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Abstract 
 

The use of interest groups in policy development has existed since the end of the 19th century. 

However, during the last 10-15 years the lobbying of interest groups has intensified significantly. 

Although some 1700 different interest groups exist in Denmark, nine of these account for about a 

third of all political influence. The current understanding within the field of interest groups’ political 

influence is rather limited, and as such this thesis seeks to broaden the insight to the field of study. 

 

The main purpose of this master thesis is to examine and analyse how interest groups and 

politicians cooperate in Denmark. More specifically, the thesis puts emphasis on the roles each 

part plays when cooperating and how these roles affect the nature of the cooperation.  

 

To do this, the thesis applies a social constructivist approach with concepts from Ernesto Laclau’s 

discourse theory. With an empirical basis in interviews with three politicians from each of the three 

parties participating in the ‘VLAK’-government in 2018 and with a representative from the Danish 

interest group Danish Agriculture & Food Council (Landbrug & Fødevarer), this thesis explores 

how discourse constructs the idea of ‘politician’ and ‘interest group’.  

 

The analysis shows that politicians and interest groups are granted different subject positions by 

the discourse. Consequently, politicians are expected to be well informed, but certain limitations 

compel them to seek assistance from interest groups, which then become a sort of ‘informer’. The 

thesis argues that a playing-field is created where this transaction of information takes place, and 

discusses how politicians set up certain barriers to access this playing-field. Ultimately, the equal 

access to this playing field is up for debate, as is the ‘neutral’ role of the politicians in creating the 

access barriers. 
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1. Indledning 
 

Spændingsfeltet mellem politikere og interesseorganisationer er et velkendt fænomen, der har 

eksisteret lige siden konturerne af de første interesseorganisationer viste sig. I dag kendes 

interesseorganisationerne som magtfulde samfundsaktører, der beskæftiger flere tusinde ansatte 

og repræsenterer hundredtusindevis af medlemmer i erhverv, der omsætter for flere milliarder 

(“Fakta om erhvervet 2017,” 2017). Selvom der er omkring 1.700 interesseorganisationer i 

Danmark, står bare ni organisationer for omkring en tredjedel af den politiske indflydelse (McGhie, 

2014). Især erhvervsorganisationer er de helt store spillere blandt interesseorganisationerne 

efterfulgt af fagforeninger. En interesseorganisation som Landbrug & Fødevarer er et godt 

eksempel på en klassisk erhvervsorganisation med mange tusinde medlemmer (“Medlemstal,” 

n.d.). Sammen med Dansk Industri og Dansk Erhverv hører Landbrug & Fødevarer til i den 

absolutte top, når det kommer til størrelse og indflydelse hos interesseorganisationer (McGhie, 

2014). Blandt andet derfor vil dette speciale tage udgangspunkt i netop Landbrug & Fødevarer 

som case.  

 

Gennem de sidste 10-15 år er der sket en udvikling mod mere lobbyisme i dansk politik. Presset 

fra lobbyisterne er simpelthen blevet større (Flink, 2016). Der er kommet flere organisationer, og 

de er blevet større og mere professionelle. Man kan stille spørgsmålstegn ved det demokratiske i, 

at en så relativt lille udvalgt skare på blot ni organisationer, umiddelbart har så stor indflydelse i 

dansk politik. Interesseorganisationerne er ikke folkevalgte, og der eksisterer meget lidt forskning 

om hvordan de i praksis opnår indflydelse - og hvor meget indflydelse, de i virkeligheden har. Vi 

ved, at de kommer med høringssvar, og at de kan få foretræde i de relevante udvalg. Men hvordan 

fungerer samarbejdet mellem interesseorganisationer og politikere? Det er dette speciales fokus, 

og det vil vi vende tilbage til senere i denne indledning. Først lidt generelt om 

interesseorganisationer og den historiske kontekst. 

 

En interesseorganisation er kort fortalt en organisation, der er sat i verden for at varetage dens 

medlemmers fælles interesser over for magthaverne i det politiske system (Bregnsbo, n.d.). 

Danmark er et land med tradition for at sammenslutte sig i foreninger og organisationer, såfremt 

man har et fælles anliggende, da man derved får en større stemme. Helt konkret forsøger 

interesseorganisationer at få politisk indflydelse blandt andet ved at forsøge at påvirke politikere til 

at følge deres agenda. Når magthaverne - i dette tilfælde politikerne - forsøges påvirket og 

overbevist om organisationers, virksomheders eller enkeltpersoners agenda, kaldes det lobbyisme 
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(Bille, n.d.). Dermed bliver en af interesseorganisationens vigtigste opgaver at udøve lobbyisme 

over for det politiske system.  

 

Samarbejdet mellem interesseorganisationer og politik trækker tråde helt tilbage til starten af det 

20. århundrede. Her ses de første konturer af den korporative model for samspil særligt inden for 

produktion. Landboorganisationerne og arbejderbevægelsen har siden deres dannelse været 

centrale samfundsaktører (Binderkrantz, Munk Christiansen, & Helboe Pedersen, 2014). Senere 

kom en lang række organisationer og foreninger til, som alle var karakteriserede af 

sammenslutninger af folk med fælles interesser. Landbrugsområdet er et af de mest 

velorganiserede og har rod i 1880’ernes etablering af andelsbevægelsen (Binderkrantz et al., 

2014).  

 

Man kan altså roligt sige, at landbrugsområdet er et historisk vigtigt politikområde, der længe har 

været påvirket af forskellige organiserede kræfter. Blandt andet derfor fungerer landbrugsområdet 

særdeles godt som caseeksempel for interesseorganisationers samarbejde med det politiske 

system generelt. Imidlertid er det vigtigt at pointere, at man naturligvis ikke endegyldigt kan 

konkludere noget generelt ud fra et caseeksempel. Man kan dog give et øjebliksbillede af, hvordan 

en klassisk, stor interesseorganisation som Landbrug & Fødevarer samarbejder med politikere og 

det politiske system. Selvom Landbrug & Fødevarer er iagttagelsespunkt i dette speciale, skal det 

ikke ses som en analyse af organisationen Landbrug & Fødevarer. Organisationen fungerer blot 

som et eksempel på en interesseorganisation, og derfor anvendes blot betegnelsen 

”interesseorganisation” i dette speciale. 

 

Anskuer man i et historisk perspektiv, vil man kunne se en ændring i den måde, 

interesseorganisationer søger indflydelse - eller i det mindste i hvor de søger indflydelse. Over de 

sidste 40 år har Folketinget fået en stadig større og mere afgørende rolle i dansk politik, hvilket 

også afspejler sig i interesseorganisationernes prioriteringer (Binderkrantz et al., 2014). Før har 

den politiske magtstruktur favoriseret Forvaltningen i politikudvikling, men en række forhold fra 

1970’erne og frem, har skabt en magtforskydning i Folketingets favør (Binderkrantz et al., 2014). 

Blandt andet har en reform af udvalgene gjort, at Folketinget har fået større kontrol over disse, og 

blandt andet derfor har man også set en relativ forskydning i interesseorganisationernes 

prioritering af råd, nævn og udvalg til en mere ‘uformel’ lobbyisme direkte til folketingspolitikerne. 

Derfor er interesseorganisationernes samarbejde med politikerne af særlig stor interesse i dette 

speciale og i samfundet generelt. Dermed skal dette speciales særlige interesse på lige netop 

disse to parter i dansk politik ses i lyset af føromtalte udvikling. 
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Dette speciale indskriver sig - sammenlignet med den eksisterende forskning - som et alternativt 

bud på at analysere interesseorganisationers politiske indflydelse. Hvor den eksisterende forskning 

i overvejende grad har haft et realistisk udgangspunkt i kvantitativ data, er dette speciales 

fremgangsmåde overvejende kvalitativ med udgangspunkt i socialkonstruktivistisk diskursteori. 

Den seneste viden inden for området har især været præget af forskning fra INTERARENA-

projektet fra Aarhus Universitet med blandt andre Peter Munk Christiansen og Anne Binderkrantz 

(se blandt andet Binderkrantz et al., 2014), samt Ove Kaj Pedersens talrige analyser af 

policyudvikling og vidensregimer (blandt andet Campbell & Pedersen, 2014). Dette speciale går 

dog en lidt anden vej. Med specialets socialkonstruktivistiske blik bliver det således muligt at 

‘afselvfølgeliggøre’ samarbejdet mellem politikeren og interesseorganisationen. Med andre ord 

undersøge, hvordan man overhovedet kan tale om en interesseorganisation eller politiker som 

meningsfulde begreber – dermed også hvordan, der skabes mening om dem. Vi forholder os 

kritiske over for samarbejdet som noget, der blot eksisterer, og som kan tages for givet. I stedet 

undersøger vi, hvordan henholdsvis politikeren og interesseorganisationen optræder i diskursen. 

Hvilke roller, de indtræder i. Dette speciale skal altså ses som et bidrag til den eksisterende 

forskning, men med et nyt blik på, hvordan man kan iagttage spændingsfeltet mellem 

interesseorganisation og politiker i dansk politik.  

 

1.1 Problemfelt 
 
Det er interessant, at interesseorganisationer og politikere indgår i et stadig tættere samarbejde. 

Som nævnt er lobbyisternes pres på politikerne steget markant inden for de seneste 10-15 år. 

Samtidig ved vi ikke meget om, hvordan dette samarbejde foregår i praksis. Udefra set lader det 

sågar til at være omgærdet af en vis mystik og hemmelighedskræmmeri. Samtidig kan det opfattes 

som et demokratisk problem, at ikke-folkevalgte interesseorganisationer udøver indflydelse på de 

folkevalgte politikere (Esbensen, 2017; Strunck & Banggaard, 2015). Med dette speciale ønsker vi 

at “afmystificere” samarbejdet og bringe det frem i lyset. Specialet interesserer sig altså for, 

hvordan interesseorganisationer og politikere samarbejder, og hvilke roller de indtager i dette 

samarbejde. Specialet kigger på den diskursive praksis, der eksisterer mellem 

interesseorganisation og politiker. Dette er specialets formål - og det fører til følgende 

problemformulering: 
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1.1.1 Problemformulering 
 
Hvordan artikuleres henholdsvis politikerens og interesseorganisationens rolle i dansk 
politik af politikere og interesseorganisation, og hvilke konstitutive konsekvenser har dette 
for samspillet mellem de to aktører?  

 

Dette er opdelt i følgende arbejdsspørgsmål: 

• Hvordan meningsudfyldes politikeren og dennes rolle i samarbejdet med 

interesseorganisationen af henholdsvis politikerne og interesseorganisationen? 

• Hvordan meningsudfyldes interesseorganisationen og dennes rolle i samarbejdet med 

politikeren af henholdsvis interesseorganisationen og politikerne? 

• Hvilke konstitutive konsekvenser har deres respektive roller samt samspillets 

konstruktion? 

 

Specialets projektdesign er illustreret i nedenstående figur 1, der viser hvordan de tre respektive 

arbejdsspørgsmål søges besvaret. Først analyseres artikulationerne vedrørende politikeren i 

analysedel 1. Dernæst i analysedel 2 analyseres interesseorganisationen, og endeligt diskuteres 

de konstitutive konsekvenser i diskussionsafsnittet. En konkret gennemgang af hvordan analysen 

besvarer disse arbejdsspørgsmål findes i kapitel 5.1 og 5.2. 

 
Figur 1: Projektdesign 
 

• Hvordan meningsudfyldes politikeren og dennes 
rolle i samarbejdet med interesseorganisationer af 
henholdsvis politikere og interesseorganisationer?

Analysedel 1

• Hvordan meningsudfyldes interesseorganisationen 
og dennes rolle i samarbejdet med politikeren af 
henholdsvis interesseorganisationen og politikeren?

Analysedel 2

• Hvilke konstitutive konsekvenser har deres 
respektive roller samt samspillets konstruktion for 
det fortsatte samarbejde?

Diskussion
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1.2 Læsevejledning 
 

Kapitel 1 startede med en introduktion af specialets overordnede emne, nemlig grænsefeltet 

mellem interesseorganisationer og politik. Indledningen præsenterede konceptet om 

interesseorganisationer og satte det i en historisk kontekst. Den beskrev endvidere en række 

problematikker og redegjorde for specialets indskrivning i den eksisterende forskning. Herefter 

præsenteredes specialets problemformulering med tilhørende tre forskningsspørgsmål. 

 

Kapitel 2 er specialets teoriafsnit. Her gives en kort præsentation til baggrunden for Ernesto 

Laclaus diskursteori, efterfulgt af en dybere gennemgang af hans diskursteori og de tilhørende 

begreber, samt hvordan begreberne bringes i anvendelse. 

 

Kapitel 3 redegør for specialets valg af analysestrategi til besvarelse af problemformuleringen, 

samt de videnskabsteoretiske baggrund implikationer. 

 

Kapitel 4 er metodeafsnit, der redegør for valg omhandlende overvejelserne ved indsamling og 

behandling af specialets data. 

 

Kapitel 5 består af to selvstændige analyser. Den første del analyserer, hvordan ‘politikeren’ som 

nodalpunkt meningsudfyldes af en ækvivalenskæde bestående af udvalgte momenter. Den anden 

del indeholder en analyse af, hvordan ‘interesseorganisationen’ som nodalpunkt ligeledes 

meningsudfyldes af momenter i en ækvivalenskæde. Begge analysedele afsluttes med en 

delkonklusion.  

 

Kapitel 6 indeholder en diskussion om, hvordan diskursens tildeling af subjektpositioner får 

konstitutive konsekvenser for samarbejdet mellem politiker og interesseorganisation. Herefter 

diskuteres det, hvordan der skabes et ‘playing-field’ for samarbejdet, samt hvordan politikeren 

indtræder i en subjektposition som ‘gatekeeper’ for dette playing-field. 

 

Kapitel 7 er specialets konklusion, som konkluderer på de væsentligste af specialets erkendelser. 
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2. Teori 
 
Formålet med dette speciale er at undersøge hvordan interesseorganisationen og politikeren 

tildeles roller i diskursen, samt hvilke konstitutive konsekvenser dette måtte medføre for videre 

samarbejde. Dette gøres ved at kigge på den diskursive praksis, der eksisterer mellem Landbrug & 

Fødevarer, som interesseorganisation, og udvalgte relevante politikere. Dermed ønsker specialet 

at undersøge, hvordan henholdsvis interesseorganisation og politiker italesættes af begge parter, 

samt hvilke roller de tilskrives. Til at analysere dette anvendes Ernesto Laclau og Chantal Mouffes 

diskursteori og dertilhørende begreber, hvilket i nærværende afsnit vil blive præsenteret. Først vil 

diskursteorien og dennes baggrund udlægges i et mere overordnet perspektiv. Dernæst 

præsenteres de relevante teoretiske begreber - og hvor det giver mening, vil det blive forklaret, 

hvordan de vil bringes i anvendelse i specialets analyse.  

 

2.1 Diskursteori 
 
Diskursteori er ikke bare én ting – der er et væld af muligheder for at tænke diskursteoretisk. 

Mange anvender begrebet ’diskurs’ på mere eller mindre forskellige måder, og det fylder generelt 

meget i samfundsvidenskaberne. Et fællestræk ved disse måder at tænke diskurs er at vores 

måder at tale på, ikke direkte afspejler verden, identiteter og sociale relationer fuldstændigt 

neutralt, men faktisk er med til at skabe og forme disse (Jørgensen & Phillips, 1999). 

Diskursanalyser kan ofte bruges til at forske i samfundets magtrelationer, og hvordan de fungerer 

og giver visse aspekter i den sociale verden en normativ karakter. Diskursanalyse kan således 

anvendes til at kritisere disse magtrelationer og påpege en vilkårlighed i dem for derved at skabe 

mulighed for social forandring (Jørgensen & Phillips, 1999). 

 
Formålet med dette speciales konkrete diskursanalyse er ikke nødvendigvist at gå så langt som at 

lede til sociale forandringer i vores samfund. Snarere er det at kortlægge de sociale relationer, der 

synes selvfølgelige, og udforske hvordan disse er med til at skabe bestemte magtrelationer, som 

er kontingente - de kunne have været anderledes. I takt med dette ønsker specialet at undersøge 

hvilke konstitutive konsekvenser, som de konkrete magtrelationer medfører. 

 
De forskellige tilgange til diskursteori og diskursanalyse har det til fælles, at de alle stammer fra 

strukturalismen og videreudvikles med poststrukturalismens gennembrud (Jørgensen & Phillips 

1999). Som i strukturalismen har sproget også en helt central position i diskursteori. En 

grundpræmis er, at vores adgang til virkeligheden altid går gennem sproget (Jørgensen & Phillips, 
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1999). Ligeledes er sproget, som tidligere nævnt, aldrig bare en ren spejling af den allerede 

eksisterende virkelighed – sproget skaber derimod den virkelighed, som den søger at indfange. På 

denne måde kan de diskursive strukturer eller relationer få direkte sociale konsekvenser for vores 

forståelse af den sociale verden.  

 

Som eksempel kan man tage den altid allestedsnærværende debat om klima, drivhusgasser og 

global opvarmning. Stigende temperaturer iagttages og beskrives på vidt forskellige måder, fordi 

de indskrives i forskellige diskurser. Mange vil beskrive udviklingen ud fra en miljødiskurs, der ser 

udviklingen i et perspektiv om stigende CO2-niveau i atmosfæren skabt af menneskelige 

handlinger. Andre vil tale om det ud fra en anden diskurs om jordens naturlige cyklus, som vi 

mennesker har lille eller ingen indflydelse på. På denne måde bliver stigende temperaturer til noget 

vidt forskelligt ud fra hvilken diskurs, den indskrives i samt hvilke underliggende magtstrukturer, der 

måtte være. Der findes en række af forskellige diskurser, der på sin vis ’kæmper’ om at fastsætte, 

hvordan man kan tale om et emne eller fænomen. Mere om hegemoni til sidst i afsnittet. 

  

2.2 Laclaus diskursteori 
 
Dette speciale tager udgangspunkt i Ernesto Laclau og Chantal Mouffes diskursteori. Flere steder 

står både Laclau og Mouffe som forfattere til denne diskursteori, og andre steder blot Laclau. For 

at undgå unødig forvirring står blot Laclau som ophavsmand i dette speciale. Laclaus diskursteori 

er opstået, blandt andet, ud fra en marxismekritik og med stærk inspiration fra blandt andet Antonio 

Gramsci, hvorfra hegemonibegrebet hentes og omskrives (Andersen, 1999). Inspirationen kommer 

ligeledes fra Foucault, Lacan, og Derrida, hvorfra han låner og omskriver flere begreber. Ligesom 

andre teoretikere, der beskæftiger sig med diskursteori, udspringer en stor del af deres arbejde fra 

strukturalismens sprogteori. Derfor er det også nødvendigt at gennemgå netop denne forståelse af 

sproget, samt hvordan Laclaus diskursteori kommer som en poststrukturalistisk kritik af 

strukturalismen. 

  

2.2.1 Kritik og videreudvikling af strukturalismen 
 
Diskursteorien har, som nævnt, sit udspring i strukturalismen. Ferdinand de Saussure, 

grundlæggeren af strukturalismen, udviklede et tegnbegreb, der beskriver hvordan sproget tildeler 

mening til noget (Andersen, 1999). Dette tegnbegreb består af to sider af et begreb: betegner og 

betegnet. Betegneren kan være ordet ”hest” – enten det skrevne eller sagte ord. Det vil henvise til 

det betegnede ”hest”, der er et dyr med fire ben, man kan ride på. Den måde det enkelte tegn får 

dets betydning er dets forhold til andre tegn. Ordet ”hest” betyder således kun noget, fordi det står i 
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relation til noget andet – fordi det netop ikke er en hund eller en ko. Tegnene kan dermed 

beskrives som at indgå i en struktur af tegn, der alle står i relation til hinanden. Der er altså således 

intet naturligt forhåndsgivet forhold mellem betegner og betegnet – Saussure beskrev også dette 

forhold som arbitrært eller vilkårligt (Jørgensen & Phillips, 1999). 

 
Tegnene får derfor deres betydning ved at stå i et bestemt forhold til andre tegn og danner derved 

en fast struktur for betydning. Poststrukturalismens (hvor vi placerer Laclau) kritik af netop denne 

forståelse for meningsdannelse er, at strukturerne, som disse forhold udgør, ikke er så fastlåste, 

som strukturalismen fremlægger det (Jørgensen & Phillips, 1999). Ligesom i strukturalismen 

mener poststrukturalismen, at tegnene får deres mening ud fra deres relationer til andre tegn, men 

de påpeger endvidere, at disse forhold forskyder sig, og derfor kan mening ændre sig over tid. 

Strukturalismen ser disse strukturer som værende faste og uforanderlige og installerer et form for 

center. Et center alle relationerne peger tilbage på. Et center til at ordne alle forskellene og til at 

”kunne pege på oprindelsen og afslutningen for menings- og betydningsdannelsen” (Derrida, 1978, 

p. 279 Esmark, Laustsen, & Andersen, 2005, p. 26) Derridas analyse og afmontering af dette 

center findes også tegn på, at Derrida er med til at inspirere Laclaus forståelse af diskursbegrebets 

rolle i meningsdannelse: 

  
”[I] fraværet af et centrum eller en oprindelse bliver alt til diskurs – forudsat at vi kan 

enes om dette ord – det vil sige et system, i hvilket det centrale betegnede, det 

originalt og transcendentalt betegnede aldrig er til stede uden for et system af 

forskelle. Fraværet af det transcendentalt betegnet forlænger 

meningsskabelsens spil uendeligt”. (Derrida, 1978, p. 280 Esmark et al., 2005, p. 27) 

  

Derridas pointe; at der ikke kan eksistere noget centrum (eller transcendental betegnede) uden for 

diskursen (systemet af forskelle), medfører altså at alt bliver til diskurs – en præmis for Laclaus 

diskursteori. Endvidere forlænges meningsskabelsens spil uendeligt – dette spil om at danne 

mening, eller præmis for mening, bliver hos Laclau til den hegemoniske kamp. Uden dette center, 

åbnes strukturen for, at der aldrig er fuldstændig fikseret mening – højst delvist (Andersen, 1999). 

Et tegn eller begreb kan skifte betydning både over tid og i forhold til hvilken situation det bruges i. 

Dermed skabes en idé om at der er et socialt rum, hvor tegnenes betydning hele tiden er til 

diskussion, og aldrig ligger helt fast – man kan sige at strukturerne er ustabile eller åbne. Denne 

ustabilitet bliver diskursteoriens helt store omdrejningspunkt. Hele meningen med diskursteorien 

bliver at ”kortlægge de processer, hvor vi kæmper om, hvordan tegnenes betydning skal 

fastlægges” (Jørgensen & Phillips, 1999, p. 36). 
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2.2.2 Postmarxisme 
 
Ligesom Laclau henter en stor del af sin inspiration til sin diskursteori hos strukturalismen og 

poststrukturalismen, er marxismen også en stor indflydelse. Laclau kan defineres som postmarxist, 

idet han er med til at kritisere marxismen og redefinere den (Gad et al., 2002). Ved marxismen 

deles hele samfundet i basis og overbygning. Økonomien findes i basis og er determinerende for 

overbygning – og heri betydningsdannelsen (Jørgensen & Phillips, 1999). Samfundet er endvidere 

delt i to grupper: proletariatet og bourgeoisiet – proletariatet er udnyttet af bourgeoisiet, som ejer 

produktionsmidlerne, og de gør ikke oprør fordi deres bevidsthed styres af overbygning, som igen 

er determineret af basis og økonomien (Laclau & Mouffe, 2002). Alt dette gør Laclau radikalt op 

med; ifølge ham er der ingen objektive love, som for eksempel økonomien, der inddeler samfundet 

i klasser - de grupper, der findes, er altid skabt af politisk diskursive processer (Jørgensen & 

Phillips, 1999). Det er ikke længere økonomien, der er styrende for hvordan meningen skabes i 

samfundet – snarere lægges basis og overbygning sammen, idet det politiske får forrang. Det er 

således ”politiske artikulationer, der afgør hvordan vi handler og tænker” (Jørgensen & Phillips, 

1999, p. 45). 

