelte roller - staten 

 

Af de gennemførte diskursanalyser og ovenstående figurer fremgår det, at selskaberne og staten 

blev tildelt roller inden for rammerne af den markedsøkonomiske diskurs, den markedskritiske 

diskurs og ejerskabsdiskursen i alle tre cases. Vi mener, at de tre diskurser er universelle i 

forbindelse med privatiseringer af statslige aktieselskaber, da salg af statens aktier medfører 

markedsøkonomiske overvejelser om provenu og selskabets fremtid på markedsvilkår. Spørgsmålet 

om selskabets indtog på markedet danner ligeledes grobund for kritisk diskussion af, hvilke ulemper 

markedsliggørelsen kan medføre. Endelig fører statens salg af aktier til en ændring i ejerforholdene, 

hvorfor den eller de nye ejere får offentlighedens interesse. Mens de tre omtalte diskurser viste 

kontinuiteten i debatterne om privatisering, viste diskursanalyserne dog også, at yderligere en 

diskurs tillagde mening til privatisering i hver enkelt case. I demokratidiskursen, 

medarbejderdiskursen og miljødiskursen blev der fremsat udsagn om de partikulære hensyn, der 

blev relevante i de enkelte cases. 

 

             Staten  
Diskurs 

Tele Danmark-casen 
1994-1998 

Scandlines-casen 
1998-2007 

DONG-casen 
2001-2008 

Markeds-
økonomi 

• Minimal rolle 
• Ingen indblanding i Tele 

Danmarks drift 
• Ingen styringsmæssige beføjelser 

• Sikre billige overfarter 
• Sikre bedste service 
• Sælger/ejer 

• Politisk aktør hvis rolle skal 
begrænses 

• Svag ejer 
• Ikke udøve utidig 

magt/indblanding 
• Sikre DONG kommercielle vilkår 

Markedskritik • Uansvarlig 
• Rå kapitalist 
• Aggressiv aktør 
• Udelukkende optaget af 

finanspolitiske hensyn 
• Giver køb på retssikkerheden 

• Regulerende myndighed 
• Tilsynsfører 
• Efterlever loven 
• Profitmaksimerende aktør 
• Opretholder monopol 

• Grisk  
• Uansvarlig ejer 
• Tilbageholder information 

Ejerskab • Garant for medarbejdernes job- og 
pensionsikkerhed 

• Kritisk tilsynsfører 

• Handlingslammet ejer 
• Bevæger sig på grænsen mellem 

ret og lovbrud 

• Værne om samfundets værdier 
• Beskytte DONG og forbrugere 

mod kapitalfonde 
• Værn mod trusler mod 

infrastrukturen 

Demokrati 
 
Medarbejder 
 
Miljø 

• Profitmaksimerende aktør 
• Tilsidesætter øvrige hensyn 

• Ansvarlig aktør 
• Succesfuld sælger 
• Uansvarlig aktør 

• Hyklerisk 
• Uansvarlig 
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Privatiseringerne af Tele Danmark og Scandlines lykkedes til trods for, at det markedsøkonomiske 

rationale bag statens salg af aktier blev udfordret af de universelle hensyn samt de partikulære 

hensyn i demokratidiskursen og medarbejderdiskursen. Privatisering af DONG lykkedes derimod 

ikke, fordi statens salg af aktier i selskabet i endnu højere grad blev knyttet til negative 

konsekvenser i både ejerskabsdiskursen og miljødiskursen, ligesom det økonomiske incitament for 

at gennemføre privatiseringen blev svækket som følge af den ustabile situation på de globale 

finansmarkeder. De mangefacetterede hensyn samt den politiske diskussion af, hvordan provenuet 

fra det ønskede salg af DONG skulle bruges, er et tydeligt eksempel på, at debatten om privatisering 

er blevet repolitiseret. 

 

9.2 Repolitiseringen af privatiseringsfænomenet 
De tre forrige kapitler har gennem en kortlægning af den danske debat om privatiseringerne af 

henholdsvis Tele Danmark, Scandlines og DONG i perioden 1994-2008 vist, hvordan en række 

diskurser har kæmpet om at bestemme, hvordan privatiseringsfænomenet skulle forstås. Perioderne 

omkring de tre cases er udvalgt for at studere, hvor i historien der forekom brud i måden, hvorpå 

privatisering blev opfattet. Ifølge Foucault er udgangspunktet for den genealogiske analyse at 

problematisere opfattelser af fænomener, der tages for givet (Villadsen, 2004:19). Vi har derfor 

iagttaget perioden 1994-2008 for at illustrere, hvordan der kan skabes en modhukommelse til den 

hegemoniske, pragmatiske forståelse af privatisering, der blev indstiftet med udgivelsen af 