  

2.3 Centrale begreber for diskursteorien 
 
Efter at have gennemgået de overordnede videnskabsteoretiske linjer i diskursteoriens tilblivelse 

samt Laclaus diskursteoretiske projekt, vil de centrale begreber i Laclaus diskursteori, der 

anvendes i dette speciale, nu blive introduceret. 

  

2.3.1 Artikulation 
 
Artikulation eller artikulationsproces er et af de mest centrale begreber inden for Laclaus 

diskursteori. Når man laver en diskursanalyse med afsæt i Laclau er det, man forsøger at få øje på 

og analysere, nemlig artikulationer. Helt overordnet beskriver Laclau artikulationsbegrebet som 

”enhver praksis, som etablerer en relation mellem elementer, således at deres identitet modificeres 

som følge af denne artikulatoriske praksis.” (Laclau & Mouffe, 2002, p. 52). For at kunne forstå 

artikulationsbegrebet til fulde, er det imidlertid nødvendigt at forklare begreberne elementer og 

momenter, da målet med en artikulationsproces er at omdanne elementer til momenter (Laclau & 

Mouffe, 2002). 

  

Et element kan, med brug af Laclaus terminologi, defineres som et udtryk (hos Saussure en 

betegner), der ikke har en fast forbindelse med indhold (betegnet hos Saussure). Der er derimod 
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tale om en flydende betegner, som ikke er diskursivt artikuleret og derfor kan og må artikuleres. 

Begrebet moment dækker, i modsætning til element, over en fikseret forbindelse mellem udtryk og 

indhold. Det vil sige, at betydningen her er fast artikuleret inden for en diskurs. Diskursbegrebet 

defineres som ”den strukturerede totalitet”, som den artikulatoriske praksis afføder (Gad et al., 

2002, p. 24). 

  

I artikulationsprocessen omdannes elementer altså til momenter og opnår dermed en relativt 

fikseret betydning inden for den givne diskurs. Som udgangspunkt er alle udtryk elementer, men 

fordi at de i artikulationsprocessen sammenkædes med andre elementer, bliver deres betydning 

modificeret og de omdannes til momenter. Med andre ord: forholdet mellem udtryk og indhold 

(betegner/betegnet hos Saussure) starter med at være flydende som elementer, men bliver 

gennem artikulation relativt fikseret som momenter (Laclau & Mouffe, 2002). Når relationen mellem 

udtryk og indhold i en periode er stabil taler man om, at meningen er fikseret eller at diskursen er 

sedimenteret for en stund (Hansen, 2005). Med andre ord har man i et sådan tilfælde opnået en 

midlertidig hegemoni, hvilket er det underliggende mål med en artikulationsproces. 

 

2.3.2 Dislokation 
 
Begrebet dislokation er endnu et centralt begreb for Laclau, fordi at en præmis for at noget kan 

artikuleres og man kan opnå hegemoni, ifølge Andersen (1999) er, at der er noget at 

hegemonisere. Det er der kun, når diskurserne ikke er endeligt fikserede, når der ikke foreligger en 

fast forbindelse mellem et udtryk og dets indhold. Med andre ord, hvis alle elementer allerede var 

sammenkædet og omdannet til momenter, ville der ikke være noget at artikulere og hegemonisere. 

En dislokation bidrager til, at en sådan situation aldrig vil kunne opstå. Først og fremmest er 

hegemoni nemlig kun midlertidig – der kan aldrig opnås fuldstændig hegemoni. Laclau skriver 

metaforisk, at hegemoni er ”det samme som at skrive i vand” – det kan med god vilje lade sig gøre, 

men det er samtidig umuligt, ustabilt og sårbart (Laclau, 1985, p. 107 in Andersen, 1999, p. 97)  

  
Det, der sletter den midlertidige hegemoni, og som kalder på nye artikulationer, er dislokationer. En 

dislokation kan helt lavpraktisk defineres som et brud eller skred inden for et felt, som kalder på en 

ny konstruktion af virkeligheden – med laclauianske termer, en reartikulation. En dislokation kan 

ligeledes defineres som en begivenhed, der underminerer det sociales karakter af selvfølgelighed 

og dermed åbner op for dannelsen af nye hegemoniske projekter (artikulationer) (Hansen, 2005). 

Skabelsen af hegemoni og dermed udgangspunktet for føromtalte artikulationsproces, starter altså 

med oplevelsen af dislokationer – og man vil, i en laclauiansk diskursanalyse, ofte begynde med, 

at finde frem til den eller de dislokationer, som åbner feltet for reartikulationer og etablering af ny 
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midlertidig hegemoni (Hansen, 2005). Omvendt er det ikke altid muligt at iagttage den “store” 

dislokation, da der også kan være tale om små, kontinuerlige ‘brud’, der giver anledning til at 

undersøge skabelsen af ny hegemoni. Man kan altså lave en diskursanalyse uden at have en klar 

dislokation at arbejde ud fra. Der er i dette speciale netop ikke lokaliseret én stor dislokation, men 

derimod nærmere en række små brud i strukturen, der har fordret nye hegemoniske kampe. Så 

selvom dislokationen ikke optræder som centralt begreb i denne konkrete analyse, er det stadig 

vigtigt for at forstå strukturens åbenhed og ustabilitet.  

  

2.3.3 Nodalpunkt 
 
Nodalpunkt har en central betydning i Laclaus diskursteori. Begrebet kan beskrives som det, der 

”limer” en række udtryk – eller elementer – som ellers ikke umiddelbart har noget til fælles, 

sammen. Dermed bliver elementerne til momenter, fordi de nu får mening gennem hinanden og 

nodalpunktet. Et nodalpunkt fungerer som et begreb, der er tømt for indhold, og som udelukkende 

meningsudfyldes af de begreber, som deler det pågældende nodalpunkt. Derfor kaldes et 

nodalpunkt også ofte for ”den tomme betegner” eller ”det tomme udtryk” (Hansen, 2005, p. 181). 

 

Begrebet står i nær relation til artikulationsprocessen, idet at artikulationsprocessen omdanner 

elementerne til momenter, organiserer dem omkring nodalpunktet og meningstilskriver derved det 

tomme udtryk. Hansen (Hansen, 2005, p. 181) definerer nodalpunktet som ”en partikularitet, der 

kommer til at stå for meningsindholdet i et hegemonisk projekt”. For at den pågældende 

partikularitet kan indtage denne position, er det imidlertid altafgørende, at den tømmes for indhold, 

således at den kan fungere organiserende i artikulationen af elementer. Dette kan begrundes med, 

at forholdet mellem et udtryk og dets indhold er kontingent; der er ikke noget nødvendigt forhold 

mellem udtrykkene. Der er derimod et overskud af potentielt indhold i alle udtryk, og det er det, der 

muliggør en artikulation af nodalpunktet. Desuden arbejder Laclau med den grundtanke at, ”desto 

større dislokation, der kendetegner situationen, desto bredere må det projekt, der søger at 

reartikulere det, være, og desto mere tomt også det pågældende udtryk” (Hansen, 2005, p. 182). 

Når nodalpunktet som nævnt organiserer momenter omkring nodalpunktet, udgør momenterne en 

ækvivalenskæde, som meningsudfylder nodalpunktet. Derfor uddybes ækvivalensbegrebet nu i 

følgende afsnit.   
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2.3.4 Ækvivalens 
 
Når elementer gennem artikulationer omdannes til momenter, opstår en ækvivalenskæde rundt om 

et nodalpunkt. Pludselig bliver udtryk, der ikke på forhånd har noget indhold og hvis sammenhæng 

er kontingent, kædet sammen af et nodalpunkt. Ækvivalenskæder markerer en given diskurs’ 

meningsudfyldning af et nodalpunkt, hvilket samtidig er en markering af den positive side af tegnet, 

altså “indersiden”. Momenterne får betydning gennem deres relation til hinanden og ikke mindst 

deres fælles relation til nodalpunktet – men ækvivalenskæden får samtidig sin mening i 

eksklusionen af noget andet (Laclau & Mouffe, 2002). Deraf “indersiden”. Ækvivalenskæden får 

med andre ord ligeledes betydning ud fra hvad det ikke er. Dette kaldes den konstitutive yderside, 

og her sættes momenter ikke sammen af ækvivalenskæder, men af differenskæder. Det er vigtigt, 

at den konstitutive yderside ikke blot er forskellig fra diskursen; den skal stå i modsætning til den, 

være antagonistisk (Laclau & Mouffe, 2002). Eksempelvis kunne en “dårlig” interesseorganisation 

markere den konstitutive yderside for en “god” interesseorganisation” og vice versa.  

 

Samlet kan man altså sige, at ækvivalenskæder opstår ved, at momenter sammenknyttes og 

tilskriver mening til et centralt nodalpunkt, og at momenterne på den måde ækvivaleres, sættes i 

en bestemt relation, til forskel fra noget andet. Dermed ophæves forskellen mellem de 

sammenkædede momenter, og der trækkes en klar, fælles grænse til det, det ikke er; den 

konstitutive yderside (Laclau & Mouffe, 2002). I nedenstående figur 2 illustreres en 

ækvivalenskæde rundt om et nodalpunkt samt den konstitutive yderside. Ækvivalenskæden rundt 

om nodalpunktet ses til venstre, og krydset til højre symboliserer den konstitutive yderside. 

 

 
Figur 2: ækvivalenskæde og den konstitutive yderside (inspireret af Andersen, 1999, p. 96) 
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2.3.5 Subjektpositioner 
 
Laclau bringer også subjektet i spil i sin fremstilling af diskursteorien. I en sammentænkning af 

Derridas dekonstruktion og Lacans psykoanalyse beskrives subjektet som “afstanden mellem 

strukturens uafgørbarhed og beslutningen” (Laclau, 1990, p. 33; 2002a, p. 155f in Hansen, 2005, 

p. 180). Med Laclaus egne begreber kan det forklares som afstanden mellem dislokation og 

sedimentering (hegemoni). Hvor dislokationer - eller mindre brud i diskursen - åbner op for nye 

artikulationer og hegemoniske projekter, kan subjektet ses som det, der dukker op “bag ved” 

artikulationerne og de hegemoniske projekter. Vi kan derfor aldrig observere subjektet i sig selv - 

det, vi iagttager, er subjektpositioner. Ifølge Hansen (Hansen, 2005, p. 181) er subjektpositioner 

“de prædikater, som forskellige diskurser tildeler: kvinde, mor, arbejdsløs etc.” Det samme subjekt 

kan altså indtræde i forskellige subjektpositioner alt efter hvilken diskurs, det optræder i. Subjektet 

er altså ikke noget i sig selv, men bliver udelukkende skabt i kraft af de subjektpositioner, diskurser 

tildeler det. Subjektpositioner er centralt for dette speciale da specialets erkendelsesinteresse 

blandt andet er at opnå forståelse for skabelsen af politikerens og interesseorganisationens rolle 

(eller subjektposition) i diskursen. Så når specialet er interesseret i hvilke roller, både politiker og 

interesseorganisation indtræder i, handler det om at se, hvilke subjektpositioner diskursen tildeler 

dem. 

 

2.3.6 Hegemoni 
 
Hegemoni fremstår som et af de vigtigste begreber i Laclaus diskursteoretiske arbejde. Derfor kan 

det virke som om, teorien vendes på hovedet, når dette begreb introduceres til sidst. Beslutningen 

herom er dog relativt velfunderet; hegemonibegrebet omslutter hele det teoretiske begrebsapparat, 

som Laclau opbygger, og dette speciale bringer i anvendelse. Det er derfor afgørende, at 

grundtankerne i Laclaus diskursteori, samt betydningen af de enkelte begreber, er på plads – da 

de danner hele fundamentet for, at man kan tale om hegemoni. 

  
For at forstå begrebet hegemoni kan det være nødvendigt at vende tilbage til den tomme betegner. 

Altså udtrykket uden umiddelbar mening, som blot ”venter” på at blive meningsudfyldt. 

Meningsudfyldelsen ligner en diskursiv kamp, hvor forskellige projekter søger at tillægge den 

konkrete tomme betegner en bestemt mening og sedimentere denne mening. Her spørger Laclau, 

at hvis alle disse forskellige projekter kan udfylde dette meningstomrum, og hvis ingen ”per se er 

forudbestemt til at indfri denne rolle” (Laclau & Mouffe, 2002, p. 142), hvorfor fremstår nogle 

tomme betegnere så alligevel som relativt fikseret inden for visse perioder? En gruppe – eller 

klasse i klassisk gramsciansk hegemoniforståelse – kan lykkes med at fremstå hegemonisk, hvis 
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den præsenteres som om, den udfylder denne meningstomhed i den tomme betegner. Det kan 

den gøre gennem artikulationsprocessen som forklaret ovenfor. En tom betegner kan altså fremstå 

som ”udfyldt”, hvis en gruppe har succes med at artikulere en ækvivalenskæde over for en 

antagonistisk konstitutiv yderside (Laclau & Mouffe, 2002). 

  
Man kan tale om, at eksempelvis et politisk projekt fremstår hegemonisk, når projektet rækker ud 

over sine egne grænser og søger at repræsentere flere gruppers kamp i deres meningsudfyldelse 

af et bestemt begreb. Laclau definerer det meget fint: ”Den relation hvormed et partikulært element 

antager den umulige opgave af universel repræsentation, er, hvad jeg kalder en hegemonisk 

relation” (Laclau & Mouffe, 2002, p. 161). Der er altså en form for overskridelse af grænse i 

hegemonibegrebet. En partikularitet kommer til at stå ækvivalent med en universalitet – et umuligt 

forhold. Et eksempel, der ofte bruges, er Peronismen i Argentina i store dele af 1900-tallet. 

Personen Juan Domingo Perón Sosa kommer som partikularitet til at være ækvivalent med en lang 

række sager og forhold, som i en hvilken som helst anden organisering kunne stå i et antagonistisk 

forhold til hinanden. Men fordi denne partikularitet bliver så tømt for mening og kommer til at 

fungere som et organiserende nodalpunkt, eksisterer disse politiske projekter nu i en 

ækvivalenskæde. Kæden falder dog sammen i det øjeblik, Perón vender tilbage til 

præsidentembedet i Argentina efter flere år i eksil og må træffe beslutninger, og dermed realisere 

de mange uafgørbarheder, hvilket udstiller nodalpunktets ækvivalenskædes skrøbelighed. 

  
Ordet hegemoni kommer oprindeligt fra græsk og betyder ’overherredømme’ eller ’lederskab’, og 

blev brugt til at referere til hvem der skulle have lederskab af de græske bystaters militære styrker 

(Sørensen & Hansen, n.d.). På samme måde kan man med Laclaus forståelse af hegemoni tale 

om, at en bestemt diskurs eller et bestemt politisk projekt opnår overherredømme over 

betydningen af et bestemt begreb. 

  
Laclaus hegemonibegreb er stærkt inspireret af Antonio Gramsci, men også her ser man, hvordan 

Laclaus diskursteori og hegemonibegreb er et udtryk for postmarxisme. Gramsci så udelukkende 

de hegemoniske kampe som et udtryk for klassekamp (Laclau & Mouffe, 2001), altså kampe 

mellem proletariatet og bourgeoisiet, og med en væsentlig strukturel determinisme (Hansen, 

2005). Poststrukturalismen anser ikke på samme måde økonomien som en determinant for 

skabelsen af bestemte klasser, og på linje med dette ser Laclau ikke blot de hegemoniske kampe 

som forbundet til bestemte klasser som proletariatet og bourgeoisiet, men derimod som et væld af 

forskellige grupper og politiske projekter, der findes på tværs af klasser. 
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2.3.7 Hegemonisering som udtryk for magtudøvelse 
 
Hansen (2005, p. 190) kalder hegemoni for ”en politisk logik par excellence”, og heri ligger også en 

vigtig interesse for dette speciale. Det hegemoniske projekt er der, hvor det politiske træder frem. 

Der hvor handlinger formes og påvirkes af en hegemonisk konstruktion. Det betyder, at måden, det 

hegemoniske projekt fremstår på, kommer til at have konstitutive konsekvenser for, hvordan man 

kan tale om et givent emne. Derfor kan man også se på hegemoni, eller nærmere processen, der 

leder til en hegemonisk diskurs, som et udtryk for magtudøvelse. Da dette speciale 

erkendelsesinteresse er de konstitutive konsekvenser for samarbejdets konstruktion - en form for 

magtudøvelse - får hegemonibegrebet en naturlig vigtig position i dette speciale. 

  
Laclaus forståelse for magt er ligesom hans diskursteori stærkt inspireret af Michel Foucault. Han 

gør op med en tidligere, især marxistisk, idé om, at magt og frigørelse står i et antagonistisk forhold 

til hinanden, og at et totalt frit samfund er et, hvor alle magtrelationer er fjernet (Laclau & Mouffe, 

2002). I stedet påpeger han det paradoksale forhold mellem magt og frihed: at de er hinandens 

mulighedsbetingelser. Magten i hegemoniske diskurser, eller den artikulationsproces, der leder op 

til det, består i en undertrykkelse af andre diskurser. At en bestemt diskurs eksempelvis fremstiller 

begrebet ’danskhed’ som værende frikadeller, klaphat og kolonihaver, er samtidigt en 

undertrykkelse af alle andre diskurser, for eksempel at danskhed kunne være åbenhed, ligeværd 

og frisind. Men netop frihedens mulighed for at nodalpunktet ’danskhed’ kan meningstilskrives på 

alle tænkelige måder, er samtidigt undertrykkelsens mulighed for eksistens. Magten kan ikke 

eksistere uden frihed, og friheden kan ikke eksistere uden magt. Som Laclau skriver: ”Denne 

undertrykkelse er på samme tid udøvelsen af min magt og udøvelsen af min frihed.” (Laclau & 

Mouffe, 2002, p. 153). 

  
Dette paradoksale modsætningsforhold gør sig også gældende i beskrivelsen af hegemoniske 

projekter. Ligheder mellem magt og hegemoni dukker op her, hvor Laclau selv giver denne 

beskrivelse for, hvornår man kan tale om et projekt (eller praksis) som værende hegemonisk:  

 

”Only the presence of a vast area of floating elements and the possibility of their articulation 

to opposite camps — which implies a constant redefinition of the latter — is what 

constitutes the terrain permitting us to define a practice as hegemonic” (Laclau & Mouffe, 

2001, p. 136).  
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Det fremgår altså her, at en afgørende faktor for at kunne definere en praksis som hegemonisk, er 

muligheden for at artikulere elementer til begge lejre – altså friheden til at artikulere et element. Det 

paradoksale er dog, at udøvelsen af frihed, altså at artikulere et givent element, og sammenkæde 

det i en hvilken som helst sammenhæng, samtidigt ville være udøvelsen af magt i diskursen. Det 

kan derfor være vigtigt at holde sig for øje, både analytisk og i generel forstand, at der findes dette 

paradoksale forhold mellem frihed og magt – og at ethvert forsvar af visse friheder samtidig 

formentligt er en magtudøvelse på andres friheder.  
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3. Analysestrategi 
  

Efter at have præsenteret specialets teoretiske ramme har dette afsnit til formål at redegøre for og 

gennemgå de analysestrategiske overvejelser for specialet. Før dette fremlægges specialets 

videnskabsteoretiske ståsted imidlertid. Formålet hermed er at beskrive, hvordan specialets 

analysestrategi konstruerer analysen på en sådan måde, at denne besvarer specialets 

problemformulering. Analysestrategien er derfor “en strategi for, hvordan man vil forme og 

konditionere et blik på den sociale verden fra en position i denne verden” (Esmark et al., 2005, p. 

10) 

 

3.1 Poststrukturalismen - videnskabsteoretisk ramme 
 

Helt grundlæggende tager dette speciale sit videnskabsteoretiske ståsted i poststrukturalismen. 

Poststrukturalismens mest centrale pointe er, at strukturer – forholdet mellem udtryk og indhold – 

er konstant flydende. Poststrukturalismen er således, som tidligere nævnt, en kritik af 

strukturalismens søgen efter den endelige struktur; et center, som alle forskellene peger tilbage på 

(Esmark et al., 2005). I en poststrukturalistisk tankegang kan udtrykkene derimod aldrig have én 

fast artikuleret betydning, da de netop er flydende og konstant foranderlige. Poststrukturalismen 

arbejder med decentrerede strukturer – også kaldt ‘diskurs’ – og det er altså her, at 

poststrukturalismens centrale adskillelse fra strukturalismen skal findes (Esmark et al., 2005). 

Strukturens konstante flydende tilstand gør dermed også, at man aldrig kan erkende noget 

endeligt, men kun gennem en diskursiv mediering.  

 

Poststrukturalismen er en epistemologisk orienteret videnskab, hvor epistemologi vægtes over 

ontologi, og der spørges således ind til hvordan frem for hvad (Andersen, 1999, p. 13). Det er altså 

en videnskab, der ikke bare spørger ind til feltet, men spørger ind til selve feltets måde at spørge 

på. Her kan man også, med inspiration fra Åkerstrøm Andersen kalde den epistemologiske 

videnskab en videnskab af anden orden. Begrebet om iagttagelse af anden orden henter Andersen 

hos Niklas Luhmanns systemteori, og det bruges til at beskrive en grundpræmis for denne form for 

videnskab. Hvor første ordens iagttagelser vender sig mod et objekt eller en genstand, tager anden 

ordens iagttagelser ”et skridt tilbage”, om man vil. Anden ordens iagttagelser er nemlig 

”iagttagelser af iagttagelser som iagttagelser” (Andersen, 1999, p. 15). Det betyder, at man, også 

med dette speciales konstruktion af Laclaus diskursteori, ikke direkte iagttager et objekt – for 

eksempel interesseorganisationer. Man baserer i stedet analysen på iagttagelser af iagttagelser af 

et objekt. Man ønsker ikke så meget at undersøge selve objektet, som noget, der blot er derude, 
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men derimod ønsker man at undersøge hvorfra, der bliver sagt noget – eller iagttaget noget – om 

dette objekt. Tværtimod handler det om at problematisere selvfølgeligheden af objektet, at spørge 

ind til under hvilke forudsætninger og betingelser denne diskurs er opstået, og hvordan disse 

forudsætninger eller betingelser kan have konstitutive konsekvenser for, hvordan man kan forholde 

sig kritisk og problematiserende over for diskursen. Dermed er det også analysestrategiens 

opgave at konstruere analysen på en sådan måde, så der tillades refleksiv og kritisk tænkning om 

denne diskurs. Man kan illustrere forskellen mellem første- og anden ordens iagttagelse som i figur 

3: 

 

 

Figur 3: Anden ordens iagttagelse (Fra Yanase, 2016) 

 

Figur 2 viser hvordan første ordens iagttageren blot iagttager et objekt (1), på en bestemt måde 

(2). I det røde har man anden ordens iagttageren, der kigger på hele første ordens iagttagerens 

iagttagelse. Hermed kan anden ordens iagttagelser iagttage hvad første ordens iagttageren 

iagttager (1), hvordan han iagttager (2), og hvad han ikke kan iagttage (3) – grundet den bestemte 

iagttagelsestilgang. Figuren viser dog også, at det ikke nødvendigvis er ”bedre”, eller at man kan 

se mere på anden orden, da anden ordens iagttageren selv har ’blinde pletter’ (3’), qua sit eget blik 

(Andersen, 1999).  