Dybkjærrapporten i 1993. Staten har præsenteret privatiseringerne af Tele Danmark og Scandlines 

som succeser ud fra en markedsøkonomisk logik, men diskursanalyserne i indeværende speciale har 

vist en alternativ fortælling, som synliggjorde de mange hensyn, der blev skabt opmærksomhed 

omkring undervejs. Ved at problematisere og udfordre den gængse opfattelse af at der udelukkende 

hersker en konsensuspræget opfattelse af privatisering som en økonomisk fordel for stat, selskab og 

borgere/forbrugere, kan den genealogiske analysestrategi hjælpe DONG og andre statslige 

aktieselskaber med at forberede sig på den komplekse kritik, som opstår i forbindelse med 

privatiseringsprocessen. 

 

Vi har i det foregående synliggjort nogle historiske brud og illustreret, hvordan spørgsmål om 

demokratiske hensyn fyldte meget under privatiseringen af Tele Danmark. Hensynet til Scandlines’ 

medarbejdere fyldte meget under privatiseringen af rederiet, mens hensynet til miljøet samt 

hensynet til potentielle køberes nationalitet spillede store roller under bestræbelserne på at 
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privatisere DONG. Disse partikulære hensyn kan karakteriseres som brud med den hegemoniske 

opfattelse af privatisering som et spørgsmål om at tage markedsøkonomiske hensyn. I tråd med 

genealogiens formål kan de nævnte hensyn siges at have en kritisk effekt på, hvordan privatisering 

normalt opfattes, da både den demokratiske diskurs samt miljødiskursen står i det, Laclau og 

Mouffe omtaler som antagonistiske forhold til den markedsøkonomiske diskurs, hvilket forhindrer 

denne i at skabe entydighed og opnå hegemonisk status. Medarbejderdiskursen i Scandlines-casen 

og ejerskabsdiskursen i DONG-casen, hvor udenlandsk ejerskab blev udpeget som et særligt 

kritikpunkt, havde ligeledes en negativ effekt på det pragmatiske projekt, til trods for, at de ikke 

stod i antagonistiske, men derimod agonistiske, forhold til den markedsøkonomiske opfattelse af 

privatisering. 

 

Diskursanalyserne af de tre udvalgte cases har altså vist, hvordan der i perioden 1994-2008 skete 

brud i måden, hvorpå privatisering kunne forstås. Disse brud markerede en repolitisering af 

privatiseringsfænomenet, som blev styrket med tiden, eftersom hver debat i forbindelse med de tre 

udvalgte privatiseringer etablerede en bevidsthed om, at selskaberne og staten blev udsat for et 

krydspres af alternative hensyn. Bruddene markerede netop en repolitisering og ikke en ny 

hegemonisering af fænomenet, da den markedsøkonomiske diskurs stadig havde stor indflydelse på 

forståelsen af privatisering. 

 

Repolitiseringen af fænomenet kom allerede til udtryk under privatiseringen af Tele Danmark, hvor 

salget af aktier blandt andet blev diskursiveret som en negativ konsekvens for det demokratiske 

lighedshensyn. Udviklingen blev forstærket med privatiseringen af Scandlines og forsøget på at 

privatisere DONG, hvor den markedsøkonomiske diskurs blev udfordret yderligere. Som følge af 

den markedsøkonomiske diskurs’ kontinuitet er det ikke muligt at udpege, hvad Foucault benævnte 

et monument, der vidner om én afgørende begivenhed, der har indsat en ny forståelse af 

privatisering, som har samme betydning som udgivelsen af Dybkjærrapporten havde. Til gengæld 

kan de enkelte diskurser og deres indbyrdes forhold, hvorigennem de kæmpede om at opnå 

hegemonisk status, karakteriseres som begivenheder, der kontinuerligt har politiseret 

privatiseringsfænomenet fra midten af 1990’erne og op gennem starten af det 21. århundrede. Hvis 

udviklingen fortsætter, betyder repolitiseringen, at statslige aktieselskaber fremover i højere grad 

bør være opmærksomme på de udfordrende hensyn, som er partikulære og relaterer sig til det 

enkelte selskab. Sådanne hensyn kan dog være svære at identificere på forhånd. I Scandlines’ 
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tilfælde kan opmærksomheden omkring medarbejdernes vilkår eksempelvis ses som et hensyn, der 

udfordrede selskabet, og som ledelsen samt staten muligvis kunne have reduceret betydningen af, 

hvis man i endnu højere grad havde været opmærksom på at informere og inddrage 

medarbejderorganisationerne i privatiseringsprocessen for at undgå den megen spekulation i 

medierne om konsekvenserne af privatiseringen. 