 

Det kan eksemplificeres yderligere i forhold til nærværende speciale: den ontologisk-orienterede 

videnskab, med en første ordens iagttagelse, ser på interesseorganisationer og politikere som en 

bestemt form for virkelighed, hvis tilblivelse der ikke sættes spørgsmål ved. Derimod sætter den 

epistemologsk-orienterede videnskab med en anden ordens iagttagelse spørgsmålstegn ved 

hvordan denne meningsfuldhed omkring diskursen er blevet til, samt hvordan dette kan være med 

til at sætte begrænsninger for vidensproduktion omkring emnet. Vi søger således at deontologisere 

gennem analysestrategien ved ikke at forudsætte genstanden (Andersen, 1999).  
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3.2 Diskursteorien som analysestrategi 
 
Som netop belyst er det sted, man vælger at iagttage fra, bestemmende for hvordan genstanden 

emergerer, eftersom iagttagelsespunktets konstruktion afhænger af iagttagerens position. Dermed 

sætter man ved valg af analysestrategi nogle rammer for, hvad man kan iagttage, og hvad man 

ikke kan iagttage - eller med Andersens (Andersen, 1999, p. 14) ord, hvad man får blik for, og hvad 

man ikke får blik for. 

 

Dette speciales iagttagelsespunkt er artikulationer fra henholdsvis tre politikere fra 

regeringsbærende partier - alle med ordførerskaber inden for landbrugs-, miljø-, eller 

fødevarepolitik, samt en repræsentant fra Landbrug & Fødevarer. Specialet har til formål at 

undersøge artikulationer omhandlende henholdsvis politikerens og interesseorganisationens rolle i 

dansk politikudvikling set fra de respektive aktørers synspunkt. Herunder søger specialet at belyse, 

hvordan samspillet mellem disse formes, og hvordan deres respektive roller konstrueres i 

diskursen. Nærværende speciales analysegenstand er derfor artikulationer i diskursen 

omhandlende førnævnte roller og parternes samspil. Laclaus diskursteori danner teoretisk ramme 

for analysen, der undersøger, hvordan der fikseres mening omkring nodalpunkterne 

’interesseorganisation’ og ’politiker’.  

 

Andersen (Andersen, 1999, p. 14ff)arbejder ud fra en tom ontologi, hvor verden ses som værende 

tom. Dette betyder at man ikke forudsætter genstanden, men observerer hvordan verden bliver til. 

Ulig, men dog inspireret af dette, arbejder dette specialeud fra en ontologisk præmis om, at verden 

er ”mørklagt”. Verden optræder på forskellige måder, alt efter hvordan analysestrategiens 

”lommelygte” lyser verden op. På den måde vil man aldrig opleve verden i sin rene form, fordi den 

altid – som tidligere nævnt – vil være diskursivt medieret. Ifølge Allan Dreyer Hansen, arbejder 

diskursteorien ud fra at ”alt er diskursivt” (Hansen, 2013, p. 444), så derfor fremstår alt gennem 

artikulation. Netop derfor er dette speciales interesse også rettet mod artikulationer, og hvordan 

disse artikulationer retter sig mod bestemte nodalpunkter og momenter i diskursen. Netop hvordan 

specialet konstrueres, er hvad følgende afsnit handler om.  
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4. Metodiske overvejelser 
 
Specialets empiri hviler på fire kvalitative interviews af henholdsvis miljø-, landbrugs- og 

fødevareordførere fra de tre regeringsbærende partier samt Landbrug & Fødevarers leder for 

afdelingen for energi, klima og planter. Formålet med dette afsnit er at retfærdiggøre og uddybe 

hvorfor og på hvilket grundlag, interviewpersonerne er udvalgt. Især valget af politiske partier 

kræver at blive forklaret, hvorfor afsnittet hovedsageligt vil fokusere på dette.  

 

Først og fremmest er der i sin generelle form tale om kvalitativ metode, når specialet empirisk 

baserer sig på fire interviews. Hvor man med kvantitativ metode undersøger brede, generelle 

forhold – ofte ud fra tal og andet statistisk data, er målet med det kvalitative interview at nå mere i 

dybden med det, der undersøges. Kvalitativ metode tilbyder derfor ringe muligheder for at 

generalisere sine erkendelser, da der arbejdes med et mere konkret unik situation. Et væsentligt 

aspekt for valget af metode er, at ”indhold går forud for metode”(Kvale, 1988 in Fog, 2004, p. 38). 

Man skal med andre ord ikke beslutte sig for valg af metode, før man kender sin problemstilling. Vi 

er interesserede i at finde ud af, ”hvordan individer i [et system] forholder sig til systemet” (Fog, 

2004, p. 38), og til netop det, er det kvalitative interview velegnet, hvorfor denne metode udgør 

specialets metode. Man kan sidestille begrebet “system” med diskursbegrebet i ovenstående citat, 

og systembegrebet vil ikke blive yderligere anvendt i dette speciale. I et poststrukturalistisk 

perspektiv betragter man metode som en iagttagelse, fordi ”(…)det iagttagede fænomen ikke 

hævdes repræsenteret, men fremstår som et produkt af en iagttagelse, der altid kunne have været 

anderledes” (la Cour, Knudsen, & Thygesen, 2005, p. 11). Med andre ord er alt, hvad interviewene 

bibringer, underlagt den betingelse, at det kunne have været anderledes – det er kontingent.  

 

Interviewene bruges til at gøre henholdsvis politikernes og interesseorganisationens iagttagelser 

iagttagelige. Selve forberedelsen og udførelsen af interviewet har ikke været underlagt konkrete 

regler. Der er tale om semistrukturerede interviews, som i høj grad beror på situationelle skøn, 

hvorfor vi som interviewere har haft stor indflydelse på resultatet af de endelige af interviews. Dette 

fordrer, at vi uddyber en række forhold, som gør sig gældende i forberedelserne og den 

efterfølgende bearbejdning af de udførte interviews. 

 

4.1 Udvælgelse af interviewdeltagere 
 
Vi ønsker at undersøge artikulationer fra interesseorganisationen og politikerne samt disses 

samspil. Dette udgør således analysens genstand, hvormed specialet installerer sig på anden 

orden. Laclaus diskursteori anvendes som den teoretiske ramme og formålet bliver dermed at 
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undersøge, hvordan der konstrueres og fikseres mening omkring nodalpunkter. Genstanden for 

anden ordens analysen konstrueres altså som diskurs. 

 

Som tidligere nævnt består empirien af fire interviews: et fra en interesseorganisation og tre fra 

regeringsbærende partier. Den udvalgte interesseorganisation er Landbrug & Fødevarer, 

repræsenteret ved Jens Astrup Madsen, afdelingsleder for Klima, Energi og Planter. Som nævnt i 

indledningen repræsenterer netop Landbrug & Fødevarer et politikområde, der trækker tråde 

mange år tilbage og historisk set har haft en stor betydning for Danmark, og ikke mindst dansk 

politik. Dette speciale handler dog ikke om, hvordan Landbrug & Fødevarer konkret samarbejder 

med politikere, men om at illustrere interesseorganisationers samspil med politikere. Derfor skal 

Landbrug & Fødevarer blot ses som et eksempel på en interesseorganisation. De tre udvalgte 

partier er Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance, og interviewpersonerne fra de 

respektive partier er Erling Bonnesen (V), Mette Abildgaard (K) og Carsten Bach (LA). Ud af 

Folketingets i alt 13 partier (inklusiv fire nordatlantiske partier), er der altså udvalgt tre partier. Dette 

speciale baserer således sin analyse på udtalelser af politikere, der repræsenterer netop disse tre 

partier. Argumentet for at det er disse tre partier, der er valgt, skal findes i Luhmanns tanker om 

særlige iagttagelsespunkter (Andersen, 1999, p. 116). Vi vil argumentere for, at de tre 

regeringspartier har nogle særlige iagttagelsespunkter sammenlignet med Folketingets øvrige 

partier, der netop ikke sidder i regering. Derfor er dette speciales iagttagelsespunkter er de tre 

regeringspolitikeres udtalelser – samt Landbrug & Fødevarers udtalelser. 

 

Næste spørgsmål der melder sig på banen er selvfølgelig: Hvorfor netop disse tre partier? De er 

ikke alene om at samarbejde med interesseorganisationer – det gør alle partier i Folketinget – og vi 

kunne således have valgt at interviewe politikere fra alle Folketingets partier. Alligevel er valget 

faldet på de tre regeringsbærende partier – hovedsageligt fordi de er i regering – og dermed har 

dét tilfælles, at de udgør den udøvende magt. I forlængelse heraf kan valget af de tre 

regeringspartier begrundes med, at de har nogle iagttagelsespunkter til fælles, som de ikke deler 

med partier uden for regeringen. For når man besidder den udøvende magt, har man som parti og 

politiker en særlig rolle sammenlignet med de øvrige partier og politikere. Traditionelt står den 

udøvende magt for implementeringen af den lovgivning, Folketinget har vedtaget. I dag er opgaven 

udvidet til også at omfatte forberedelsen af lovgivningen; det er nemlig den udøvende magt, der 

hovedsaligt udarbejder og fremsætter lovforslag til afstemning i Folketinget – den lovgivende magt 

(Bille & Svensson, n.d.). I udarbejdelsen af lovforslag er der naturligvis en centraladministration, 

herunder de enkelte ministerier, som tager stor del i forberedelsen af lovforslagene. Dog er det i 

høj grad også en proces, interesseorganisationerne tager del i.  
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At regeringspartier og interesseorganisationer samarbejder ofte og tæt om udarbejdelsen af 

lovforslag, skaber et særligt forhold mellem disse parter. Et særligt forhold, som ikke gør sig 

gældende mellem interesseorganisationerne og de partier, som ikke er i regeringen og besidder 

den udøvende magt. Argumentet er således, at de regeringsbærende partier har andre 

iagttagelsespunkter end de øvrige partier i samarbejdet med interesseorganisationer. Man kunne 

eksempelvis forestille sig, at regeringsbærende partier i højere grad skal have blik for, at 

interesseorganisationerne alle har deres egen agenda, som de hver især prøver at italesætte som 

den vigtigste og dermed få indflydelse på lovforslagene. Det er dog i store træk et empirisk 

spørgsmål, hvilke konkrete iagttagelsespunkter de regeringsbærende partier måtte have, som 

Folketingets øvrige partier ikke har.  
 

4.2 Spørgsmål og interviewguide 
 
Der er i alle fire interviews tale om semistrukturerede interviews – det vil sige interviews, der er 

baserede på en semistruktureret interviewguide. Helt grundlæggende er denne til for at sikre, at 

interviewet kommer til at handle om det, vi som interviewere ønsker. Der er lavet to 

interviewguides; én til interviewene af de tre politikere og én til interviewet Landbrug & Fødevarer. 

Interviewguides til henholdsvis politikere og interesseorganisation er at finde under bilag 5 og bilag 

6. Den samme interviewguide er derfor blevet anvendt til de tre politikerinterviews. Det 

semistrukturerede interview er karakteriseret ved stor frihed. Det er struktureret i den forstand, at 

interviewerne kommer med en række temaer og til dels planlagte spørgsmål, men disse følges 

ikke slavisk. Interviewets udvikling afhænger i høj grad af den interviewedes betragtninger og 

iagttagelser (Kvale, 1997). Derfor vil man hos politikerne også se tre forholdsvis forskellige 

interviews, til trods for at den samme semistrukturerede interviewguide er blevet anvendt i de tre 

interviews.  

 

4.3 Transskribering 
 
Alle interviews er blevet optaget på vores egne telefoners lydoptagningsprogram med henblik på 

senere transskribering. At nedskrive det talte sprog indebærer en række overvejelser, som vi har 

måtte gøre os inden arbejdet påbegyndte. Ifølge Kvale (1997) skal der foreligge klare regler for 

metoden, så man sikrer en ensartet tekst brugbar til sammenhængende analyse efterfølgende. For 

at sikre så præcis en tekst som muligt, er stort set alt nedskrevet ordret. Der er dog udeladt ord 

som ”øh” og ”hmm”, ligesom grin og interviewernes ”ja” og ”mmh” under de interviewedes 

talestrøm er udeladt.  
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4.4 Udvælgelse af momenter 
 
Som følge af at alt er diskursivt og konstrueret, og at alt er kontingent og dermed kunne have 

været anderledes, får analysestrategien en helt særlig position i videnskabeligt arbejde. Som 

tidligere nævnt er analysestrategien både det, der afgør hvordan empirien bliver synliggjort og 

hvordan empirien efterfølgende bearbejdes. Qua analysestrategiens rammesættende vilkår er det 

derfor vigtigt for specialet, at fastsætte netop hvordan empirien er indsamlet og efterfølgende 

bearbejdet.  

 

Med udgangspunkt i diskursteorien konstrueres nærværende speciales analyse ud fra et 

udgangspunkt om, at der eksisterer et samarbejde mellem politikere og interesseorganisationer. 

Specialets interesse ligger dog ikke i at kortlægge samarbejdet og finde ud af, hvordan det 

egentligt fungerer. Der ligger derimod en anden ordens interesse i at iagttage henholdsvis 

politikernes iagttagelse af både politikeren selv og interesseorganisationen og vice versa. På 

baggrund af specialets epistemologiske og ontologiske udgangspunkt kan man tale om, at 

interesseorganisation og politiker først opstår som meningsfulde genstande, når de artikuleres i 

diskursen. Herved konstruerer analysestrategien to overordnede nodalpunkter, som analysen 

søger at undersøge: politiker og interesseorganisation. Jævnfør kapitel 2.3.3 er disse nodalpunkter 

tømt for mening. De indeholder derfor i sig selv ingen mening. Nodalpunkterne bliver derimod 

meningsudfyldt gennem artikulationer i diskursen af både politikere og interesseorganisation, og 

artikulationerne iagttages i interviewene. Disse artikulationer peger både på hinanden og på 

nodalpunktet i deres forsøg på at fiksere mening. 

 

Specialet søger således efter steder i diskursen, hvor nodalpunkterne meningsudfyldes. Dette sker 

gennem en række elementer i diskursen, der søges meningsudfyldt. Disse elementer opstår som 

temaer eller begreber, med en ikke fikseret mening. Artikulationer ”peger” på elementerne og 

sammenkæder dem i et bestemt forhold til andre elementer og artikulationer i et forsøg på at 

omdanne elementer til momenter. Elementer går over til at blive momenter, når der er relativt 

fikseret mening om momentet. I analysen anvendes kun begrebet moment, da analysen ser på 

hvordan, der skabes mening om netop momenterne - og beskæftiger sig derfor ikke med ikke-

meningsudfyldte elementer. Det er dog vigtigt at pointere, at ”Overgangen fra ’elementerne’ til 

’momenterne’ er aldrig fuldstændig gennemført” (Laclau & Mouffe, 2002, p. 60). Denne 

ufuldstændighed efterlader altid rum til nye artikulationer, og er hele mulighedsbetingelsen for 

overhovedet, at kunne lave denne artikulation til at begynde med. På baggrund af disse momenter 

og hvordan de bliver koblet til hinanden og til nodalpunkterne, er formålet at fremanalysere en 
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række subjektpositioner i form af rollebeskrivelser og prædikater, samt på baggrund af disse 

subjektpositioner at diskutere, hvordan de kan have konstitutive konsekvenser for, hvordan man 

kan optræde som henholdsvis politiker og interesseorganisation.  

 

Denne analysestrategiske konstruktion stiller naturligvis nogle krav til den måde, empirien er blevet 

gennemarbejdet på. Efter interviewene er afholdt og transskriberet, er de blevet kodet og opdelt. 

Interviewene er blevet inddelt i temaer, der henvender sig til et bestemt moment. 

Transskriptionerne er inddelt således, at både politikere og interesseorganisation gennem en 

række artikulationer sammenkæder visse elementer på en bestemt måde, således at det fremstår 

med en relativt fikseret mening – som et moment, der kommer til at fungere meningsudfyldende i 

forhold til nodalpunktet. Ethvert valg medfører et fravalg – forstået på den måde, at hvis specialet 

eksempelvis konstruerer ”faglighed” som et moment i diskursen, så kommer det til at have 

betydning for, hvordan diskursen kan fremstå meningsfuld. Derfor vil man altid kunne have valgt at 

se empirien gennem et andet analysestrategisk blik og dermed opnået andre resultater.  

 

For at sikre empirifølsomhed udvælges dog nogle kriterier for, hvornår man kan sige, at bestemte 

artikulationer meningsudfylder samme moment. Her er tale om en kvalitativ analyse frem for en 

mere kvantitativ kodning. Dette forstået på følgende måde: det er vigtigere, at de enkelte begreber 

kobles sammen med bestemte ord eller artikulationer, end at enkelte begreber eller artikulationer 

opstår numerisk ofte. Det har således været afgørende for udvælgelsen af momenter, at de har 

ført til en meningsudfyldning af, hvordan en politiker eller en interesseorganisation skal, forventes 

eller bør opføre sig – for eksempel ”det er vigtigt, at jeg som politiker gør x”. På samme måde er 

det tillagt særlig betydning, hvis der iagttages gennem en ”anvendelseslogik”, eksempelvis ”vi 

bruger interesseorganisationer til x”. Det er ligeledes blevet tillagt særlig betydning, når der er 

blevet spurgt ind til, eller interviewet har taget en drejning over på, en direkte beskrivelse af deres 

respektive roller. Man kan altså sige, at de vigtigste udvælgelseskriterier er, at enten politikeren 

eller interesseorganisationen beskriver sin egen rolle eller beskriver den anden parts rolle eller 

ageren. Desuden har det været et kriterium, at disse temaer var at finde flere steder i empirien, og 

således ikke blot fremstår en gang i et interview. 

 

Det er vigtigt at notere sig, at som så meget andet inden for denne form for poststrukturalistisk 

videnskab, er kontingensen allestedsnærværende. Alt kunne have været anderledes, og med et 

andet blik kunne de udvalgte momenter have været nodalpunkter i en helt anden analyse. Og med 

andre udvælgelseskriterier kunne man ikke mindst have fundet frem til andre elementer og 

momenter. 
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Specialets erkendelsesinteresse er ikke at fremanalysere en sandhed om, hvad en politiker eller 

en interesseorganisation er eller bør være, men tværtimod at vise hvordan disse fremstår naturlige 

på trods af deres kontingente karakter. Derudover har specialet også en erkendelsesinteresse i, 

hvordan den bestemte måde at iagttage genstanden er med til at fastsætte betingelserne for, 

hvordan man kan tale om og udføre denne form for politisk samarbejde mellem politiker og 

interesseorganisation. 
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5. Analyse 
 
Analysen er opdelt i to analysedele, der besvarer hver deres arbejdsspørgsmål. Således besvarer 

analysedel 1 det første arbejdsspørgsmål omhandlende politikerens konstruktion. På samme måde 

analyserer og besvarer analysedel 2 det andet arbejdsspørgsmål omhandlende konstruktionen af 

interesseorganisationen. Efter hver delanalyse er der en mindre delkonklusion, der opsamler de 

væsentligste erkendelser fra den forudgående delanalyse, og den endelige konklusion 

præsenteres i kapitel 7.  

 

5.1 Analysedel 1: Diskursens konstruktion af politikeren 
 
Denne delanalyse har til formål at fremanalysere, hvordan politikeren dukker op som genstand i en 

diskurs, artikuleret af henholdsvis interesseorganisationen og politikerne selv. Der søges dermed 

efter artikulationer, der lægger sig op af og beskriver politikeren samt tillægger denne særlige 

værdier og roller - eller hvad man kan kalde subjektpositioner. Analysen søger at opstille og 

analysere denne ækvivalenskæde af forskellige momenter, der hver især meningstilskriver 

nodalpunktet, altså politikeren, og samtidigt refererer til hinanden. På baggrund af 

analysestrategiens anden ordens strategiske blik konstrueres analysen sådan, at den bliver i stand 

til at se de ækvivalenskæder og eventuelt differenskæder, der dukker op i de interviewedes 

artikulationer. Dette gøres, som forklaret, med det formål at se, hvordan politikeren dukker op som 

genstand, men også for at se hvordan samspillet mellem interesseorganisation og politiker dukker 

op, hvilke subjektpositioner de hver især tildeles. I kapitel 6 vil disse subjektpositioner være 

genstand for diskussion. 

 

En gennemgang af det empiriske materiales artikulationer har vist, at der dukker flere interessante 

momenter op, der alle peger ind mod – og meningsudfylder – begrebet politiker, der optræder som 

det overordnede nodalpunkt. Der tegner sig et billede af, at flere af artikulationerne omhandler 

samme emne, eller installerer sig om det samme moment. Her er der identificeret følgende 

momenter i empirien, der alle meningsudfylder begrebet politiker – set i samspillet med 

interesseorganisationer: velinformeret, sund fornuft, begrænset samt tilgængelighed. Disse 

begreber, eller momenter, er identificeret ud fra, at de først og fremmest går igen ved flere af de 

interviewede. Ofte helt eksplicit, andre gange mere implicit. De anses derfor som værende mere 

eller mindre udbredte i diskursen. Dog med det forbehold, at det langt fra er ensbetydende med, at 

disse begreber meningsudfyldes ens af alle parter. Det ville nemlig være udtryk for en 

sedimenteret struktur, jævnfør teoriafsnittet. Det er ikke analysens mål at se faste strukturer i 
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empirien. Slet ikke. Det interessante er snarere at se, hvordan strukturen udfolder sig og aldrig helt 

vil lukkes, hvilket åbner op for nye artikulationer af begreberne.  

 

Alle ovenstående momenter er med til at meningsudfylde hvad en politiker er, set fra både 

politikernes og interesseorganisationens synspunkt. Momenterne har ikke meget mening i sig selv. 

Eksempelvis er ‘sund fornuft’ det, man ville kalde en tom betegner - det skal sættes i en 

sammenhæng. Teoretisk kan man sige, at momenternes indhold - eller betydning - er kontingent, 

og at de skal meningsudfyldes af de artikulationer, der rettes mod dem. De enkelte momenter, og 

hvordan de både meningsudfyldes og på samme tid meningsudfylder det overordnede nodalpunkt 

- politikeren - gennemgås i det følgende afsnit, der afsluttes med et konkluderende afsnit. 

 

Følgende delanalyse vil således besvare følgende arbejdsspørgsmål: “Hvordan meningsudfyldes 

politikeren og dennes rolle i samarbejdet med interesseorganisationen af henholdsvis politikerne 

og interesseorganisationen?” 

 

5.1.1 Velinformeret 
 
Et helt centralt moment i artikulationen af hvad der forventes at en politiker skal være og gøre i 

samarbejdet med interesseorganisationer omhandler viden. Det synes nemlig afgørende, at 

politikeren er velinformeret. Det dukker op i samtlige af de udførte interviews, at politikeren 

forventes at være sat godt ind i tingene. Man kan altså sige, at diskursen tildeler politikeren en rolle 

- eller subjektposition - som velinformeret. Det er også her samarbejdet med 

interesseorganisationen dukker op. For det er nemlig ofte interesseorganisationer, der kan levere 

den nødvendige viden, som skal til for at politikere kan træffe beslutninger på et solidt, velfunderet 

grundlag. Politikerens subjektposition som velinformeret iagttages blandt andet af Erling Bonnesen 

her:  

 

”Og så kan der jo godt være brug for, nogle gange at sige – at høre det direkte fra 

dem. Jamen så kan vi sige at det er rart at være så velinformeret som muligt. Specielt 

når man som ordfører går til de forskellige forhandlingsmøder.” (Bilag 2: linje 122-

124).  

 

Han fortsætter med at forklare hvordan og hvorfor, han i sit arbejde bruger 

interesseorganisationerne: ”det er som regel noget konkret substansmæssigt faktuelt. At få det 

klaret af”, for at han på denne måde og på dette grundlag kan ”(…) være så præcis som muligt, så 

fagligt velfunderet som muligt.” (Bilag 2: linje 133-134; 138-139). Erling Bonnesen iagttager altså, i 
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det første citat, både sit eget behov for at være så velinformeret som muligt, og i kraft af dette 

interesseorganisationernes rolle som en ‘vidensleverandør’, der kommer med faglige input. 

 

Også hos Carsten Bach iagttages samarbejdet som noget, hvor interesseorganisationerne 

bidrager fagligt og faktuelt til politikeren: ”vi bruger de store spillere, specielt Landbrug & 

Fødevarer, Naturfredningsforeningen (…) til at få noget data ind, indsamle noget fakta” (Bilag 1: 

linje 46-47). Carsten Bach forklarer, at han bruger interesseorganisationerne til at levere data til 

ham, som han kan bruge i sit politiske virke. Interesseorganisationerne bliver igen her til denne 

vidensleverandør, som politikerne kan trække på – hvilket de også gør. Eksempelvis i en 

”paneldebat, hvor man skal sidde og komme med nogle synspunkter på et eller andet specifikt, så 

er det meget rart hvis man lige har fået et faktaark fra Naturfredningsforeningen og fra Bæredygtigt 

Landbrug for eksempel.” (Bilag 1: linje 50-52).  

 

Interesseorganisationernes viden og faktaark kommer altså til at fremstå som noget, politikerne 

kan kvalificere deres egen mening op imod. Ikke nødvendigvis forstået på den måde at 

interesseorganisationernes input bliver politikernes holdning. Her nævner Carsten Bach nemlig 

også, at han må sætte et filter op i forhold til politiske interesser. Men interesseorganisationernes 

viden kan også være grundlaget, som politikerne kan danne holdninger ud fra. Netop dette er en 

vigtig funktion hos Mette Abildgaard, der fortæller om, at hun kan finde på at invitere flere 

interesseorganisationer ind for at give deres syn på en konkret sag. Her bruger hun de forskellige 

synspunkter og input af viden til at danne sin egen holdning:  

 

”Så der fik jeg simpelthen samlet de her 7-8-9 interesseorganisationer i ét møde. Det 

var rigtigt fedt for mig, for så kunne jeg få lov til at høre dem diskutere op mod 

hinanden og teste deres synspunkter af mod hinanden, og det gjorde mig meget 

klogere på, hvor jeg selv stod.” (Bilag 3: linje 65-68) 

 

Politikeren iagttages altså som en, der skal være velinformeret for at træffe de rette politiske 

beslutninger – især når vi snakker om ordførere, som alle de interviewede er. Der er en forventning 

om, at politikeren besidder en stor viden inden for det pågældende felt, som han eller hun er 

ordfører for, og dette fordrer netop det tætte samarbejde med interesseorganisationerne. For 

naturligvis kan alle politikere ikke være sat lige godt ind i alle sager på deres felt – specielt ikke 

hvis de har mange ordførerskaber. Mere om det under afsnittet om begrænsning.  
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Der kan dog iagttages udfordringer ved, at politikerne tillægger behovet for at være velinformeret 

så stor vigtighed. Eksempelvis udtrykker Mette Abildgaard, at det nogle gange kan være en 

udfordring, hvis man skal sættes ind i et emne, som man måske ikke tidligere har haft berøring 

med: ”Jeg skal starte med at finde ud af hvad ammoniakregulering er. Jeg kommer fra en 

baggrund, hvor jeg overhovedet ikke har arbejdet med den slags, og det er der rigtigt mange 

interesseorganisationer, som slet ikke har følelse med.” (Bilag 3: linje 151-153). Her kan man altså 

iagttage en problemstilling, der opstår på grund af denne forventning - i dette tilfælde fra 

interesseorganisationens side - om at politikerne er sat grundigt ind i alle de sager og emner, de 

behandler på Christiansborg. Her ser man også, hvordan momenterne står tæt sammenbundne. 

Dette eksempel giver nemlig også anledning til at diskutere de begrænsninger, som politikerne 

arbejder under, og som analyseres under momentet ‘begrænsninger’. Man kan også foregribe, 

hvordan dette kan virke selvforstærkende, da politikerens mangel på viden inden for et felt blot 

fordrer et endnu tættere samarbejde med interesseorganisationer. Man kan altså sige, at jo mindre 

politikeren ved om et givent emne, jo vigtigere bliver samarbejdet med interesseorganisationen, 

når interesseorganisationen indtræder i subjektpositionen som vidensleverandør. 

 

Politikerens vidensbehov – og ofte hvad man kunne kalde en vidensmangel – iagttages også af 

interesseorganisationen. Jens Astrup Madsen fra Landbrug & Fødevarer fortæller om, hvordan 

politikere i høj grad er interesseret i hjælp fra interesseorganisationer på forskellige måder, ikke 

mindst nye og uerfarne politikere: ”Og hvis en ung politiker, der bliver valgt ind på Christiansborg 

og sidder på bagerste række, hvis der er noget, sådan en politiker har brug for, så er det hjælp fra 

andre.” (Bilag 4: linje 120-122). Og her kommer interesseorganisationen ind i billedet. De vil nemlig 

gerne optræde som denne ”hjælp fra andre”, som Jens Astrup Madsen beskriver, at politikerne har 

brug for. Det fremgår meget tydeligt af følgende: “[noget], der bør stå i enhver lobbyists lommebog 

på en af de første sider, der er det her med, at man skal hjælpe dem – at man skal tænke på 

politikeren” (Bilag 4: linje 89-90). Samtidig iagttages det, at politikerne i høj grad er interesserede i 

denne hjælp. De bruger eksempelvis interesseorganisationen til at vurdere noget konkret 

materiale: ”politikerne er selvfølgelig også interesseret i at få noget bistand fra os (…) også at få 

vurderet noget materiale, hvordan ser det ud.” (Bilag 4: linje 241-243).  

 

Forholdet mellem politiker og interesseorganisation bliver altså til et forhold, hvor politikeren og 

interesseorganisationen iagttager et behov for politikeren, som interesseorganisationen kan 

udfylde. Man kan sige, at politikeren udnytter interesseorganisationens store regnekraft og 

generelle kapacitet på samme måde, som en minister måtte bruge en embedsmand til at udregne 

effekten af et lovforslag - og interesseorganisation lader sig fuldt bevidst “udnytte”. Her er det også 



14-09-2018 Cand. Soc. PKL Speciale Peter Bang Jensen 
  Frederik Vedel Hilstrøm 

 33 

interessant at lægge mærke til, hvordan Carsten Bach nævner, at de bruger ”de store spillere”, 

som jo netop må antages at have en vis regnekapacitet. Jens Astrup Madsen, som i allerhøjeste 

grad repræsenterer en af “de store spillere”, konkluderer da også, at ”De har jo ofte brug for at få 

noget fra os.” (Bilag 4: linje 215-216). 

 

I det hele taget skabes politikeren i diskursen som en, der forventes at sætte sig fagligt ind i mange 

sager, og dermed forventes at have stort vidensgrundlag. Dette gør så, at politikeren konstrueres 

som en, der har brug for hjælp for at træffe politiske beslutninger – hvilket nødvendiggør 

samarbejdet med interesseorganisationerne. Politikeren behøver altså hjælp fra de, der kan levere 

solide facts og gennemregnede analyser. Man kan altså sige, at politikerens behov for at være 

velinformeret ’retfærdiggør’ interesseorganisationens fortsatte eksistens og politikerens 

samarbejde med denne.  

 

5.1.2 Sund fornuft 
 
Et yderligere moment, der er med til at meningsudfylde begrebet politiker og beskrive dennes rolle, 

er “sund fornuft”, som måske nærmere er to momenter, der lægger sig så tæt op ad hinanden, at 

det kan være svært at skelne mellem sund fornuft og kritisk sans. Fælles er dog, at politikeren har 

et eller andet ansvar for at anlægge nogle kritiske briller på interesseorganisationernes budskab.  

 

Det synes at være meget vigtigt for politikerne at pointere, at de ikke blot fungerer som 

marionetdukker eller talerør for interesseorganisationerne, hverken til offentligheden eller på 

Christiansborg. Ingen af de interviewede politikere havde noget kendskab til nogen form for 

regelsæt, manual eller ’code of conduct’ til hvordan man bør eller skal agere over for 

interesseorganisationer. Der var heller ingen, eller meget få, faste og regelmæssige møder mellem 

politikerne og interesseorganisationerne. Det tegner et billede af en meget ad-hoc båret 

samarbejdskultur, hvor flere af de interviewede politikere, samt Landbrug & Fødevarer, 

kommenterer, at samarbejdet næsten altid foregår fra sag til sag.  

 

Adspurgt til om hvordan man føler sig rustet til samspillet med interesseorganisationen svarer 

Carsten Bach: ”Jeg tror, det er et spørgsmål om at have sådan en eller anden form for almindelig 

snusfornuft, logisk sans, en fornemmelse for tingenes tilstand” (Bilag 1: linje 106-107). Det kræver 

altså en ‘fornemmelse for tingenes tilstand’, at samarbejde med interesseorganisationer, og man 

skal anvende ‘almindelig snusfornuft’ – altså se igennem interesseorganisationens egeninteresser 

og finde de rette fakta inde bag. Lignende iagttagelse kommer Erling Bonnesen med: ”Nej, der 

ligger ikke nogen manual for det. Det er – kan man sige – almindelig fornuftens brug” (Bilag 2: linje 
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145). Igen iagttages politikerens rolle ud fra en diskurs omkring fornuft. Her kan det være 

passende at spørge til præcis hvad denne fornuft eller logiske sans består af. Hvad er det helt 

nøjagtigt politikerens fornuft bruges til, og hvordan sættes den konkret i praksis? Hos Carsten 

Bach handler det om at vide, hvorfra et givent budskab kommer. Det handler om at se afsenderen 

bag det budskab, man får stukket i hånden:  

 

 ”Det er jo fint, når jeg sidder med Økologisk Landsforening og Landbrug & 

Fødevarer, at jeg ved, hvem jeg sidder med, og jeg kan derfor modtage budskabet på 

den frekvens, det jo reelt set er. Jeg ved, hvem jeg sidder overfor, jeg ved hvilke 

interesser, de fremmer, og så kan jeg også forholde mig kritisk ud fra det.” (Bilag 1: 

linje 38-41) 

 

Politikerens fornuft og viden om den pågældende organisations interesser gør ham i stand til at 

forholde sig kritisk over for de informationer, som han får fra disse organisationer – eller ligefrem 

kræver, at han forholder sig kritisk. Den forholdsvis ustrukturerede ’ad-hoc’ samarbejdsform kalder 

tilsyneladende på denne fornuftens brug, som igen kræver af politikeren, at han eller hun er i stand 

til at lægge et kritisk blik på, hvad interesseorganisationerne kommer med. 

 

Ifølge Erling Bonnesen skal han også sortere i det, han præsenteres for af 

interesseorganisationerne, hvor han så vælger, hvad han finder rigtigt: ”Jamen de bidrager jo med, 

kan vi jo så sige, faktuel viden og faktuelle input, ikke? Og der kan vi sige, der tager jeg jo så af 

det, og bruger af det, som jeg finder rigtigt.” (Bilag 2: linje 113-114). Det kan synes interessant og 

måske endda ligefrem modsigende, at Erling Bonnesen tydeligvis iagttager 

interesseorganisationernes bidrag som faktuel viden, men at han stadigvæk er nødt til at bruge det 

af det, som han finder rigtigt. Selvom det, som interesseorganisationerne præsenterer politikerne 

for, i det mindste nogle gange, anses som faktuelle input – og derfor ikke bare holdninger og 

synspunkter – iagttages politikeren som en, der skal finde det rigtige i denne faktuelle viden. 

 

Det iagttages altså, at gennem de respektive aktørers iagttagelser installerer diskursen en 

adskillelse mellem politikerne og interesseorganisationen. Det bliver tydeligt, at der er en klar 

opdeling mellem hvad en interesseorganisation kan tillade sig og bør gøre - og samtidigt hvad en 

politiker på den anden side kan og bør. Politikerne siger, der ikke foreligger en manual for, hvordan 

de skal agere over for interesseorganisationer, hvilket nok også ville have været overraskende. 

Der tegner sig imidlertid alligevel et billede af en række mere eller mindre sedimenterede 

strukturer, der former samspillet mellem disse to aktører. Den struktur kommer til syne gennem en 
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række sociale normer, som både interesseorganisationen og politikeren indskriver sig i, og til en 

hvis grad overholder. Som vi så under det foregående moment, og som analysedel 2 også viser, 

så iagttager både politikeren og interesseorganisationen at subjektpositionen som den faglige 

vidensleverandør tilfalder interesseorganisationer. Det kan, som forklaret, tilmed iagttages, at 

politikerens rolle bliver at anvende denne viden, og med snusfornuft, kritisk sans og logisk sans – 

at vælge de rigtige på en fornuftig måde. Man kan dermed også sige, at diskursen tildeler 

politikeren en subjektposition som en “fornuftig og kritisk beslutningstager”, der træffer de rigtige 

beslutninger.  

 

Der foreligger en klar ansvarsdeling, der kan iagttages fra begge sider. På den ene side har 

interesseorganisationen det store regneapparat i ryggen; den laver de store udregninger og 

kommer med bud på, hvordan virkeligheden ser ud fra deres synspunkt. På den anden side må 

politikeren så sortere i dette, således at det rigtige kommer frem – og i denne proces frasortere de 

politiske budskaber. Et eksempel herpå er, hvordan Carsten Bach snakker om at sætte et filter op 

for at sortere i interesseorganisationernes budskab:  

 

”[Jeg] kan ret nemt køre det igennem det her filter, og få sorteret de hardcore politisk-

interesseorganisationsbudskaber fra, og kunne se hvad er den reelle problemstilling 

for erhvervet, hvad er den reelle problemstilling for miljøet og så selv prøve at lægge 

en balance og selvfølgelig også have den ideologiske og partipolitiske vinkel ind 

over.” (Bilag 1: linje 110-113) 

 

Det er interessant, hvordan Carsten Bach artikulerer, at interesseorganisationens ’hardcore’ 

politiske budskaber skal sorteres fra. De kan tilsyneladende ikke repræsentere de egentlige reelle 

problemstillinger for erhvervet eller miljøet. Interesseorganisationens politiske budskaber – eller 

måske rettere det politiske i interesseorganisationens budskaber - ses som noget, der skygger for 

de faktiske tilstande i erhvervslivet. Erling Bonnesen tilbyder lidt samme iagttagelse:  

 

”det’ klart, at de har også noget – skal vi kalde det – erhvervspolitiske synspunkter 

engang imellem, ikke. Og det er lige som det skal være, fordi det er demokrati ikke? 

og så er det klart at som politiker, så tager vi det til os, som vi synes, at der skal 

fremmes ikke?” (Bilag 2: linje 54-56) 

 

Erling Bonnesen ser det som noget godt og demokratisk, at interesseorganisationerne har disse 

erhvervspolitiske synspunkter, som man her kan sidestille med Carstens Bachs hardcore politisk-
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interesseorganisationsbudskaber. De har altså lidt forskellige opfattelser af, hvad en 

interesseorganisations politiske budskaber repræsenterer. Carsten Bach ser det som et “slør” for 

den reelle problemstilling mens Erling Bonnesen ser det som en naturlig del af demokratiet. Men 

de har alligevel en ens løsning på problemstillingen; Erling Bonnesen iagttager nemlig også et 

behov for at sortere i og tage det, han som politiker mener skal fremmes.  

 

Det er tydeligt, at både Erling Bonnesen og Carsten Bach iagttager, at politisering af et emne – 

altså at komme med politiske budskaber – ikke falder ind under interesseorganisationens 

arbejdsbeskrivelse. Det er tværtimod en subjektposition, politikerne må indtræde i. Det er 

interessant, og kan synes en smule selvmodsigende, at politikerne skal sortere og fjerne de 

politiske linjer i interesseorganisationernes budskaber, så de selv kan indføre nye politiske 

budskaber. Det rejser også en række spørgsmål om hvorfor interesseorganisationerne ikke må 

være politiske, mens det derimod nærmest kræves af politikerne. Omvendt kan man sige, at det jo 

ikke er overraskende, at politikeren indtræder i en subjektposition, hvor han/hun politiserer et 

emne. Det må forventes at være en del af jobbet. Derimod er det interessant at anskue, hvordan 

politikerne iagttager denne politisering som en sløring af de reelle problemstillinger, når 

interesseorganisationerne gør det - men tilsyneladende ikke når de selv forventes at gøre det 

bagefter. 

 

Denne ansvarsdeling og klare rolleadskillelse gør politikeren til en “gatekeeper” for viden og 

information. Billedligt sagt kan man forestille sig politikeren stående i ”porten” og vurdere hvem 

eller hvad, der kan komme igennem. Han/hun skal vurdere hvad de rette fakta er, og hvordan 

disse skal anvendes i praksis. Måden politikeren skal gøre dette på, er ved at anvende dennes 

sunde fornuft og kritiske sans. Det kan illustreres på følgende vis: Interesseorganisationens viden 

går igennem det politiske maskineri, der ”renser” det for politiske budskaber og udvælger hvilke er 

rette og kan anvendes. Politikeren bliver til en ”maskine”, hvor input er interesseorganisationens 

viden og output er det rette budskab.  

 

5.1.3 Begrænset 
 
Man kunne godt have den umiddelbare tanke: Hvorfor samarbejder disse to aktører overhovedet 

sammen? Hvorfor har politikeren brug for, at eksterne organisationer laver udregninger eller 

kommer med forslag på løsninger, de egentligt kunne lave selv internt i enten partiet, regeringen 

eller Folketinget? En af grundene til at politikere vælger at arbejde sammen med 

interesseorganisationer er, at politikerne på mange måder er begrænsede i deres muligheder for at 

lave politikudvikling. En lang række iagttagelser fra både politikerne og interesseorganisationen 
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synes at artikulere en mangel på enten viden, tid, mandskab eller noget helt fjerde. Denne mangel 

på viden er med til at fordre og konstruere samarbejdet, som det kom frem under momentet 

‘velinformeret’. Men der er altså også andre mangler, der på samme måde er med til at forstærke 

og udvide samarbejdet. 

 

Partiets størrelse på Christiansborg kan have stor indflydelse på, hvordan man iagttager sin egen 

rolle som politiker. Mette Abildgaard fra Det Konservative Folkeparti artikulerer nogle af 

begrænsningerne ved at være en del af et af de mindre partier i Folketinget: 

  

”man har rigtigt mange ordførerskaber, og det betyder også, at vi ikke har så mange 

medarbejdere, som mange af de andre partier har. Det betyder også, at vi ikke har én 

konservativ medarbejder, som kun arbejder med miljø. (…) og derfor er jeg mega 

afhængig af at have nogle interesseorganisationer, som kan hjælpe med at lave 

notater til mig, og som kan hjælpe med at læse høringssvar igennem og finde det 

interessante, som man skal være opmærksom på. Så de spiller en ret vigtig rolle i 

forhold til at kvalificere det politiske arbejde, vi laver.” (Bilag 3: linje 118-126) 

 

De begrænsninger, hun her artikulerer – at hun sidder med mange ordførerskaber, og at de ikke 

har medarbejdere nok til hvert enkelt område – kommer til at fungere konstituerende på hendes 

samarbejde med interesseorganisationerne. Det medfører direkte, som hun udtrykker det, at hun 

er mega afhængig af at have nogle interesseorganisationer hun kan trække på i form af notater, 

eller læse høringssvar igennem. Så altså fordi de enkelte politikere hos Det Konservative 

Folkeparti nødvendigvis må have flere ordførerskaber per person, bliver de mere afhængige af 

hjælp fra interesseorganisationerne. Noget som heller ikke går uset hen hos Jens Astrup Madsen 

fra Landbrug & Fødevarer: ”det er jo tonsvis af dokumenter de får, de kan jo ikke læse det hele 

igennem, sådan lynhurtigt. Og måske har de et område, de ikke kender særligt meget til.” (Bilag 4: 

linje 223-225). Her fortsætter Jens Astrup Madsen også med at forklare, at det er her, 

interesseorganisationen kommer ind som en form for hjælpefunktion, som han kalder det – hvilket 

er analyseret og beskrevet under analysedel 2.  

 

At antallet af ordførerskaber per mand eller kvinde kan have en stor betydning for samarbejdet 

med interesseorganisationer iagttages også af Carsten Bach fra Liberal Alliance, som ligeledes er 

et forholdsvis lille parti på Christiansborg: 
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”Det kan være meget svært, når jeg har 10-12-15 ordførerskaber og skal passe 

folketingssal og alt muligt andet her på Christiansborg. Så kan det være meget svært 

at have en tilpas stor grad af kontakter i virkeligheden, til at man kan få en 

fornemmelse af, hvad er det, der er op og ned på sådan en sag her, og derfor er det 

for mig bydende nødvendigt, at jeg har mulighed for, at interesseorganisationerne 

kan komme i kontakt med mig” (Bilag 1: linje 90-94) 

 

Carsten Bachs arbejde besværliggøres altså af de mange ordførerskaber, som han skal holde styr 

på og have viden inden for. Det kan, som han siger, være svært at have kontakt til virkeligheden 

med så mange ordførerskaber. Denne begrænsning gør også, at Carsten Bach er afhængig af 

interesseorganisationens arbejde, fordi som han siger: ”De kommer jo med deres oplevelse af 

virkeligheden” (Bilag 1: linje 90). Interesseorganisationens oplevelse af virkeligheden er en vigtig 

og nødvendig del af politikerens arbejde, og denne oplevelse af virkeligheden kommer til at påvirke 

og forme politikerens oplevelse af samme. Og politikerne gør i høj grad brug af 

interesseorganisationernes bud på, hvordan virkeligheden ser ud for dem. Carsten Bach artikulerer 

– ligesom Mette Abildgaard – også denne begrænsning ved ikke at have medarbejdere dedikeret 

til hvert enkelt område, og at dette fordrer øget samarbejde med interesseorganisationerne: 

 

”Der [er] ikke ressourcer til, at jeg kan have en medarbejder der er dedikeret til at 

have hands-on fakta og statistikker på alt muligt, som vil kunne sidde og lave en 

hurtig vurdering af hvilke konsekvenser ville det have, hvis vi påfører 

landbrugserhvervet en eller anden form for ny regulering. Det er der simpelthen ikke 

ressourcer partipolitisk her til, at det kan lade sig gøre. Derfor er jeg simpelthen nødt 

til at trække på noget regnekraft, noget ’manpower’ uden for den partipolitiske 

organisation her.” (Bilag 1: linje 144-148) 

 

Man kan også se konturerne til en yderligere udfordring ved det politiske arbejde her. Carsten 

Bach artikulerer udfordringerne ved, at det ikke er muligt at lave en hurtig vurdering af 

konsekvenserne ved en eventuel ny regulering af landbrugserhvervet. Tid bliver altså en 

begrænsende faktor, idet det tilsyneladende kræves, at der kan foretages en hurtig vurdering af en 

lovændring. Man kan stille spørgsmålstegn ved, hvorfor det overhovedet skal være en så hurtig 

vurdering, at man er nødt til at outsource effektvurderingen til interesseorganisationen for 

selvsamme erhverv, men ikke desto mindre betyder netop denne tidsmæssige begrænsning – og 

en begrænset medarbejderstab – at Carsten Bach er nødt til at trække på regnekraft fra 

interesseorganisationer.  
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Disse begrænsninger fungerer dog som et tveægget sværd for interesseorganisationerne, da det 

faktisk også kan have den betydning, at det kan være svært for dem at få politikerne i tale, da tiden 

simpelthen er for knap – og at der måske er for mange interesseorganisationer. I hvert fald 

artikulerer Mette Abildgaard udfordringen ved at have alle disse ordførerskaber og skulle navigere 

blandt et hav af interesseorganisationer:  

 

”Når man er ny handicapordfører + 12 andre ting, så har du bare ikke mulighed for at 

holde hilse-på-møder med alle handicaporganisationer (…) det havde jeg mega 

dårlig samvittighed over (…) det er da også en kæmpe frustration som politiker.” 

(Bilag 3: linje 349-355).  