 

Scandlines er et eksempel på et tidligere statsligt aktieselskab med en lokal forankring i 

nærområderne omkring rederiets overfarter, og det var derfor også i høj grad lokale interesser, som 

prægede diskursiveringen af debatten om privatiseringen af selskabet. Tele Danmark og DONG har 

betydning for flere borgere i det danske samfund. Derfor var debatten om privatiseringerne af disse 

to selskaber også i højere grad præget af overordnede samfundskritiske argumenter, som 

eksempelvis omhandlede de demokratiske spørgsmål i Tele Danmark-casen. I debatten om 

privatiseringen af DONG blev der fokuseret på miljøhensyn og spørgsmålet om udenlandsk 

ejerskab, fordi emnerne blev debatteret livligt i selskabernes omverden. DONG og andre statslige 

aktieselskaber bør derfor ikke udelukkende fokusere på deres egne roller i forbindelse med en given 

privatiseringsproces. De må også forstå at navigere mellem de komplekse hensyn, der diskuteres i 

den offentlige debat, og forstå hvordan de tillægges betydning i processen, da omverdenen har stor 

indflydelse på udfaldet af denne. 

 

Staten indtager en særlig vigtig position i selskabernes omverden, eftersom den fremstår som både 

ejer og sælger. Det er derfor afgørende, at de statslige aktieselskaber har kendskab til udviklingen i 

statsræsonen. Den markedsøkonomiske diskurs bekræftede i alle tre casestudier en forventning til 

staten om, at den skulle begrænse sin indblanding og styring i tråd med det avancerede liberale 

styringsideal for at give plads til selskabernes autonomi, så de kunne bestræbe sig på at drive 

forretning på kommercielle vilkår. Staten kunne dog stadig benytte sig af rammestyring og 

lovgivning på sektorområderne for på den måde at styre selskaberne på afstand. De negative roller, 

staten blev tilskrevet i figur 7, indikerer på den anden side et ønske om øget statslig regulering og 

mindre styring på afstand, hvilket sætter spørgsmålstegn ved den herskende statsræson, som denne 

blev beskrevet i kapitel 5. Hvis den tendens fortsætter, vil det medføre yderligere repolitisering af 

privatiseringsfænomenet, som de statslige aktieselskaber må forholde sig til, fordi dette i stigende 

grad kan gøre det sværere at argumentere for mindre marked og mere stat. 
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DEL 6: Konklusion 
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10 Konklusion 
Formålet med indeværende speciale har været at undersøge, hvordan den pragmatiske holdning til 

privatisering er blevet udfordret af konkurrerende politiske hensyn i den danske debat samt at 

identificere, hvilke kommunikative udfordringer det danner grundlag for i forbindelse med 

kommende privatiseringer med særligt fokus på privatiseringen af DONG. Problemformuleringen 

er primært belyst ud fra en diskursteoretisk forståelsesramme, der med bidrag fra Foucaults 

genealogiske analyseperspektiv har gjort det muligt at iagttage, hvordan forståelsen af 

privatiseringsfænomenet har ændret betydning i forbindelse med privatiseringerne af Tele Danmark 

og Scandlines samt bestræbelserne på at privatisere DONG. Laclau og Mouffes diskursteoretiske 

analyse, der fokuserer på diskursive konflikter, blev inddraget for at belyse, hvordan udfordringerne 

af den pragmatiske holdning kunne forklares i de enkelte casestudier. 

 

Første analysedel viste emergensen af det pragmatiske projekt, der blev understøttet af skiftet fra 

ideologiske holdninger til konsensusprægede udsagn, som kan iagttages i empirien fra begyndelsen 

af 1990’erne. Derudover kan Dybkjærrapporten iagttages som en praktisk teknologi, der sammen 

med Finansministeriets vidensopbygning på området synliggjorde teknificeringen af 

privatiseringsfænomenet, hvorved den ideologiske forståelse af fænomenet fra 1980’erne 

forstummede. 