 

Så tidsbegrænsningen bliver altså både til noget, der fordrer yderligere samarbejde med 

interesseorganisationer, men det kan også være samme samarbejdes undergang, da politikerne 

forventes at skulle have møder, og sætte sig ind i så mange forskellige organisationers agenda. På 

grund af tidsfaktoren må man altså sortere nogle interesseorganisationer fra, som man simpelthen 

ikke har tid til at mødes med, hvilket for Mette Abildgaard er frustrerende. Dette kan være med til at 

koncentrere møderne omkring de store – og givetvis også vigtigere eller mere indflydelsesrige – 

interesseorganisationer. Man kan derfor forestille sig, at fordi politikerne er så tidsbegrænsede, 

som de selv giver udtryk for, må de prioritere de store spillere, som repræsenterer flere 

medlemmer og en større del af erhvervslivet. Dette er Carsten Bach også inde på, når han 

beskriver, hvordan de især bruger ”de store spillere”. 

 

Hos Landbrug & Fødevarer iagttager man ligeledes en anden form for begrænsning, der former 

samarbejdet – nemlig oppositionspartiers begrænsede adgang til embedsværkets regnekraft. Det 

er klart, at regeringsbærende partier har betydeligt nemmere ved at bede de respektive 

ministeriers embedsapparater om at udarbejde rapporter eller udregninger, ud fra en given 

lovændring. Jens Astrup Madsen iagttager det således: ”Hvis man nu er i opposition, så vil man jo 

ofte have brug for, at der er en, der kan hjælpe én, fordi man ikke har det der embedsapparat i 

ryggen” (Bilag 4: linje 261-262). Selvom hovedfokus i dette speciale er på de regeringsbærende 

partier, er det stadig interessant, at oppositionspolitikeren tilsyneladende konstrueres som en, der 

har brug for mere hjælp end regeringspolitikeren, da de ikke kan gøre brug af embedsværket. Jens 

Astrup Madsen fortsætter med at forklare, hvordan politikere i opposition ofte henvender sig til dem 

for at få hjælp til at få nogle oplysninger:  
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”Hvis man nu sidder i et oppositionsparti, så har man jo ikke embedsapparatet i 

ryggen (…) derfor er der rigtig mange af de der folk, der sidder i oppositionen, der 

henvender sig og siger: ”jeg har faktisk brug for noget hjælp fra jeres side, på en eller 

anden måde (…) Kan I hjælpe mig med nogle oplysninger?” (Bilag 4: linje 245-251) 

 

Han sammenkæder det at sidde i opposition og ikke have et embedsapparat i ryggen med at have 

brug for hjælp fra for eksempel en interesseorganisation som Landbrug & Fødevarer. Det kan altså 

være endnu en begrænsning for politikerne at være i opposition, hvilket må antages at gøre dem 

mere afhængige af interesseorganisationerne. 

 

For at samle op har vi set at en række begrænsninger for politikerne påvirker hvordan de kan 

optræde, og hvordan de samarbejder med interesseorganisationer. Eksempelvis har partiets 

størrelse indflydelse på hvordan og i hvor høj grad man arbejder sammen. De små partier med 

mange ordførerskaber per politiker oplever, at de i høj grad har brug for 

interesseorganisationernes bidrag, da de ikke har den fornødne kapacitet internt i organisationen. 

De er dermed “nødt til” at bruge interesseorganisationerne, som Carsten Bach formulerer det. 

Ligeledes er tid i høj grad en begrænsende faktor, der gør de forskellige partier afhængige af hjælp 

udefra. Her forventes det at politikerne kan reagere hurtigt på eksempelvis lovforslag eller diverse 

udspil, hvorfor de kan have brug for interesseorganisationernes hurtige vurdering af et givent 

forslag. 

  

5.1.4 Tilgængelighed 
 
Et moment i diskursen om politikeren, der er med til at binde det hele sammen, er tilgængelighed. 

Politikeren forventes at være tilgængelig for interesseorganisationen forstået på den måde, at 

interesseorganisationerne skal have mulighed for at præsentere deres synspunkter for de 

folkevalgte. Det forrige moment om begrænsning viste ligeledes en forventning om, at politikeren 

samarbejder med interesseorganisationerne. Både politiker og interesseorganisation artikulerer et 

behov for at politikeren er tilgængelig, og for at han/hun bør samarbejde med 

interesseorganisationer. Der iagttages dog også en ændring i den måde, politikere er tilgængelige 

på samt hvor tilgængelige, de rent faktisk er. 

 

I forlængelse af at Carsten Bach bruger interesseorganisationer til at give et billede af, hvordan 

virkeligheden ser ud, er det ifølge ham også vigtigt, at han er tilgængelig:  
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”(…) og derfor er det for mig bydende nødvendigt at jeg har mulighed for at 

interesseorganisationerne kan komme i kontakt med mig. Og derfor forsøger jeg jo 

også, når interesseorganisationerne henvender sig til mig, de får næsten altid et 

møde i kalenderen med mig” (Bilag 1: linje 93-95) 

 

Det er ligefrem ‘bydende nødvendigt’ at interesseorganisationerne har mulighed for at komme i 

kontakt med ham, og han søger da også næsten altid at gøre det muligt for dem at få et møde med 

ham. Det kom også frem under momentet ‘begrænset’, at Mette Abildgaard meget gerne vil mødes 

med interesseorganisationerne, men at det samtidig kan være frustrerende ikke at have tid til det. 

Her ser man det tætte forhold mellem momenterne. Der er en forventning om, at politikerne er 

tilgængelige og gerne holder møder med interesseorganisationer, men de er på den anden side 

bundet af en række begrænsninger, som gør, at dette ikke altid er muligt.  

 

Carsten Bach artikulerer også, at han tager det meget seriøst at være tilgængelig, og prøver altid 

at give tid og plads til interesseorganisationerne, og læse hvad de kommer med: ”Jeg læser langt 

det meste af det, jeg får tilsendt (…) og hvis man gider som interesseorganisation at støve en 

politiker op, så synes jeg også, man skal have mulighed for at aflevere sit budskab” (Bilag 1: linje 

119-121). Erling Bonnesen fra Venstre artikulerer interesseorganisationens rolle og inputs som 

noget demokratisk, og vil gerne bruge organisationerne, når han for eksempel skal forberedes til 

en diskussion i et udvalg, eller hvis danske politikere skal til EU-afstemning om en ændring i en 

specifik landbrugspolitisk regel (Bilag 2). 

 

Mette Abildgaard fra Det Konservative Folkeparti vil gerne samarbejde tæt med 

interesseorganisationerne, men ser tiden som en begrænsende faktor for dette samarbejde. ”Jeg 

samarbejder generelt tæt med interesseorganisationer. Så tæt man nu kan, når man er et lille parti, 

hvor man ofte har mange ordførerskaber og tiden derfor kan være en begrænsende faktor.” (Bilag 

3: linje 9-10). Partiet størrelse kan altså betyde, at man samarbejder mindre, end man i 

virkeligheden gerne ville. Igen ser vi her, at momenterne hænger uløseligt sammen. Mette 

Abildgaard udtrykker på en og samme tid, at hun gerne vil være tilgængelig for samarbejdet, men 

er samtidig bevidst om, at hun er begrænset af tid og ressourcer, hvorfor det ikke altid kan lade sig 

gøre at være tilgængelig. Som det viste sig under momentet om begrænsninger, er det afgørende 

med hvilke briller man ser denne begrænsning. På den ene side iagttog hun at hendes mange 

ordførerskaber - og de begrænsninger dette medfører - førte til et øget samarbejde med 

interesseorganisationerne, men ved nærværende moment ser man, hvordan hun iagttager, at 
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disse begrænsningerne samtidigt er med til at afholde partiet fra at samarbejde med 

interesseorganisationer.  

 

Hos Landbrug & Fødevarer observerer man et stigende pres på politikerens opmærksomhed. For 

eksempel iagttager Jens Astrup Madsen, at tilgængeligheden er mere presset nu, end den var for 

år tilbage: ”Men der er også flere, der vil i kontakt med politikerne, og derfor ved vi selvfølgelig 

også, at der er en konkurrence med at få opmærksomheden hos dem, og få tid hos dem” (Bilag 4: 

linje 407-409). Han iagttager altså, at der er stigende pres og større konkurrence om at få 

politikerens opmærksomhed. Ifølge ham er der flere forklaringer på, hvorfor det er sådan, og hvad 

udviklingen skyldes. Han taler blandt andet om, at tidligere havde politikere et fast arbejdsområde i 

flere år, og ikke skulle bekymre sig om så mange andre lovområder, men det er mere dynamisk nu 

til dags. Ligeledes har øget medieopmærksomhed gjort, at politikerens tid er blevet endnu mere 

begrænset. Det gør også, at interesseorganisationerne skal handle på en anden måde end 

tidligere: 

 

”Så konkurrencen om politikernes tid og opmærksomhed er væsentlig større i dag, og 

derfor kræver det selvfølgelig også at man er afsindig god til at skære hurtigt ud i pap 

hvad det er det handler om, og man kan fremlægge noget godt dokumentation” (Bilag 

4: linje 414-416) 

 

Man ser tydeligt her, hvordan det føromtalte tidsaspekt er med til at forme politikeren, samt 

hvordan dette krav, eller forventning, om tilgængelighed ligeledes påvirker billedet af 

folketingspolitikeren. Politikerne forventes i et vist omfang at være tilgængelig for samarbejde med 

interesseorganisationerne, blandt andet qua den forventning om, at han/hun var velinformeret, som 

vist under det første moment. Man kan dog også se, at politikerens tilgængelighed over for 

interesseorganisationen er blevet presset gennem de senere år, og formentligt vil blive presset 

endnu mere i de kommende år, blandt andet af mediernes stigende betydning. Igen viser det, 

hvordan momentet både peger ind mod nodalpunktet ‘politiker’ samt indgår i en ækvivalenskæde 

og meningsudfylder de øvrige led i denne kæde, samt får sin betydning fra samme. 

 

5.1.5 Delkonklusion 
 
Der er analyseret en række momenter, som alle er med til at meningsudfylde hvad det vil sige at 

være politiker og hvilke subjektpositioner politikeren indtræder i, i samarbejdet med 

interesseorganisationen. Vi så hvordan momentet “velinformeret” i relation til politikeren betød, at 

politikeren skulle være ‘så fagligt velfunderet som muligt’, samt at denne viden oftest tilvejebringes 
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politikeren af (store) interesseorganisationer. Politikeren iagttog således interesseorganisationen 

som en vidensleverandør - og i og med, at politikeren forventes at have et stort vidensgrundlag, og 

at være velinformeret når de politiske beslutninger skal træffes, konstrueres politikeren samtidigt 

som en, der har behov for interesseorganisationens hjælp i forhold til at blive “klædt på fagligt”. 

 

Dog viste analysen af det næste moment, “sund fornuft”, også, at politikerne iagttog 

interesseorganisationernes vidensinput som noget, de bør være kritiske over for ved at bruge 

deres sunde fornuft. Analysen afslørede i denne forbindelse nogle paradokser; eksempelvis, at 

Erling Bonnesen skulle bruge det han fandt rigtigt i interesseorganisationernes bidrag, selvom han 

iagttog selvsamme bidrag som faktuelle. Samtidig så politikerne det som deres rolle at frasortere 

interesseorganisationernes politiske budskaber, for efterfølgende selv at politisere dem. Det blev 

udledt, at denne rolleadskillelse gjorde politikerne til en slags gatekeepers for viden og information; 

en “maskine”, der renser interesseorganisationernes input for politiske budskaber og udvælger de 

“rigtige” budskaber at gå videre med. 

 

I afsnittet “begrænset” så vi, hvordan en række begrænsninger på politikerne påvirker hvordan 

politikeren kan optræde og hvordan denne samarbejder med interesseorganisationer. Eksempelvis 

har partiets størrelse indflydelse på hvordan og i hvor høj grad man arbejder sammen, ligesom tid i 

høj grad er en begrænsende faktor. Samlet kan det konkluderes, at begrænsningerne af politikerne 

alt andet lige gør, at interesseorganisationernes indspark bliver endnu vigtigere og nødvendige for 

politikeren. 

 

Vi så også hvordan momentet “tilgængelighed” stod i stærk relation til de øvrige momenter og på 

en måde “bandt det hele sammen”. Politikeren forventes at være tilgængelig for 

interesseorganisationen, men det er ikke altid muligt, fordi politikeren er begrænset på ressourcer, 

eksempelvis tid. Dette medfører så en stigende konkurrence fra interesseorganisationernes side 

om politikerens opmærksomhed og tid, hvilket sætter høje krav til kvaliteten af den viden og 

generelt de indspark, interesseorganisationen tilvejebringer politikeren. 

 

Slutteligt kan det konkluderes, at nærværende analysedel også har vist, at hver af disse momenter 

ikke blot peger ind mod nodalpunktet - politikeren - men også beskriver hinanden indbyrdes. 

Således har det betydning for forståelsen af politikeren som ’velinformeret’ at han eller hun også 

samtidigt er begrænset af en række faktorer, såsom tid og arbejdsbyrde. De enkelte momenter 

indgår med andre ord i en ækvivalenskæde hvor de både artikulerer nodalpunktet og samtidig i høj 

grad er indbyrdes forbundne. Dette kan illustreres som i figur 4. Her ser man nodalpunktet 
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’politikeren’ i midten, omkranset af dets ækvivalenskæde bestående af de fire momenter. De fire 

momenter skal dog også meningsudfyldes, og de små cirkler rundt om disse illustrerer deres 

ækvivalenskæder.  

 
Figur 4: Nodalpunktet ’politikeren’ og dets ækvivalenskæde 

 

 

5.2 Analysedel 2: Diskursens konstruktion af interesseorganisationen 
 
Hvor foregående analysedel fokuserede på politikerens fremtræden og rolle i diskursen, vil denne 

delanalyse fremanalysere interesseorganisationens rolle i samarbejdet med politikeren, artikuleret 

af henholdsvis politikeren og interesseorganisationen selv. Delanalysen interesserer sig derfor helt 

overordnet for artikulationer, der meningsudfylder interesseorganisationen. Mere specifikt kigges 

der efter artikulationer, som kan give en forståelse for interesseorganisationens rolle i samarbejdet 

med politikeren, samt hvad der i politikerens og interesseorganisationens blik udgør 

forventningerne til interesseorganisationens ageren.  

 

Teoretisk vil analysen bestå af ækvivalenskæder; én overordnet ækvivalenskæde udgjort af 

forskellige momenter, der alle beskriver interesseorganisationen og på samme tid står i tæt relation 

til hinanden. Disse forskellige momenter har dog også deres egne ækvivalenskæder, og det er 

særligt dem, som ligger til genstand for forestående analyse. Med andre ord vil analysen 

undersøge hvordan de valgte momenter, som præsenteres nedenfor, meningsudfylder det 
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overordnede nodalpunkt – interesseorganisationen – men i høj grad også, hvordan de enkelte 

momenter meningsudfyldes i interesseorganisationens og politikerens artikulationer. 

 

På baggrund af en grundig gennemgang af det empiriske materiale, er følgende momenter 

identificeret som meningsudfyldende for interesseorganisationen: Målrettet, størrelse, timing, 

troværdighed og faglighed. Begreberne indgår som en central del af flere af de interviewedes 

artikulation af interesseorganisationen. Formålet med denne delanalyse er at opnå en forståelse 

for, hvordan interesseorganisationen dukker op som genstand og hvordan samspillet mellem 

interesseorganisationen og politikeren dukker op. Med afsæt heri vil det i kapitel 6 blive diskuteret, 

hvilke konstitutive konsekvenser dette måtte medføre.  

 

Denne delanalyse vil altså besvare følgende arbejdsspørgsmål: ”Hvordan meningsudfyldes 

interesseorganisationen og dennes rolle i samarbejdet med politikeren af henholdsvis 

interesseorganisationen og politikerne?” 

 

5.2.1 Målrettet 
 
Et vigtigt parameter for en interesseorganisation i forhold til at nå indflydelse hos politikere synes at 

være, at interesseorganisationen er målrettet. Politikeren er ofte travl, har sandsynligvis flere end 

ét ordførerskab og besidder ikke nødvendigvis en specifik, teknisk viden inden for de områder, 

som han eller hun måtte sidde med. Derfor synes det altafgørende for interesseorganisationen, at 

denne formår at gennemskue dette og agere på baggrund af det. Men hvad vil det i virkeligheden 

sige at være målrettet som interesseorganisation? Det vil følgende afsnit forsøge at finde frem til 

på baggrund af politikernes og interesseorganisationens artikulationer heraf. 

 

Helt generelt vurderes det væsentligt at diskutere målrettethed i forholdet mellem 

interesseorganisationen og politikeren. Det lader til, at det især handler om, at 

interesseorganisationen er i stand til at målrette sit budskab til den enkelte politiker. I hvert fald ud 

fra Mette Abildgaards synspunkt – hendes største beklagelse over for interesseorganisationer er 

nemlig, at de ikke målretter deres budskab godt nok: 

 

“… jeg synes den største udfordring var, at man kom ind og var ordfører på et 

område som var helt nyt for en. Jeg er f.eks. kommet ind som energiordfører, og det 

er så hamrende teknisk. Og der synes jeg, at jeg var dårligt rustet til møderne med 

interesseorganisationerne, fordi jeg simpelthen vidste for lidt. Og der havde 

interesseorganisationerne simpelthen for dårlig føling med at målrette deres budskab. 
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Og det er stadig min suverænt største anke mod interesseorganisationer, det er, at 

de er for dårlige til at målrette deres budskab til den, de sidder overfor.” (Bilag 3: linje 

143-149) 

 

I ovenstående citat iagttages en tydelig diskrepans mellem Mette Abildgaards forventninger til 

interesseorganisationens evne til at målrette deres budskab til hende og det, hun faktisk oplever, 

når hun har møder med dem. I Mette Abildgaards tilfælde var der således en mangel på forståelse 

fra interesseorganisationens side for, at hun ikke besad den fornødne tekniske viden til at modtage 

deres budskab. Det siger sig selv, at det er et problem for begge parter. At være målrettet som 

interesseorganisation handler dermed i høj grad om at kunne tilpasse sit budskab og sin 

kommunikation til den, man sidder overfor. I den forbindelse er der en række parametre, som man, 

ifølge Mette Abildgaard, bør være opmærksom på som interesseorganisation. Disse kommer til 

udtryk i Mette Abildgaards fortsættelse af ovenstående citat:  

 

”Både i forhold til, om det er en borgerlig eller rød politiker, men også i forhold til om 

det er en, der har arbejdet med det her de sidste 25 år, eller er det en, der er helt ny i 

ammoniakregulering. Jeg skal starte med at finde ud af hvad ammoniakregulering er. 

Jeg kommer fra en baggrund hvor jeg overhovedet ikke har arbejdet med den slags, 

og det er der rigtigt mange interesseorganisationer, som slet ikke har følelse med.” 

(Bilag 3: linje 149-153) 

 

Fra Mette Abildgaards synspunkt skal man altså være meget bevidst om især to parametre, hvis 

man vil komme bedst ud over rampen med sit budskab til hende. 1) Man skal målrette sit budskab 

alt efter hvilken politisk overbevisning den politiker, man sidder overfor, har og 2) man skal målrette 

sit budskab (og sin kommunikation) alt efter hvor stor en viden, den pågældende politiker besidder 

inden for det område, man som interesseorganisation repræsenterer. Dermed forventes 

interesseorganisationen at indtræde i en subjektposition, hvor den skal have et indgående 

kendskab til de enkelte politikere, både hvad angår politisk ståsted og faglig viden. 

Interesseorganisationen forventes altså at kunne levere et unikt stykke arbejde, tilpasset den 

enkelte unikke politiker, hver gang de mødes. At interesseorganisationen i høj grad også skal 

målrette sin kommunikation i forhold til politikerens områdespecifikke viden sætter Mette 

Abildgaard ord på i forlængelse af sidste citat: 

 

”De taler hen over hovedet, på dem de holder møder med. De gør det alt for 

avanceret, de starter simpelthen på for højt et niveau. Men det er jo fordi, de er 
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fagnørder, der arbejder med det her hver evig eneste dag, så glemmer de nogle 

gange, at folkevalgt vitterligt betyder folkevalgt. Og ikke betyder, at man nødvendigvis 

er ekspert inden for det, man er ordfører på. (Bilag 3: linje 154-157) 

 

Ovenstående er altså et eksempel på en af de faldgruber, man som interesseorganisation kan løbe 

ind i, hvis ikke man tænker den respektive politiker ind i sin kommunikation. En 

interesseorganisation kan ikke have en one-size-fits-all tilgang til politikerne, da de er meget 

forskellige. Som Mette Abildgaard siger - og som også blev analyseret i analysedel 1 - er man som 

politiker ikke nødvendigvis ekspert inden for det, man er ordfører på, og det skal man som 

interesseorganisation kunne tilpasse sig, hvis man vil opnå et succesfuldt samarbejde. Ellers 

opstår risikoen for, at fagnørden og den folkevalgte politiker, der ikke besidder samme viden, taler 

forbi hinanden.  

 

Det er imidlertid ikke alle interesseorganisationer, som ikke forstår vigtigheden af at målrette sit 

budskab. Ifølge Mette Abildgaard er det nemlig det, de dygtige interesseorganisationer gør:  

 

”Både at man kan målrette i forhold til, ”Okay, her er det en konservativ politiker vi 

sidder overfor”, et konkret eksempel på det var de vi skulle lave den naturpakke, som 

fulgte efter landbrugspakken. Der kom Landbrug og & Fødevarer, og jeg tænkte 

”Hvad har de af ting, de vil have mig til at tage med ind i denne her pakke?”, men der 

havde de for eksempel et synspunkt i forhold til bedre uddannelse til landmændene i 

naturforvaltningen. Det var et politisk synspunkt de havde, og de kæmpede for som 

organisation, og de vidste godt, at det var sådan noget, jeg kunne have sympati for. 

Med mine konservative briller ville det være en god sag. Så havde de en masse 

andre ting, de gerne ville have med ind i den her naturpakke, men som de vidste ”Det 

er nok bedre vi går til Venstre eller Liberal Alliance med det, for der har vi nok større 

chance for at få det igennem”. Det er jo det, de dygtige interesseorganisationer gør. 

De målretter det til de politikere, de sidder over for.” (Bilag 3: linje 178-188) 

 

Her ser vi det ene af de to vigtige parametre gentaget – nemlig at man som interesseorganisation 

tilpasser sine budskaber til den respektive politikers politiske ståsted. Mette Abildgaard er 

konservativ, og den dygtige interesseorganisation har altså føling med, hvad hun, som politiker for 

Det Konservative Folkeparti, kunne have sympati for. Samtidig har den dygtige 

interesseorganisation derfor også føling med hvad Mette Abildgaard, som konservativ politiker, 
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ikke har sympati for. Der iagttages altså en sammenhæng mellem at være dygtig og at være 

målrettet som interesseorganisation.  

 

I modsætning til den dygtige interesseorganisation findes den dårlige interesseorganisation. Den 

dårlige interesseorganisation udgør – fra et diskursteoretisk perspektiv – den konstitutive yderside i 

forhold til den dygtige interesseorganisation, som Mette Abildgaard ovenfor har artikuleret. Den 

dygtige interesseorganisation opstår med andre ord fordi, at der er noget andet, den ikke er – den 

er ikke den dårlige interesseorganisation. Den dygtige interesseorganisation konstitueres således 

af den dårlige; den dårlige skaber den dygtige, og den dygtige skaber den dårlige. Det betyder 

samtidig, at hvor vi før fremanalyserede ækvivalenskæder, kigger vi nu på differenskæder. Hvor 

den dygtige interesseorganisation med Mette Abildgaards ord forstår at målrette til de politikere, de 

sidder overfor, gør det modsatte sig gældende hos den dårlige interesseorganisation: 

 

”… så har de ikke nogen føling med hvor mit konservative ståsted er, og hvordan 

man argumenterer når man er konservativ. De har ikke nogen forståelse for hvilke 

meldinger, jeg tidligere er kommet med på området. De har ikke nogen forståelse for 

hvor mit vidensgrundlag er, så de kommunikerer til mig på for lavt eller for højt et 

niveau.” (Bilag 3: linje 328-332) 

 

Den dårlige interesseorganisation har altså ikke føling med politikerens politiske ståsted, og 

hvordan politikeren argumenterer, ligesom den ikke har indsigt i politikerens hidtidige meldinger på 

området og mangler forståelse for politikerens områdespecifikke viden.  

 

Det kan dermed iagttages, at den dygtige interesseorganisation formår at være målrettet. Her 

menes der hovedsageligt, at denne formår at målrette sit budskab over for den politiker, den sidder 

med - selvom dette kan virke selvfølgeligt. Som dygtig interesseorganisation har man forståelse for 

politikerens ideologiske ståsted, og man har forståelse for det vidensniveau, politikeren befinder 

sig på. Og vigtigst af alt formår den dygtige interesseorganisation at agere ud fra det – at målrette 

budskabet og tilpasse kommunikationen. Omvendt har den dårlige interesseorganisation ringe 

føling med politikerens politiske standpunkt og tidligere meldinger, ligesom den ikke forstår at 

tilpasse kommunikationen til politikerens viden på området. 

 

Ifølge Mette Abildgaard er det et af de tre vigtigste parametre som interesseorganisation, at man 

kan finde ud af at målrette sit budskab (Bilag 3). Dermed er det naturligt, at Jens Astrup Madsen 

også lægger vægt på netop dette parameter i samarbejdet mellem Landbrug & Fødevarer, som 
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interesseorganisation, og politikeren. Først og fremmest nævner Jens Astrup Madsen, at de 

selvfølgelig er klar over, at ”der [er] nogle partier, vi lettere kan blive enige med end andre” (Bilag 

4: linje 166-167). Her iagttages altså en erkendelse af, at Landbrug & Fødevarer som 

interesseorganisation vil have lettere ved at komme igennem med deres budskaber til nogle partier 

end andre. Han fortsætter med at sige, at de har nogle helt essentielle budskaber, der går igen 

uanset hvem de taler med, men at man kan ”pakke dem ind på forskellige måder” (Bilag 4: linje 

169-171). Jens Astrup Madsen uddyber på følgende vis: 

 

Og ofte vil det jo være sådan at vi siger (…): ”Jamen vi har de og de ting, men jeg går 

ud fra at de tre ting her” – og så kan man nævne tre ting – ”der står vi for langt fra 

hinanden, så der er ikke brug for at bruge meget tid på det, lad os nu koncentrere os 

om nogle områder hvor vi måske kan finde en fælles interesse og løsning på det”.” 

(Bilag 4: linje 171-175).  

 

Her ses et tydeligt eksempel på, at Landbrug & Fødevarer tænker over at målrette deres 

budskaber til de enkelte politikere. Samtidig viser det, at de har forståelse for politikerens ståsted, 

hvilket ifølge Mette Abildgaard er et vigtigt parameter i samarbejdet. Derfor kan man sige, at 

Landbrug & Fødevarer indtræder i en subjektposition som målrettet interesseorganisation.  

 

For at samle op er ’målrettet’ altså et vigtigt moment i meningsudfyldelsen af nodalpunktet 

interesseorganisation. Interesseorganisationen er først og fremmest målrettet ved at forstå hvem, 

de sidder overfor og på den baggrund agere efter det. Samtidig er interesseorganisationen - i hvert 

fald den interviewede, Landbrug & Fødevarer - bevidst om vigtigheden af at målrette sit budskab 

for at opnå et godt samarbejde med politikeren.  

 

5.2.2 Størrelse 
 
Interesseorganisationens størrelse og den ressourcemæssige kapacitet, som størrelsen på 

organisationen afføder, er det næste moment i samarbejdet mellem politikeren og 

interesseorganisationen, der vil blive analyseret. Det er gennemgående, at politikerne artikulerer 

store interesseorganisationer som noget positivt, men det vil nu blive undersøgt, hvordan størrelse 

og kapacitet meningsudfyldes som moment, samt hvordan det meningsudfylder det overordnede 

nodalpunkt, nemlig interesseorganisationen.  

 

Som nævnt forbinder politikerne det, at være en stor interesseorganisation med noget positivt. Man 

kan ligefrem iagttage en sammenkædning mellem den dygtige interesseorganisation og den store 
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interesseorganisation. Et tydeligt eksempel på dette repræsenterer følgende citat af Carsten Bach, 

som i forlængelse af at have sagt, at det 90 procent af tiden er interesseorganisationerne, der 

kontakter ham, siger følgende om hvem han kunne finde på at kontakte: 

 

”Men for at det giver mening for mig som politiker, så skal det være en 

interesseorganisation af en vis størrelse og med en vis kapacitet, som kan levere 

noget, som jeg også kan regne med, altså noget der er gennemarbejdet, som ikke 

bare er, kan man sige interesseorganisationers fornemmelse af hvordan noget er, 

men at de kan levere gennemarbejdet og dokumenteret materiale på et eller andet 

specifikt emne.” (Bilag 1: linje 20-24) 

 

Carsten Bach opsætter altså en sammenhæng mellem den store interesseorganisation – 

interesseorganisationen med en vis kapacitet – og det, at man kan regne med, at noget er 

gennemarbejdet og dokumenteret. Samtidig siger han, at interesseorganisationen skal være af en 

vis størrelse, før det giver mening for ham at kontakte den, og at han henvender sig med henblik 

på at få noget materiale på et specifikt emne. Dermed iagttager Carsten Bach den store 

interesseorganisation som mere pålidelig end den lille interesseorganisation – fordi man kan regne 

med det, de leverer – og han samarbejder således oftere med de store. Dette kommer yderligere til 

udtryk i følgende citat:  

 

”… vi bruger de store spillere, specielt Landbrug & Fødevarer, 

Naturfredningsforeningen, dem bruger vi til at få noget data ind, indsamle noget fakta 

og noget data ud fra hvad jeg lige har undersøgt og hvordan og hvorledes.” (Bilag 1: 

linje 46-48) 

 

Carsten Bach bruger altså de store spillere, som han udtrykker det, til at understøtte ham og hans 

arbejde med data og fakta. Dermed ligger det også implicit, at den konstitutive yderside til den 

store interesseorganisation – altså den lille interesseorganisation – ikke på samme måde kan 

bruges til at få leveret fakta og data, fordi de ikke har den, i Carsten Bachs øjne, fornødne 

kapacitet. Dermed har man som stor interesseorganisation bedre adgang til indflydelse hos 

Carsten Bach af den simple årsag, at han tildeler disse mere taletid. Alt andet lige skal man altså i 

dette blik være stor for at have magt. 

 

Det er ikke kun Carsten Bach, som meningsudfylder den store interesseorganisation positivt. Mette 

Abildgaard opsætter nemlig en direkte sammenhæng mellem det, at være dygtig og det, at være 
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stor. Efter at have sagt, at de dygtige interesseorganisationer forstår vigtigheden af at komme 

tidligt ind i en proces, siger hun nemlig følgende:  

 

”Det er det, de dygtige interesseorganisationer gør, og det er oftest de store. De har 

rutinen, de har de dygtige folk og de har netværket – alt det, der skal til.” (Bilag 3: 

linje 79-80) 

 

De dygtige interesseorganisationer kommer altså tidligt ind i en proces, og det gør de, fordi de er 

store og dermed formår at tiltrække de dygtige folk, samtidig med at de besidder netværket og 

rutinen. Ovenstående er endnu et eksempel på, at man som stor interesseorganisation alt andet 

lige – i politikernes øjne – er indehaver af en fordel, som mindre interesseorganisationer ikke nyder 

godt af; de har ikke den samme rutine, det samme netværk og de samme dygtige folk, må man 

forstå.  

 

Der hersker ingen tvivl om, at Landbrug & Fødevarer er et eksempel på en stor 

interesseorganisation. Jens Astrup Madsen fortæller, at organisationen har omkring 1.100 ansatte 

og repræsenterer cirka 22-23.000 landmænd og 400 virksomheder (Bilag 4). Det afstedkommer 

dog også en række udfordringer at være en så stor organisation, der repræsenterer forskellige 

interesser:  

 

”Det er klart, når vi repræsenterer så mange, og så mange forskellige segmenter og 

så mange forskellige virksomheder, så er der også mange forskellige interesser, der 

skal varetages her i huset. Sådan er det. Og der prøver vi selvfølgelig, fordi vi er 

sådan en stor organisation med mange interesser, at finde nogle fællesnævnere at 

gå i byen med.” (Bilag 4: linje 58-61)  

 

Man kan også her tale om, at størrelsen bliver til et tveægget sværd for den store 

interesseorganisation. På den ene side så vi, hvordan politikerne iagttager det som noget positivt 

og troværdighedsskabende at være stor, hvilket giver bedre adgang til indflydelse. På den anden 

side er risikoen, at man bliver så stor, at der er så mange modstridende interesser internt i 

organisationen, at man det bliver svært at forene alle disse interesser. Her handler det altså ifølge 

Jens Astrup Madsen om at kunne finde nogle fælles ting, som man ”uanset om man er 

konventionel eller økolog, [har] nogle interesser i” (Bilag 4: linje 475-476). Alt andet lige er dette en 

udfordring man som lille interesseorganisation, der repræsenterer mere snævre interesser, ikke på 

samme måde står overfor. Jens Astrup Madsen lægger dog ikke skjul på, at der bestemt er fordele 
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ved at være en stor interesseorganisation. Spurgt til om Landbrug & Fødevarer udarbejder 

deciderede lovforslag svarer han, at det ikke er noget, de har bemyndigelse til, men: 

 

”… vi kan godt finde på at lave en meget konkret formulering og sige vi synes det 

burde indgå i et lovforslag eller en bekendtgørelse, altså vi får også tingene i høring. 

Det får man jo, når man er en stor organisation…” (Bilag 4: linje 229-231) 

 

Det fremgår af ovenstående citat, at man får tingene i høring, når man er en stor 

interesseorganisation. Det iagttages dermed, at det, også i denne henseende, alt andet lige er en 

fordel at være stor, fordi man automatisk får sine ting i høring og dermed større mulighed for at 

udøve indflydelse på den politiske proces. Samtidig virker det til, at man som stor 

interesseorganisation generelt har lettere ved at få taletid – det fremgår både af interviewene af 

politikerne og af følgende citat af Jens Astrup Madsen:  

 

”Så gør vi jo også meget ud af at have – når vi er sådan en stor organisation, som vi 

er – at have møde med ministre, altså vi har jo i sagens natur tæt kontakt til Miljø- og 

Fødevareminister Esben Lunde Larsen, fordi han forvalter jo meget, men også Lars 

Christian Lilleholt, vores energi- og klimaminister, som jeg kender rigtig godt fra 

gamle dage og sådan noget – har vi en tæt kontakt til.” (Bilag 4: linje 147-150)  

 

Landbrug & Fødevarer har – i kraft af, at det er så stor en organisation – tæt kontakt med de 

relevante ministre på området. Igen ligger det implicit, at det er de store organisationer, der 

hovedsageligt har denne tætte kontakt og dermed også har større mulighed for at udøve 

indflydelse på det øverste politiske organ inden for eksempelvis landbrugs- eller klimapolitik.  

 

Momentet ’størrelse’ meningsudfyldes altså overvejende positivt - forstået på den måde at det er 

godt at være stor som interesseorganisation. Når man er stor, nyder man nemlig godt af større 

pålidelighed fra politikernes side, ligesom man har lettere adgang til politikernes opmærksomhed 

og dermed lettere adgang til indflydelse. Derudover iagttager politikerne også de store 

interesseorganisationer som dygtige, fordi de har ressourcerne og rutinen. En stor 

interesseorganisation som Landbrug & Fødevarer lægger da heller ikke skjul på, at det er en fordel 

for dem at være store; qua deres størrelse har de en række fordele, som mindre 

interesseorganisationer ikke har. 
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5.2.3 Timing 
 
Timing kan som begreb referere til flere ting og bruges i forskellige diskurser – sport, musik og 

politik er eksempler på diskursive områder, hvor udtrykket bruges i forskellige anledninger. At 

interesseorganisationen formår at udøve korrekt timing artikuleres som helt centralt i samarbejdet 

med politikeren. Derfor vil dette afsnit omhandle timing. Det vil blive analyseret, hvordan 

interesseorganisationens evne til at vide, hvornår den skal involvere sig i alt fra konkrete sager og 

lovgivningsarbejde til etableringen af personlige relationer med politikere, har betydning for deres 

adgang til indflydelse. Dette afsnit analyserer på hvordan timing, som moment, meningsudfyldes 

og samtidig meningsudfylder interesseorganisationen.  

 

At interesseorganisationerne har fornemmelse for timing iagttages som et vigtigt parameter af især 

Mette Abildgaard fra politikersiden. Hun nævner det som en grundlæggende forudsætning for, at 

samarbejdet kan fungere på en udbytterig måde for begge parter. Det er nemlig altafgørende for 

interesseorganisationen at komme tidligt ind i processen, hvis den skal have indflydelse på en 

given sag. Det handler altså i høj grad om, for interesseorganisationen, at have fornemmelse for 

de politiske processer. Det har de fleste imidlertid også ifølge Mette Abildgaard: 

 

”Det er mit indtryk, at langt de fleste interesseorganisationer er ret velinformerede om 

den politiske proces, og om hvornår de skal byde ind i forhold til at give deres 

holdninger til kende og øve indflydelse på de politiske beslutninger, der skal træffes.” 

(Bilag 3: linje 24-27) 

 

Alligevel oplever Mette Abildgaard ofte, at interesseorganisationerne byder for sent ind. Det synes 

underligt, at langt de fleste interesseorganisationer, ifølge Mette Abildgaard, er ”ret velinformerede 

om den politiske proces”, samtidig med, at Mette Abildgaard tit oplever noget, der kunne indikere 

det modsatte. Det efterlader spørgsmålet om hvem det er, der formår at byde tidligt ind og hvem 

der ikke gør. Mette Abildgaard italesætter de dygtige interesseorganisationer som dem, der 

kommer tidligt ind i processen: ”De dygtige interesseorganisationer kommer jo til mig før, de har 

nævnt første gang ovre i ministeriet, at nu skal vi til at se på et eller andet” (Bilag 3: linje 76-77). 

Imidlertid oplever Mette Abildgaard – som nævnt – ofte, at det modsatte gør sig gældende. Noget, 

der indikerer, at det ikke er langt de fleste interesseorganisationer, som er velinformerede om den 

politiske proces. I hvert fald lader det ikke til, at langt de fleste formår at agere ud fra det, ifølge 

Mette Abildgaard: 
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”Jeg oplever desværre også meget tit, at interesseorganisationer kommer når noget 

er sendt i høring for eksempel, som ikke forstår at min mulighed som 

regeringspolitiker for at påvirke noget, det er altså før tingene sendes i høring. 

Selvfølgelig kan jeg regulere enkelte elementer når tingene er sendt i høring, men der 

hvor jeg virkelig har mulighed for at rykke noget, det er jo før de bliver præsenteret for 

offentligheden. Og når de så kommer så sent i processen, så gør de mit arbejde 

nærmest umuligt.” (Bilag 3: linje 80-86) 

 

Hvis den dygtige interesseorganisation kommer tidligt ind i processen, må ovenstående, i denne 

udlægning, være et eksempel på det, den dårlige interesseorganisation gør. De kommer for sent 

ind i processen til, at Mette Abildgaard kan rykke noget og umuliggør hendes arbejde. Spurgt til 

hvordan Mette Abildgaard vil karakterisere den dårlige interesseorganisation falder svaret da også 

prompte: ”Den dårlige interesseorganisation kommer ind for sent i forløbet i forhold til at det er 

muligt at bruge deres input til noget som helst.” (Bilag 3: linje 325-326). Vi kan således udlede, at 

timing er særdeles vigtigt for interesseorganisationerne. Først og fremmest handler det om at 

komme tidligt ind i en proces, fordi man på den måde har større mulighed for at påvirke udfaldet af 

en given lov eller forslag. Ydermere er det i Mette Abildgaards blik det, de dygtige 

interesseorganisationer gør, mens de dårlige altså kommer for sent ind til, at politikeren kan ændre 

det store.  

 

At det er altafgørende at komme tidligt ind i en sag er et synspunkt, som Jens Astrup Madsen i høj 

grad bakker op om. Han nævner adskillige gange vigtigheden af at være tidligt ude, hvis man vil 

opnå politisk indflydelse som interesseorganisation. Eksempelvis nævner han i starten af 

interviewet – på spørgsmålet om hvordan de generelt samarbejder med politikere – at det ”dybest 

set [handler] om, at komme tidligt ind i en sag” (Bilag 4: linje 45). I følgende citat uddyber Jens 

Astrup Madsen, hvad han egentlig mener med at komme tidligt ind i en sag: 

 

”Men så handler det jo meget om at – det der med at komme tidligt ind i en sag og 

der går det meget ud på at kende, hvad skal man sige, både det politiske system på 

Christiansborg, men også deres embedsapparat i ministerierne ret godt. Hvad har de 

på bedding, eksempelvis.” (Bilag 4: linje 66-69) 

 

Ifølge Jens Astrup Madsen handler det i høj grad om at kende det politiske system på 

Christiansborg såvel som i ministerierne, hvilket lægger sig tæt op af Mette Abildgaards udtalelse 

om, at de fleste interesseorganisationer er velinformerede om den politiske proces, og at den 
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dygtige interesseorganisation kommer til hende før ministeriet overhovedet har nævnt det første 

gang. 

 

Som tidligere nævnt vil vi dog også anskue timing i en lidt anderledes, større kontekst, om man vil. 

Igen handler det om at være tidligt ude, men her er målet ikke nødvendigvis at påvirke en specifik 

lovproces, men derimod at etablere personlige relationer, der kan gavne interesseorganisationens 

samarbejde med den konkrete politiker i fremtiden. Det er nemlig ikke unormalt, at 

interesseorganisationer finder frem til unge, talentfulde politikere og prøver at etablere en relation 

til disse allerede inden de er blevet etablerede politikere. Dertil siger Jens Astrup Madsen:  

 

”Og en af de ting jeg hvert fald gør en del ud af personligt, det er også at tænke på 

når der kommer nye politikere ind, unge politikere ind, at sørge for at hjælpe dem, 

fordi de sidder også en skønne dag på en ministerpost, der sidder de også og 

bestemmer.” (Bilag 4: linje 118-120) 

 

Her ser vi altså en anden måde hvorpå timing bliver meningsudfyldt som moment. Det handler 

godt nok, ligesom med lovgivningsarbejdet, om at komme tidligt ind i processen, men her handler 

det om menneskelige relationer. Interessant nok har Mette Abildgaard selv oplevet ovenstående: 

”Før jeg blev valgt i Folketinget havde jeg også holdt møde med interesseorganisationer, fordi de 

rigtig dygtige interesseorganisationer interesserer sig for de politikere, der endnu ikke er valgt i 

Folketinget også.” (Bilag 3: 140-142). Igen ser vi Mette Abildgaard meningsudfylde den dygtige 

interesseorganisation som en interesseorganisation, der forstår vigtigheden af timing og at komme 

tidligt ind i processen, om det så er omkring en specifik sag eller i en anden kontekst, nemlig 

personlige relationer.  

 

Analysen af nærværende moment har vist at det, alt andet lige, giver langt større mulighed for 

indflydelse, jo tidligere man som interesseorganisation kommer ind i processen. Man har 

simpelthen større mulighed for at påvirke udfaldet af en given lov. For at det kan lade sig gøre at 

komme tidligt ind i en sag, skal man kende de politiske processer - og det er det, de dygtige 

interesseorganisationer gør i modsætning til de dårlige. Samtidig pointeres det, at det i flere 

henseender er vigtigt at “være tidligt ude”; både i forhold til specifikke sager, men også i forhold til 

at etablere personlige relationer, som kan gavne begge parter senere hen.  
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5.2.4 Troværdighed 
 
Vi er nu nået til et af de momenter, som politikerne synes at tillægge allerstørst værdi i deres 

samarbejde med interesseorganisationer; troværdighed. Flere af politikerne italesætter det som 

fuldstændig altafgørende, at de kan have tillid til interesseorganisationerne i samarbejdet. Vi vil nu 

undersøge hvordan denne troværdighed skabes, hvorfor den er så vigtig og hvordan politikerne 

meningsudfylder troværdighed som moment i forhold til det overordnede nodalpunkt, 

interesseorganisationen.  

 

Det er en gennemgående tendens, at tilliden mellem politikeren og interesseorganisationen i høj 

grad skabes af den troværdighed, politikeren tillægger organisationen. Igen er det en tendens, at 

politikeren tillægger interesseorganisationen troværdighed på baggrund af dennes faglighed, 

herunder kvaliteten i det udleverede materiale, eller i rådgivningen af politikeren. Erling Bonnesen 

udtrykker det som et kodeks om, at det, interesseorganisationen leverer, skal være i orden: 

”… når vi kigger på Landbrug & Fødevarer så er det et klart fundament, kodeks – kald det hvad 

man vil – at det man kommer med, det skal være fagligt velunderbygget og korrekt, kan man sige.” 

(Bilag 2: linje 164-166). Det er altså dette kodeks om at det materiale, som interesseorganisationen 

kommer med, skal være fagligt underbygget og korrekt, der skaber tilliden mellem ham som 

politiker og organisationen. Han nævner nemlig bagefter, at troværdigheden er høj (til Landbrug & 

Fødevarer, red.), fordi ”det, de leverer, er faktabaseret” (Bilag 2: linje 169).  

 

I det hele taget hænger tillid og troværdighed unægtelig meget tæt sammen i denne henseende – 

teoretisk er udtrykkene i høj grad ækvivalente. På et spørgsmål om, hvad Mette Abildgaard mener 

med troværdige interesseorganisationer, svarer hun eksempelvis som følger: ”En 

interesseorganisation er troværdig, når man kan have tillid til det fakta, der kommer fra dem, når de 

har en troværdig stemme i offentligheden.” (Bilag 3: linje 217-218). Ligesom Erling Bonnesen 

mener Mette Abildgaard altså også, at tillid og troværdighed opnås i det omfang, man kan stole på 

det fakta, de leverer. Også Carsten Bach støtter op om denne iagttagelse – spurgt til, om de 

personlige relationer betyder noget for ham i samarbejdet med interesseorganisationen er svaret 

således klart: ”Næ. Det er ikke... For mig har det ikke nogen… Det er det papir, jeg får stukket i 

hånden, ikke sådan billedligt set, det er de fakta og data jeg får leveret. Om det er troværdigt.” 