 

På baggrund af diskursanalysen af Tele Danmark, som byggede på udsagn fra perioden 1994-1998, 

kan vi konkludere, at den pragmatiske holdning til privatisering blev udfordret af, at 

privatiseringsfænomenet blev omdannet til en flydende betegner, da der ikke længere eksisterede en 

så entydig holdning til privatisering af statslige aktieselskaber. Pragmatismen blev særligt udfordret 

af demokratiske hensyn, som dækkede over en frygt for, at borgerne ville miste indflydelse på 

selskabets udvikling efter et salg. Den markedskritiske diskurs og ejerskabsdiskursen relaterede 

yderligere hensyn, så som frygten for dannelse af private monopoler og udenlandsk interesse for det 

nationale teleselskab, til privatiseringen af Tele Danmark. De to diskurser viste sig endvidere at 

indsætte universelle hensyn, som også udfordrede den pragmatiske holdning i de øvrige casestudier.  

 

På baggrund af Scandlines-casen kan vi desuden konkludere, at den pragmatiske forståelse af 

privatisering blev udfordret af andre hensyn efter 1998. Udfordringerne kom til syne i diskursernes 

forsøg på at overlejre hinanden, men det var særligt hensynet til selskabets medarbejdere og deres 
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ansættelsesvilkår, som skabte opmærksomhed i lokalområderne og udfordrede den pragmatiske 

holdning. 

 

Endelig har analysen af bestræbelserne på at privatisere DONG vist, hvordan frygten for 

privatiseringens negative konsekvenser for miljøet og den statslige kontrol med 

energiforsyningssikkerheden kom til udtryk, hvilket markerede yderligere udfordringer af det 

pragmatiske projekt. De tre diskursanalyser udgør et brud med den selvfølgelige opfattelse af 

privatisering som noget pragmatisk og økonomisk rationelt.  

 

De konkurrerende politiske hensyns udfordring af den pragmatiske holdning til privatisering danner 

grundlag for en række kommunikative udfordringer, som statslige aktieselskaber står over for i 

forbindelse med kommende privatiseringsprocesser. Diskursanalyserne af de tre cases i dette 

speciale illustrerer, hvordan selskaberne og staten indtrådte i en række negative roller i debatterne, 

hvilket bidrog til at komplicere de enkelte privatiseringsprocesser. Italesættelsen af selskaberne og 

staten havde indflydelse på, hvordan den enkelte privatisering forløb, da tildelingen af roller 

dannede rammerne for de diskursive kampe og politiske konflikter, der prægede debatten. 

 

Statslige aktieselskaber bør bestræbe sig på løbende at vejre den politiske stemning og identificere 

de brud, der måtte have indflydelse på de pågældende selskabers sektorspecifikke mulighed for at 

gennemføre en succesfuld privatisering. Diskursanalyserne af privatiseringerne af Tele Danmark og 

Scandlines i dette speciale understreger, at selskaberne og staten ikke udelukkende kan fremføre 

markedsøkonomiske argumenter for at sælge statens aktieposter. Repolitiseringen viser, at de 

vigtigste konkurrerende politiske hensyn ligeledes skal tages i betragtning, hvis privatiseringen skal 

kunne gennemføres uden at møde betydelig modstand blandt borgerne og politiske aktører. 

Analysen af de fejlslagne bestræbelser på at privatisere DONG viser endvidere, at de ansvarlige 

politikere kan blive nødt til at aflyse en planlagt privatisering, hvis denne møder modstand fra 

diskurser med stærk forankring i det omkringliggende samfund og samtidig tegner til at indbringe et 

mindre provenu end forventet. Desuden kan varetagelsen af statens interesser i forbindelse med salg 

af statslige aktieselskaber komplicere privatiseringsprocessen yderligere, hvis det sker på baggrund 

af uklare politiske intentioner og favorisering af statens egeninteresse på bekostning af andre 

aktører som eksempelvis aktionærer eller forbrugere. 
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Som følge af udfordringen af den pragmatiske tilgang til privatisering konfronteres DONG og andre 

statslige aktieselskaber, der går en privatisering i møde, i dag med mere komplekse udfordringer, 

end eksempelvis Tele Danmark gjorde i 1994-1998. Den neoliberale statsræson og kritikken af 

statens indblanding i markedsforholdene kom til udtryk i Dybkjærrapporten. De gennemførte 

diskursanalyser samt den genealogiske analyse af privatiseringsfænomenets udvikling viser dog, at 

pragmatismen er blevet forstyrret af konkurrerende politiske hensyn, og at privatiseringsdebatten er 

blevet repolitiseret. I forbindelse med kommende privatiseringer bør staten og de pågældende 

selskaber derfor være opmærksomme på, at den neoliberale statsræson og den pragmatiske holdning 

til privatisering er under pres.
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