(Bilag 1: linje 195-196). Han fortsætter med at forklare et eksempel omhandlende Landbrug & 

Fødevarer og dødeligheden blandt pattegrise: 

 

”… hvis nu Landbrug & Fødevarer kort forinden havde siddet og bildt mig ind her ”Der 

er kun 15.000 pattegrise, der dør om dagen i den danske griseproduktion”, og jeg så 
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finder ud af, at det faktisk er forkert, så har der jo været et tillidsbrud.” (Bilag 1: linje 

201-203) 

 

For Carsten Bach handler tilliden altså også om at kunne stole på det, interesseorganisationerne 

fortæller ham. Det skal være troværdigt, som han udtrykker det – og der skal ikke meget til, før de 

mister troværdigheden. Leverer de forkert data til ham, karakteriserer han det som et tillidsbrud, for 

som han siger:  

 

”Jeg kan jo ikke stå i offentligheden og sige ”Det passer ikke, at der er 24.000 

pattegrise, der dør om dagen i de danske grisestalde”, hvis det viser sig at det er 

rigtigt. Har jeg først gjort det en gang, så er jeg færdig med at modtage hardcore 

fakta fra en interesseorganisation, altså.” (Bilag 1: linje 207-210) 

 

For Carsten Bach skal der således ikke mere en én gang med forkert data til, for at tilliden i 

samarbejdet er tabt og samarbejdet dermed må ophøre. Mette Abildgaard har det på sammen 

måde: ”Fordi, hvis ikke jeg kan stole på det, de leverer til mig, hvis jeg bare én eneste gang 

opdager, at de har leveret forkerte tal til mig, eller forkert fakta, så er min tillid til dem tabt.” (Bilag 1: 

linje 127-128). Man skal altså som interesseorganisation være meget opmærksom på, at det, man 

leverer til politikerne, er til at regne med. Leverer man forkert data har det nemlig store 

konsekvenser for samarbejdet, fordi troværdigheden tabes. Troværdighed er nemlig – som nævnt 

– altafgørende for politikerne i samarbejdet med interesseorganisationerne. I et lille parti som Det 

Konservative Folkeparti er man – med Mette Abildgaards egne ord – ”mega afhængige” af, at 

interesseorganisationerne kan levere notater og hjælpe med at læse høringssvar igennem, hvilket 

gør tilliden ekstra vigtig: ”Så de spiller en ret vigtig rolle i forhold til at kvalificere det politiske 

arbejde, vi laver. Det er også derfor, at tillid er så afgørende i samarbejdet med 

interesseorganisationerne.” (Bilag 3: linje 125-126) 

 

Som interesseorganisation har man altså en vigtig funktion, især i forhold til de små partier i 

Folketinget. Denne funktion indebærer samtidig et stort ansvar og magt, og derfor er det 

nødvendigt, at politikerne har tillid til interesseorganisationerne. Dermed ikke sagt, at 

interesseorganisationerne ikke kan have meninger og politiske ståsteder, som naturligvis kan have 

indflydelse på det budskab, de leverer til politikeren. Det er i hvert fald noget, Carsten Bach er 

meget opmærksom på, for som han siger, ”man er jo selvfølgelig altid klar over der er en bias ved 

det, men de har noget regnekraft bag” (Bilag 1: linje 142-143). Carsten Bach er altså klar over, at 

der er en ”bias” ved interesseorganisationerne – at de naturligvis har nogle intentioner. Det må 
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man som politiker kunne skære fra - jævnfør tidligere delanalyse anser politikerne det rent faktisk 

som deres opgave, at frasortere interesseorganisationens politiske budskaber. Noget, som Erling 

Bonnesen også nævner: ”Vi bliver tanket viden og oplysning, og argumenter kan det også være på 

bordet ikke? Og så tager vi og bruger det politisk som vi finder rigtigt” (Bilag 2: linje 157-158). 

 

Interesseorganisationen tanker altså fakta på politikeren, så denne kan blive oplyst, samtidig med 

at der selvfølgelig vil være nogle argumenter, som politikeren så må forholde sig til. Politikeren skal 

altså sortere i den viden, interesseorganisationerne giver dem. Som nævnt i foregående 

analysedel bliver politikeren til en slags gatekeeper af viden, og det er en rolle, som Erling 

Bonnesen og Carsten Bach udtrykker en bevidsthed omkring. I samme forbindelse nævner 

Carsten Bach derfor også, at noget af det vigtigste for ham, i samarbejdet med 

interesseorganisationer er, at det foregår ”åbent og ærligt”. De skal ikke forsøge ”fordækt at sælge 

nogle budskaber ind til mig som jeg kan videreformidle direkte som LA’s politik, men med en bias 

til deres fordel” (Bilag 1: linje 153-154). Derimod skal de åbent og ærligt præsentere hvilke 

interesser, de måtte have – for som han selv siger, ”jeg opdager det jo alligevel på et eller andet 

tidspunkt” (Bilag 1: linje 172). Man kan altså samtidig snakke om, at åbenhed og ærlighed, i 

Carsten Bachs øjne, er en måde hvorpå, der skabes tillid i samarbejdet mellem politikeren og 

interesseorganisationen.  

 

På interesseorganisationens side af bordet lægger Jens Astrup Madsen da heller ikke skjul på, at 

tillid er afgørende i deres samarbejde med politikerne. Her kommer han også ind på åbenhed og 

troværdighed som nøgleaspekter i tillidsrelationen:  

 

”Så det handler meget om at få opbygget en tillidsrelation, og det handler meget om 

at få gjort den her proces farbar, ved at fortælle dem om, hvad er det vi skal snakke 

om, hvad er det vi gerne vil have dig til at hjælpe med, og hvad vil vi gerne hjælpe dig 

med, på en eller anden måde.” (Bilag 4: linje 365-368) 

 

Man opbygger altså – ifølge Jens Astrup Madsen – blandt andet denne her tillidsrelation ved at 

være åbne og ærlige, præcis som Carsten Bach også var inde på. Det skal fremgå klart, hvad 

interesseorganisationen vil have ud af politikeren, og hvad politikeren kan få den anden vej. 

Samtidig siger Jens Astrup Madsen, at den gode interesseorganisation formår at arbejde 

tillidsfuldt, holde sine ord og virke troværdig. Det synes altafgørende: ”Hvis man ikke kan få det der 

troværdighedsaspekt op, så mister andre hurtigt interessen for én. Det gør de. Det er ret væsentligt 

at man kan de ting der – ellers ryger tilliden” (Bilag 4: linje 377-378). Også de personlige relationer 
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indgår i Jens Astrup Madsens overvejelser, når han skal etablere troværdighed. Det er imidlertid 

interessant, hvordan de personlige relationers betydning tilsyneladende iagttages på to vidt 

forskellige måder, alt efter hvem man spørger. Som nævnt sagde Carsten Bach, at det ingen 

betydning havde, men at det udelukkende var “det papir, han fik stukket i hånden”, der havde 

betydning. På samme vis siger Erling Bonnesen, at “det er helt professionelt. Det er emnestyret 

hvem man snakker med” (Bilag 2: linje 228). På den anden side siger Mette Abildgaard, at de 

personlige relationer har “sindssygt meget at sige” (Bilag 3: linje 302), ligesom Jens Astrup 

Madsen understreger, at “det betyder helt vildt meget, at man har nogle gode relationer. “ (Bilag 4: 

linje 80-81). Det kan virke mærkværdigt, at der tilsyneladende er så stor uenighed om betydningen 

af de personlige relationer.  

 

Overordnet kan det altså udledes, at troværdighed er en ekstrem vigtig faktor. Troværdigheden 

opnås først og fremmest ved at levere data og generelt materiale, som er til at stole på. Derudover 

tillægges det vægt, at interesseorganisationen er åbne og ærlige, så politikeren selv kan sortere i, 

hvad han eller hun vil gå videre med. Samlet set kan man altså sige, at samarbejdet står og falder 

med troværdighed. Er interesseorganisationen ikke troværdig, ryger samarbejdet i vasken.  

 

5.2.5 Faglighed 
 
De analyserede begreber, som vi anser som momenter, er som nævnt i høj grad ækvivalente. De 

fungerer alle meningsudfyldende i forhold til interesseorganisationen, og står derfor samtidig i tæt 

indbyrdes relation til hinanden. Det vil blive tydeligt i dette afsnit, som omhandler 

interesseorganisationernes faglighed. Det er noget, som går igen og igen i politikernes svar: 

Fagligheden er yderst vigtig i forhold til, at politikerne kan have tillid til interesseorganisationens 

troværdighed. Der vil altså naturligt opstå overlap fra forrige afsnit om ”troværdighed”, såvel som 

de andre afsnit. Forskellen er, at hvor foregående afsnit fokuserede på opbyggelsen af 

troværdighed, vil dette afsnit fokusere på fagligheden i sig selv: Hvad er faglighed og hvordan 

meningsudfylder faglighed interesseorganisationen? 

 

Alle tre politikere nævner faglighed som noget, der betyder meget, når de arbejder med 

interesseorganisationer. De skal være faglige, fordi en af deres vigtigste funktioner er at bidrage 

med faktuel viden til politikerne. Når Erling Bonnesen eksempelvis henvender sig til 

interesseorganisationer, er det oftest med henblik på at blive ”så fagligt velfunderet som muligt”, 

som han udtrykker det (Bilag 2: linje 139). Spurgt til hvorfor han egentlig arbejder sammen med 

interesseorganisationerne og hvad de bidrager med, svarer han ligeledes, at de bidrager med 

faktuel viden og faktuelle input. I Erling Bonnesens blik iagttages interesseorganisationen altså 
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som en slags vidensleverandør, man som politiker kan benytte sig af, ligesom 

interesseorganisationen naturligvis selv har en interesse i at tanke politikerne med faktuel viden, 

der kan hjælpe deres dagsorden. Carsten Bach støtter op om denne iagttagelse og forklarer, at 

han kan finde på at kontakte interesseorganisationer, hvis han skal deltage i en paneldebat eller 

sidder i en forhandlingssituation, hvor han har brug for faktuelle input (Bilag 1). Sidst men ikke 

mindst siger Mette Abildgaard, at hun kan finde på at kontakte interesseorganisationer for at få 

”input til en dagsorden” eller for at drøfte konkrete forslag (Bilag 3).  

 

Generelt kan man altså sige, at interesseorganisationen – i politikernes blik – bliver til en 

organisation, man kan trække på i forhold til viden for at blive klogere på et område. Det synes at 

være en af interesseorganisationens allermest centrale funktioner. Derfor er fagligheden så 

essentiel – man kan ligefrem kalde interesseorganisationens faglighed for dens 

eksistensberettigelse. Uden den ville de have svært ved at vække politikernes – magthavernes – 

interesse.  

 

Den specifikke faktuelle viden kan tage mange former, men den er som regel meget konkret og 

kontekstspecifik. Derfor er det ifølge Erling Bonnesen meget emnestyret, hvem han taler med fra 

interesseorganisationerne. Han kommer med et konkret eksempel om EU, hvor han nævner 

Landbrug & Fødevarer som eksempel:  

 

”… nu står vi også og skal i gang med EU-forhandlinger, hvad sker der med 

BREXIT? Og alt det der. Så er det klart at så har de (Landbrug & Fødevarer, red.) jo 

nogen gode medarbejdere, der sidder og arbejder med det. Hvad betyder BREXIT? 

Det er der ingen, der kan svære 100% på i dag, men man begynder jo at gøre sig 

nogle forestillinger ud fra hvad der forhandles om, ikke?” (Bilag 2: linje 209-212) 

 

Her ser vi altså et konkret eksempel på, hvordan politikerne kan drage nytte af 

interesseorganisationens faglighed. En faglighed, som de besidder i kraft af, at de ifølge Erling 

Bonnesen, har deres ”fagfolk” og ”eksperter” på de forskellige områder (Bilag 2). En anden måde 

at sige det på er, at interesseorganisationerne ofte har de fornødne ressourcer – i modsætning til 

de politiske partier, jævnfør foregående analysedel og afsnittet om politikerens begrænsninger – til 

at gøre sig til eksperter på deres områder og dermed opnå den faglighed, der er så vigtig, og som 

politikeren har brug for. Man kan sige, at det er interesseorganisationens måde at gøre sig 

uundværlig på over for politikeren.  
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Jens Astrup Madsen lægger da heller ikke skjul på, at de gør meget ud af at hjælpe politikerne. 

Han siger blandt andet, at det er altafgørende at interesseorganisationen også bidrager med 

løsningsforslag, og på den måde hjælper politikeren: ”… [noget, der] bør stå i enhver lobbyists 

lommebog på en af de første sider, der er det her med, at man skal hjælpe dem – at man skal 

tænke på politikeren – de skal kunne genvælges” (Bilag 4: linje 89-91). 

 

Interesseorganisationen skal altså hjælpe politikeren. For politikeren har brug for hjælpen – det 

iagttager politikerne selv, og Jens Astrup Madsen bakker op. Ifølge ham bliver de jævnligt 

kontaktet af politikere, der har ”brug for at få noget fra os” (Bilag 4: linje 216). I den forbindelse 

spørges Jens Astrup Madsen til, hvordan han vil karakterisere interesseorganisationens funktion 

over for politikerne i en sådan situation: 

 

”Jamen det er en hjælpefunktion, der handler meget om at hjælpe dem med at se 

noget igennem, få en forståelse af noget, analysere noget, hjælpe dem med måske – 

og det er så der, det begynder at gå over i nogle politikker – at foreslå hvad de skal 

sige om en ting.” (Bilag 4: linje 221-223) 

 

Jens Astrup Madsen beskriver altså deres funktion som en hjælpefunktion, og lægger generelt 

meget vægt på, at de skal hjælpe politikerne. Og det, de skal hjælpe politikerne med, er altså i høj 

grad at dele ud af deres faglighed; analysere, give forståelse for noget, læse noget igennem etc.  

 

Overordnet kan man snakke om, at faglighed meningsudfyldes som forudsætningen for, at 

interesseorganisationens “vare” - dens viden - er af en kvalitet, så den bliver relevant for 

politikerne. Når politikerne anser interesseorganisationen som en vidensleverandør, de kan trække 

på og få hjælp af, er det helt essentielt for interesseorganisationen at fagligheden er i orden. 

Dermed kan man altså sige, at faglighed er interesseorganisationens eksistensberettigelse i det 

specifikke samarbejde med politikeren.  

 

5.2.6 Delkonklusion 
 
Det er nu blevet analyseret, hvordan ovenstående momenter hver især og tilsammen er med til at 

give mening til, hvad det vil sige at være interesseorganisation samt hvilke roller 

interesseorganisationen indtræder i når den samarbejder med politikere. Vi startede med at 

analysere momentet ‘målrettet’, som politikerne anså som et vigtigt parameter, når de iagttog 

interesseorganisationen. For at være en dygtig interesseorganisation skal man nemlig være 

målrettet - og at være målrettet som interesseorganisation betyder, at man forstår, hvem man 
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sidder overfor og er i stand til at agere efter det. Forstår man ikke det er der, jævnfør politikerne, 

overvejende sandsynlighed for, at parterne kommer til at tale forbi hinanden.  

 

I analysen af momentet ‘størrelse’ kom det frem, at interesseorganisationens størrelse i mange 

henseender er meget afgørende for interesseorganisationens adgang til indflydelse. I interviewene 

af politikerne var det tydeligt, at de iagttog den store interesseorganisation som en god 

interesseorganisation qua deres ressourcer og rutine. Derfor nyder man som stor 

interesseorganisation blandt andet godt af større pålidelighed fra politikerne såvel som lettere 

adgang til taletid hos de enkelte politikere. Det samme billede tegnes i øvrigt af Landbrug & 

Fødevarer selv.  

 

En anden måde man som interesseorganisation giver sig selv mulighed for større indflydelse, er 

ved at komme tidligt ind i en given proces. Det var en af konklusionerne på analysen af momentet 

‘timing’ - jo tidligere man som interesseorganisation kommer ind i en proces, jo større mulighed har 

man for at påvirke den. For at det kan lade sig gøre kræver det, at man kender til de politiske 

processer, og det er ifølge politikerne det, de dygtige interesseorganisationer gør. Det gælder 

hovedsageligt politiske, lovgivningsmæssige processer, men det gælder også i forhold til at 

etablere personlige relationer med unge politikere, der kan gavne interesseorganisationen senere 

hen.  

 

Det næste moment, ‘troværdighed’, blev af samtlige politikere tillagt meget stor værdi i deres 

samarbejde med interesseorganisationer. Det blev konkluderet, at måden man som 

interesseorganisation opnår tillid på, er ved at virke troværdige. Troværdigheden skabes ved at 

‘spille med åbne kort’ og - først og fremmest - ved at levere data og materiale, som er 

gennemarbejdet og til at stole på. Samlet kan man sige, at tillid og troværdighed er uadskilleligt i 

denne henseende, og at samarbejdet står og falder med interesseorganisationens troværdighed.  

Slutteligt så vi, hvordan momentet faglighed - på samme måde som “tilgængelighed” i analysedel 1 

- stod i meget tæt relation til de øvrige momenter. Interesseorganisationens faglighed har i høj grad 

indflydelse på politikernes tillid til den, ligesom fagligheden hænger tæt sammen med 

interesseorganisationens størrelse og evne til at time og målrette budskaber. Fagligheden er altså 

helt afgørende for interesseorganisationen - især med henblik på, at den ofte optræder som et 

vidensorgan for politikeren. Dermed bliver en interesseorganisations faglighed dens 

eksistensberettigelse.  
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Ligesom i analysedel 1 har analysen vist, at momenterne hænger sammen i en ækvivalenskæde, 

der ikke blot meningsudfylder nodalpunktet, interesseorganisationen, men i høj grad også 

beskriver hinanden. For at opnå den fulde forståelse for hvert moment, er man nødt til at se dem i 

relation til de øvrige. Figur 5 illustrerer netop det: 

 
Figur 5: Nodalpunktet ’interesseorganisation’ og dets ækvivalenskæde 
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6. Diskussion 
 

Efter en analyse af de udvalgte nodalpunkter og de herunder sammenkædede momenter, vil det i 

dette afsnit blive undersøgt, hvordan denne artikulationsproces viser tegn på en hegemonisk 

praksis, der virker konstituerende for, hvordan man kan iagttage og italesætte 

interesseorganisationers rolle. Analysens væsentligste erkendelser vil altså nu blive diskuteret med 

henblik på at problematisere den fremanalyserede diskurs’ konstruktion af henholdsvis politiker og 

interesseorganisation.  

 

Helt konkret vil der nu blive diskuteret tre ting: 1) Hvordan diskursens tildeling af subjektpositioner 

til henholdsvis politikeren og interesseorganisationen konstruerer et playing-field; en 

samarbejdsarena. 2) Politikerens indtræden i subjektpositionen gatekeeper for dette playing field, 

samt hvilke adgangskrav, der opstilles for at deltage i samarbejdet. 3) Politikerens ‘neutralitet’ i 

udvælgelsen af hvilke interesseorganisationer, der har ret til taletid. 

 

Endeligt gives der nogle forslag på en intervention, der kan imødekomme problemer som opstår på 

baggrund af ovenstående. 

  

6.1 Konstruktion af et playing-field 
  

En del af specialets erkendelsesinteresse lå i at undersøge, hvordan samspillet mellem politiker og 

interesseorganisation skabes. Gennem deres respektive iagttagelser af både egne og andres roller 

i dette samspil konstrueres et ’playing-field’, som kan være med til at vise, hvordan en 

interesseorganisation eller en politiker forventes at agere over for den anden part, samt hvilken 

subjektposition de tildeles i dette samspil. For eksempel viste analysen af interesseorganisationen, 

at denne i høj grad iagttages som en vidensleverandør, som politikerne kan læne sig op ad og 

trække på. I forlængelse heraf fandt analysen en række ‘betingelser’, som politikeren opstillede i 

forhold til at lade interesseorganisationer være deres vidensleverandør.  

 

Det er vigtigt at holde sig for øje, at der ikke eksisterer en forudindtaget måde, hvorpå dette 

samspil skal eller bør udfolde sig. Det skal forstås både rent praktisk og teoretisk. Praktisk viste det 

sig, at ingen af de interviewede politikere eller interesseorganisationen havde kendskab til nogen 

form for drejebog eller retningslinjer for samarbejdet. Teoretisk har analysen vist, at samarbejdet 

mellem politiker og interesseorganisation med fordel kan iagttages gennem diskursteoriens 

socialkonstruktivistiske briller. Med disse briller fjernes den karakter af selvfølgelighed, dette 
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samarbejde har – både set fra de to respektive parter og fra omverdenen. Man får blik for, at der 

ikke er en måde hvorpå tingene blot eksisterer. Der er ikke en måde, samarbejdet bare fungerer 

på. Derimod bliver samarbejdet til gennem artikulationers sammenkædninger af forskellige 

momenter i diskursen. Interesseorganisationer og politikere skaber sammen og hver for sig 

gensidigt dette ’playing-field’. Og gennem denne konstruktion af et playing-field dukker nogle roller 

eller subjektpositioner op, som beskriver og meningsudfylder både politiker og 

interesseorganisation.  

Det er og har været en gennemgående pointe, at hverken politikeren eller interesseorganisation 

eksisterer uden for diskursen. Det er der nemlig intet, der gør. Det betyder, at politikeren først 

opstår meningsfuld, når diskursen meningsudfylder denne. Dette sker i høj grad i form af 

iagttagelser af forventninger til politikerens handlen, eller iagttagelser om interesseorganisationens 

tilgang til politikere – og vice versa. Det samme gælder også for dette playing-field. Man går glip af 

vigtige erkendelser, hvis man anskuer denne arena som en, der blot eksisterer. Vi vil gerne 

forholde os kritisk til tidligere studiers mere realistiske tilgang, hvor man har en slags “taget-for-

givethed” over for hvad en interesseorganisation eller politiker er - eksempelvis ved at se på, hvor 

ofte denne politiker mødes med denne interesseorganisation, eller hvor ofte denne 

interesseorganisation har fremtræde i Folketinget. 

Dette speciale adskiller sig således ved sit socialkonstruktivistiske blik, der muliggør et anden 

ordens iagttagelsespunkt. Det er vores opfattelse, at specialet drager fordel af sit anden ordens 

iagttagelsespunkt, fordi det giver blik for, hvad diskursen siger om, hvad en politiker er, eller hvad 

en interesseorganisation er. Jævnfør teoriafsnittet skal det ikke forstås som om, at denne 

fremgangsmåde på nogen objektiv måde skulle være ”bedre” eller kunne se mere end andre 

måder at iagttage samme problemstilling på. Man får blot blik for noget, som ellers ville have gået 

uset hen – og noget som måske ofte er gået uset hen i tidligere analytiske fremstillinger af samme 

problemstilling. 

I forlængelse heraf er det en vigtig pointe, at politikeren og interesseorganisationen skaber 

hinanden i konstruktionen af den anden, og skaber den anden i konstruktionen af sig selv. Det vil 

sige, at når politikeren iagttager sin egen rolle som en, der skal sortere i 

interesseorganisationernes politiske budskaber, skabes interesseorganisationen samtidigt som en 

organisation med politiske budskaber, der skal sorteres i. Dette kan perspektiveres til specialets 

analysestrategiske design, og en af grundpillerne i Laclaus diskursteori. Nemlig at når momenterne 

i diskursen meningsudfylder det overordnede nodalpunkt, bliver de også selv meningsudfyldt af 

den sammenhæng, de indgår i – jævnfør kapitel 2. Det kan altså være svært at tage det enkelte 



14-09-2018 Cand. Soc. PKL Speciale Peter Bang Jensen 
  Frederik Vedel Hilstrøm 

 66 

moment ud af ækvivalenskæden og se det for sig selv, fordi det netop er ækvivalenskæden, der 

giver dem mening. Ligeså kan man ikke adskille politikeren og interesseorganisationen i denne 

diskurs, da de hver især er med til at meningsudfylde hinanden. I specialets konstruktion er 

politikeren altså ikke noget i sig selv; derimod kun i forholdet til interesseorganisationen.  

Måden dette playing-field udspiller sig på, kan man – ikke helt uden inspiration fra det århusianske 

forskningsprojekt INTERARENA (se eventuelt Binderkrantz et al., 2014) – kalde et bytteforhold. 

Som tidligere angivet er henholdsvis politiker og interesseorganisation i vid udstrækning afhængige 

af hinanden. Politikeren iagttages som begrænset af tid og ressourcer i det hele taget, blandt andet 

da mange sidder med flere ordførerskaber på samme tid. Derfor er de i et vis omfang afhængige 

af, at interesseorganisationer kan levere notater, udregninger, indspark eller på anden måde besyv 

i forhold til et givent politisk emne eller sag. Således indtræder politikeren i en rolle, hvor han/hun 

forventes at være tilgængelig og velinformeret, men er samtidigt begrænset af nogle faktorer som 

for eksempel tid og regnekraft.  

På den anden side er interesseorganisationen dybt afhængig af politikere, da det hovedsageligt er 

igennem dem, interesseorganisationen kan udøve indflydelse. Interesseorganisationen har altså 

en interesse i at fastholde det føromtalte bytteforhold, fordi det er det, som fordrer det fremtidige 

samarbejde. Dette konstateres helt enkelt af Jens Astrup Madsen: “hvis man vil have noget – at de 

skal hjælpe én, så skal man også give noget, det er helt essentielt i det her arbejde.” (Bilag 4: linje 

124-125). Derfor bliver det helt essentielt for interesseorganisationen at have en høj faglighed. 

Som nævnt i analysen kan interesseorganisationens faglighed betragtes som dens 

eksistensberettigelse over for politikeren, fordi politikeren iagttager interesseorganisationen som en 

vidensleverandør. Man kan således sige, at måden hvorpå interesseorganisationen fastholder det 

føromtalte bytteforhold (og dermed samarbejdet og deres adgang til indflydelse), er ved at have en 

høj faglighed, når de leverer viden. Samarbejdet ophører ganske enkelt, hvis politikeren ikke kan 

regne med den viden, de får, jævnfør analysen.  

Dette bytteforhold, hvor politikeren i en vis grad bytter politisk indflydelse med viden fra 

interesseorganisationer, kan med inspiration fra Niklas Luhmann iagttages som et autopoietisk 

system. Et system - eller en diskurs - der er lukket om sig selv, hvor de enkelte dele i systemet er 

med til at skabe og videreføre systemet. På samme måde kan vi her iagttage en diskurs hvor 

politikerens selviagttagelse som en person, der har behov for viden fra interesseorganisationer, 

skaber behovet for netop interesseorganisationer og i særdeleshed behovet for et indbyrdes 

samarbejde politikeren og interesseorganisationen imellem. Diskursen reproducerer altså konstant 
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sig selv, fordi den tildeler politikeren en rolle, hvor han/hun forventes at være velinformeret, 

samtidigt med at interesseorganisationen tildeles en rolle som vidensleverandør. 

6.2 Politikeren som gatekeeper 
 
I analysen af samspillet mellem politikeren og interesseorganisationen opnåede specialet en 

erkendelse om politikerens rolle. Nemlig at politikeren ofte indtræder i subjektpositionen 

‘gatekeeper’, når han/hun samarbejder med interesseorganisationen. For hvor 

interesseorganisationen, som beskrevet, indtræder i rollen som vidensleverandør, bliver politikeren 

til en gatekeeper af den viden, de får leveret. Formålet med dette afsnit er således at diskutere, 

hvordan politikeren indtræder i subjektpositionen ‘gatekeeper’. En gatekeeper, der afgør hvilke 

informationer, der kan bruges i samarbejdet, og dermed hvilke organisationer, der får adgang til 

føromtalte playing-field. 

 

Det fremgik tydeligt af analysens gennemgang af empirien, at interesseorganisationen iagttages 

som en vigtig samarbejdspartner til politikeren. Det kan ses hos begge parter, at 

interesseorganisationen konstrueres som en vidensleverandør. Ydermere iagttages 

interesseorganisationen som en politisk farvet organisation, der har nogle meget konkrete og ofte 

politiserede synspunkter i deres vidensbidrag. På baggrund af dette bliver politikeren til en, der 

skal sortere i disse politiske interesser for at finde den ‘rigtige problemstilling’. Her ser vi nok en 

gang, hvordan konstruktionen af den enes rolle er konstituerende for konstruktionen af den andens 

rolle. Eksempelvis iagttog Erling Bonnesen interesseorganisationen som havende nogle 

“erhvervspolitiske synspunkter”, hvor han, som politiker, skal beslutte hvad, der skal fremmes 

(Bilag 2: linje 54). Han indtræder altså i rollen som gatekeeper. På samme måde nævnte Carsten 

Bach, at han, når han samarbejdede med interesseorganisationer, kørte deres budskaber igennem 

et “filter”, så de “hardcore politisk-interesseorganisationsbudskaber” blev frasorteret - og han stod 

tilbage med den “reelle problemstilling for erhvervet” (Bilag 1: linje 111-112). Begge iagttog deres 

rolle som at besidde en sund fornuft, for at kunne sortere det rigtige fra det forkerte. Her 

konstrueres altså denne subjektposition som gatekeeper for politikeren, der, jævnfør analysen, 

kommer til at fungere som en maskine, hvis input er interesseorganisationernes viden, og output er 

det rette budskab. Politikeren står altså med et relativt stort ansvar og besidder tilsyneladende en 

evne til at frasortere det “forkerte”.  

 

Politikerens indtræden i denne rolle som gatekeeper giver anledning til at diskutere, hvorvidt 

han/hun overhovedet er i stand til at vurdere, hvad der er “rigtigt” og “forkert”, og om det 

overhovedet giver mening at se det på denne måde. Denne evne til at vurdere, hvad der er rigtigt 



14-09-2018 Cand. Soc. PKL Speciale Peter Bang Jensen 
  Frederik Vedel Hilstrøm 

 68 

og forkert, iagttages tydeligt i Erling Bonnesens iagttagelse af sin egen rolle i samarbejdet med 

interesseorganisationen: ”Jamen de bidrager jo med [...] faktuel viden og faktuelle input, ikke? Og 

der kan vi sige, der tager jeg jo så af det, og bruger af det, som jeg finder rigtigt.” (Bilag 2: linje 

113-114). Det kan synes nærmest paradoksalt, at Erling Bonnesen her, tilsyneladende - og efter 

egen iagttagelse, præsenteres med input i form af faktuel viden, men trods dette alligevel tager det 

på sin kappe, at skulle bruge det, han finder rigtigt. Hvordan kan man overhovedet tale om, at 

skulle finde det “rigtige” i faktuel viden? Det må altså betyde, at fakta i denne specifikke kontekst 

står til diskussion, og at der findes “rigtige” og “forkerte” fakta.  

 

Men er politikeren virkelig i stand til at gennemskue det? Som de selv nævner - og som analysen 

fandt frem til - er de ofte begrænsede af ressourcer. For eksempel sidder de ofte med flere 

ordførerskaber, og som Mette Abildgaard siger: “Folkevalgt [betyder] vitterligt folkevalgt” (Bilag 3: 

linje 156). Hun pointerer endvidere, at man ikke nødvendigvis er ekspert inden for det felt, man er 

ordfører på. “Slet ikke når man har 12-13 ordførerskaber”, som hun siger (Bilag 3: linje 157-158). 

Samme problematik kan øjnes hos Carsten Bach, der iagttager at det kan være svært at have en 

tilpas stor grad af kontakter til virkeligheden, når man har 10-12 ordførerskaber - hvilket også er 

derfor, han rent faktisk samarbejder med interesseorganisationer - noget han, som tidligere nævnt, 

ser som en “bydende nødvendighed” (Bilag 1: linje 93). Når politikerne så samtidig iagttager 

interesseorganisationen som “fagnørder” og som nogen, der kan levere data, der er til at stole på, 

giver det anledning til at undre sig over politikerens rolle. For hvordan kan det så være, at det er 

politikeren, der alligevel i sidste ende skal vurdere, hvad der er rigtigt og forkert? Både 

interesseorganisationen og politikeren selv er jo enige om, at politikeren netop ikke er i besiddelse 

af dybdegående faglig viden om de konkrete emner. Det rejser en del spørgsmål, at det i sidste 

ende bliver politikeren - som ikke-fagnørd - der skal vurdere “rigtigheden” af fakta frembragt af 

faktiske fagnørder. 

 

Der kan argumenteres for, at konstruktionen af politikeren som gatekeeper, har en række 

konstitutive konsekvenser for den måde, interesseorganisationen generelt søger indflydelse. Mere 

specifikt kan det have haft indflydelse på, hvor interesseorganisationen prioriterer deres fokus. En 

af de største ændringer i løbet af de seneste år, i den måde interesseorganisationer arbejder på, er 

den måde de anvender medierne på. Mediernes rolle i dansk politik helt generelt har ændret sig, 

og deres rolle i samspillet mellem politiker og interesseorganisation har også ændret sig. Jens 

Astrup Madsen fra Landbrug & Fødevarer ser mediernes ændrede rolle som det største skift, der 

er sket inden for feltet. Ifølge Jens Astrup Madsen er hele mediebilledet generelt blevet meget 

mere kaotisk og uforudsigeligt. Derfor har de i Landbrug & Fødevarer set sig nødsaget til at 



14-09-2018 Cand. Soc. PKL Speciale Peter Bang Jensen 
  Frederik Vedel Hilstrøm 

 69 

opprioritere medieområdet ganske markant: “Det er voldsomt opprioriteret (...) Men der er mere 

kamp om pladsen i dag. Det er sværere at styre, altså man ved aldrig hvor tingene bevæger sig 

hen.” (Bilag 4: linje 300-303).  

 

Det kan være relevant at diskutere hvorvidt politikerens rolle som gatekeeper har haft konstitutive 

konsekvenser for interesseorganisationens øgede fokus på medierne. På mange måder kan denne 

gatekeeper-rolle ses som en ”mur”, der står mellem interesseorganisationen og indflydelse. Her 

kan medierne være en anden vej til indflydelse, uden om denne mur. Jens Astrup iagttager også 

medierne - og især de sociale medier - som en arena, der kan bruges til at påvirke politikerne, fordi 

at politikerne i højere grad bruger medierne til at få informationer. Han iagttager i forlængelse heraf 

en magtforskydning, hvor medierne har fået en definitionsmagt, der fordrer 

interesseorganisationerne til at flytte noget af deres fokus fra det traditionelle Christiansborg og 

ministerierne til både de gamle og nye medier (Bilag 4). 

 

Det kan være svært endegyldigt at bevise, at politikerens iagttagelse af dennes rolle i samarbejdet 

med interesseorganisationen fører til mediernes øgede indflydelse. Det er i al fald ikke den eneste 

årsag til, at medierne har fået mere magt. Men der kan iagttages en tydelig sammenhæng, hvor 

rollen som gatekeeper i høj grad fordrer interesseorganisationen til at søge indflydelse via andre 

veje - eksempelvis medier. Under alle omstændigheder kan politikerens subjektposition som 

gatekeeper diskuteres, samt det problematiske forhold at en ikke-fagnørd, skal vurdere rigtigheden 

af informationer leveret af en fagnørd. 

 

6.3 Den neutrale politiker 
 

Som nævnt i introduktionen til dette diskussionsafsnit fandt analysen, at politikeren ofte opstillede 

en række betingelser til, hvordan interesseorganisationen skal agere for at samarbejde. Man kan 

se det som en slags adgangskrav, som politikeren opstiller til interesseorganisationen, før den kan 

komme ind på den føromtalte playing-field. Det er således en smule iøjnefaldende, at eksempelvis 

Mette Abildgaard siger, at hun som politiker gerne vil mødes med alle (Bilag 3) og at Carsten Bach 

siger, at hvis man har gjort sig den ulejlighed at skrive til ham, så får man taletid (Bilag 1) - når de 

så samtidig rent faktisk har en række krav til, hvordan interesseorganisationen skal optræde, før at 

de kan indtræde i playing-fieldet. Det rejser spørgsmålet om, hvor neutrale politikerne er, når 

forskellige interesseorganisationer gerne vil præsentere deres budskaber.   
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Først og fremmest er det nødvendigt at diskutere begrebet neutralitet i en politisk kontekst. I et 

repræsentativt demokrati som det danske, er man som politiker valgt til at varetage sine vælgeres 

interesser og holdninger. Man er som sådan ikke valgt til at være neutral - derimod synes det 

meget naturligt, at man har nogle markante holdninger som politiker. Det er således ikke på denne 

måde, neutralitet i dette afsnit skal opfattes. Det handler snarere om, at politikeren må forventes at 

være åben og neutral over for den viden og information, som tilbydes politikeren. Hvis man 

udelukkende vil snakke med en bestemt type interesseorganisation, der eksempelvis favoriserer 

økologiske landbrug, får man hele tiden kun “den ene side af historien”. Det kan være 

problematisk, at man skal træffe en række vigtige beslutninger, som - hvis vi holder fast i 

eksemplet - både påvirker økologiske og konventionelle landbrug, hvis man ikke har hørt på 

argumenterne fra det konventionelle landbrugs side. Jævnfør tidligere afsnit lader det dog også til, 

at politikerne gerne vil “lytte til alle” og give alle taletid. Spørgsmålet er bare, om det er sådan, det 

forholder sig, når det kommer til stykket.  

 

Der er altså en tydelig forventning om, at politikerne skal være neutrale i forhold til, hvem de 

mødes med og modtager informationer fra. Både Mette Abildgaard og Carsten Bach iagttager det, 

som vist ovenfor, og Erling Bonnesen gør det tydeligt, at han ikke agerer som nogen organisations 

forlængede arm; han ønsker med andre ord ikke at favorisere bestemte organisationer. Altså er 

der en forventning og et ønske om - i det mindste i den henseende - at være neutrale, og 

politikerne iagttager også, at de selv opfylder denne forventning. Der er dog en række strukturer, 

der gør, at det alligevel ikke altid forholder sig sådan. Som tidligere vist er der nogle strukturer, der 

bevirker at visse organisationstyper har bedre adgang end andre. Disse strukturer, som for 

eksempel politikernes mangel på ressourcer eller mandskab, gør, at der sættes nogle 

adgangsbarrierer op for interesseorganisationerne. Dette medfører blandt andet, at specielt store 

interesseorganisationer får forrang i samarbejdet. Det fremgik af analysen af momenterne 

‘størrelse’ og ‘timing’, blandt andet hos Carsten Bach: “For at det giver mening for mig som politiker 

(at samarbejde, red.), skal det være en interesseorganisation af en vis størrelse og med en vis 

kapacitet” (Bilag 1: linje 20-21). Ligeledes fra Mette Abildgaard, der iagttog det at komme tidligt ind 

i processen som “det, de dygtige interesseorganisationer gør, og det er oftest de store” (Bilag 3: 

linje 79-80).  

 

Man kan altså se antydningerne til nogle sedimenterede strukturer omkring samarbejdet mellem 

politikeren og interesseorganisationen. Disse sedimenterede strukturer kan iagttages som et tegn 

på, at samarbejdet mellem interesseorganisationen og politikeren har opnået en vis grad af 

hegemoni. Denne hegemoni kan endvidere ses som en underliggende magtstruktur, der altså 
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afgør hvem, der kan få taletid, og hvem der ikke kan. Og der tegner sig et klart billede; nemlig, at 

disse underliggende magtstrukturer favoriserer de store interesseorganisationer.  

 

På baggrund af det tilgængelige datagrundlag kan det ikke endegyldigt konkluderes, at der er tale 

om hegemoni. Som nævnt er der imidlertid nogle meget stærke tegn på, at der findes 

hegemoniske relationer i dette samarbejde. Hvis man derfor antager dette, kan man, som fremført i 

teoriafsnittet, se denne hegemonisering som en magtudøvelse. En magt udøvet af både 

interesseorganisation og politiker. Begge parter har således været med til at skabe denne 

hegemoni. Som argumenteret for tidligere, kan man se tegn på, at diskursen reproducerer sig selv. 

De etablerede magtstrukturer hvor de store interesseorganisationer har relativt meget indflydelse, 

synes fastlåste og er skabt af parterne selv (politikerne og de store interesseorganisationer). Man 

kan derfor også argumentere for, at parterne har en interesse i at holde strukturen “fastlåst”; 

politikerne får den viden, de har brug for hurtigt og effektivt, og de store interesseorganisationer 

har lettere adgang til indflydelse. Den påståede hegemoni er altså skabt - og forsøges nu fastholdt 

- af parterne selv. 

 

Hvis man går tilbage til den teoretiske gennemgang af hegemonibegrebet i kapitel 2.3.6, ser man 

her tydeligt paralleller til det paradoksale forhold mellem magt/frihed. Som tidligere diskuteret, kan 

der iagttages en tydelig forventning om at politikerne er, i det mindste nogenlunde, neutrale i hvilke 

interesseorganisationer, der får taletid. Ikke desto mindre opsætter selvsamme politikere en række 

krav og betingelse, der gør at det i høj grad er de store interesseorganisationer, der bevilliges 

denne taletid. Disse begrænsninger i taleretten over for visse organisationer sker formentligt 

ganske ubevidst, men ikke desto mindre tillader diskursteorien os at få blik for hvordan diskursen 

konstruerer disse begrænsninger. Parallellen til Laclaus præsentation af det sammenfiltrede 

forhold mellem magt og frihed (se eventuelt kapitel 2.3.7) kan udpensles således: Politikerne 

ønsker tilsyneladende at samarbejde bredt og åbent med mange interesseorganisationer uden at 

favorisere nogen over andre. Man kan med andre ord siger, at de forsøger at opretholde en form 

for frihed for – i princippet – alle interesseorganisationer. I deres iver for at samarbejde ender de 

dog med at opstille en række begrænsende faktorer for dette samarbejde, hvilket fremstår som en 

tydelig magtudøvelse over for interesseorganisationerne.  

 

Ovenstående diskussion har vist at med en kritisk tilgang til samarbejdet og diskursens 

konstruktion af samme, kan man få blik for hvordan ting ikke altid er som de fremstår. Politikerne 

har tilsyneladende en ukritisk tilgang til deres egen konstruktion af føromtalte playing-field. De har 

altså ikke blik for at deres særlige måde at iagttage samarbejdet fungerer konstituerende for dette 



14-09-2018 Cand. Soc. PKL Speciale Peter Bang Jensen 
  Frederik Vedel Hilstrøm 

 72 

samarbejde og i sidste ende begrænser visse typer interesseorganisationers adgang til den 

politiske arena.  

 

Dette giver anledning til at diskutere og problematisere de demokratiske principper i dette forhold. 

De barrierer for indtræden i samarbejdet, iagttaget i diskursen, må antages at besværliggøre 

arbejdet for nye og mindre interesseorganisationer, der måtte ønske at komme ind og “disrupte” 

dette forhold. Man kan altså, hvis sat på spidsen, se denne hegemoni som et demokratisk 

problem, hvor de store etablerede interesseorganisation får forrang over de mindre bemidlede 

konkurrenter.  

 

6.4 Et gennemsigtigt samarbejde 
 
Synes man, det er et problem, at de underliggende magtstrukturer og den nuværende hegemoni 

umiddelbart favoriserer de store interesseorganisationer, kan man diskutere, om man bør indføre 

retningslinjer, registre eller ‘code of conduct’ for samarbejdet mellem de folkevalgte og 

interesseorganisationerne. For på nuværende tidspunkt findes der ingen af delene, og samarbejdet 

mellem politiker og interesseorganisation synes i det hele taget at være mørkelagt. Endvidere er 

det svært at finde incitamentet til, at nogle af parterne skulle have interesse i at ændre tingenes 

tilstand. Som påpeget tidligere er specialet omvendt nået frem til, at de store 

interesseorganisationer og politikerne umiddelbart ønsker at fastholde konstruktionen af det 

nuværende playing-field, da den nuværende konstruktion gavner begge parter. For at ændre dette, 

vil det kræve et relativt stort brud - med diskursteoretiske termer en dislokation. Det er umuligt at 

foregribe, hvordan et sådan eventuelt diskursivt brud ville tage sig ud, men det skal være noget, 

der radikalt ændrer det sociales karakter af selvfølgelighed.  

 

Man kunne eksempelvis forestille sig et register, der kortlægger møderne mellem 

interesseorganisationer og politikere, så det bliver mere gennemsigtigt for alle, særligt vælgerne, 

hvorfra politikerne får deres viden. Et lignende register findes faktisk i EU-regi kaldet 

“Transparency Register”, hvor interesseorganisationer, eller andre der ønsker foretræde for de 

europæiske politikere, kan registrere sig (“Åbenhed og EU,” n.d.). Her kan man se forskellige 

oplysninger om organisationerne, herunder antal medarbejdere, ejerform, interesser, budget og 

lignende. Det er dog ikke uden problemer og indtil videre er ordningen frivillig, men forhandlinger er 

undervejs med det formål at gøre ordningen tvungen (“Negotiations begin,” 2018). En lignende 

national ordning i Danmark ville formentligt medføre øget gennemsigtighed for politikerne og stille 

dem mere ansvarlige over for borgerne.  
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7. Konklusion 
 
Dette speciale ønskede helt overordnet at undersøge, hvordan interesseorganisationer og 

politikere samarbejder. Mere specifikt ønskedes det belyst, hvordan begge parter konstrueres i 

diskursen. Derfor har specialet arbejdet med følgende problemformulering:  

 

“Hvordan artikuleres henholdsvis politikerens og interesseorganisationens rolle i dansk 

politik af politikere og interesseorganisation, og hvilke konstitutive konsekvenser har dette 

for samspillet mellem de to aktører?“ 

 

Dette blev undersøgt med afsæt i fire interviews – tre af landbrugs-, miljø- og fødevareordførere fra 

de tre regeringspartier og ét af Landbrug & Fødevarers afdelingsleder for klima, energi og planter. 

Problemformuleringen er blevet besvaret med afsæt i en diskursanalyse af de interviewede 

politikere og interesseorganisations artikulationer vedrørende konstruktionen af egen og modparts 

rolle i dansk politik. Dette er blevet gjort med henblik på at diskutere de subjektpositioner, de 

respektivt tildeles i diskursen, samt hvilke konstitutive konsekvenser dette måtte medføre. 

  

Til dette formål anvendtes et anden ordens socialkonstruktivistisk blik, da dette gør det muligt at få 

blik for, at umiddelbart selvfølgelige diskurser i dansk politik i virkeligheden er kontingente. Hertil 

har specialet anvendt Ernesto Laclaus diskursteori og de dertilhørende analytiske begreber med 

særlig vægt på artikulation, ækvivalens, subjektpositioner og hegemoni.  

 

Analysens første del besvarede, hvordan politikeren meningsudfyldes i diskursen, og fandt frem til, 

at artikulationerne hovedsageligt omdrejede fire momenter: velinformeret, sund fornuft, begrænset 

samt tilgængelighed. Momenterne indgår i en ækvivalenskæde og står derfor i tæt relation til 

hinanden. Således er det ene moment både med til at meningsudfylde nodalpunktet politikeren, 

men i høj grad også de øvrige momenter. Politikeren konstrueres som en, der bør være 

velinformeret, men i sin søgen efter at være dette er der en række krav og begrænsninger, som 

ligeledes er med til at forme politikeren. Desuden viste det, at netop fordi politikeren forventes at 

være velinformeret, og på baggrund af disse krav og begrænsninger fordres politikeren til at 

samarbejde med interesseorganisationen. Analysen fandt tilmed at politikeren blev til en form for 

‘gatekeeper’ for information fra interesseorganisationer, hvilket også blev genstand for senere 

diskussion.  
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Anden del af analysen besvarede hvordan interesseorganisationen meningsudfyldes i diskursen 

og fandt ligeledes her at artikulationerne omdrejede nogle bestemte momenter i diskursen. Her 

blev der identificeret fem momenter, der alle var meningsudfyldende for interesseorganisationen 

som nodalpunkt: målrettet, timing, størrelse, troværdighed og faglighed. Ligesom i den første 

analysedel er det her en meget vigtig pointe, at momenterne indgår i en ækvivalenskæde, og 

derfor står i tæt relation til hinanden. Denne analyse viste, at interesseorganisationen i høj grad 

indtræder i en rolle som vidensleverandør for politikeren. Der er så en række faktorer, som påvirker 

hvor “godt” de udfylder rollen som vidensleverandør set fra politikerens synspunkt. Eksempelvis 

skal interesseorganisationen kunne målrette og time deres viden i budskaber, politikeren kan forstå 

og arbejde videre med. Analysen fandt endvidere, at det ofte er de store interesseorganisationer, 

der formår dette, blandt andet grundet deres høje faglighed, og at de derfor anses mere troværdige 

og nyder en større grad af tillid fra politikeren end mindre interesseorganisationer.  

 

Endeligt søgte diskussionen at opsamle analysens væsentligste erkendelser med henblik på at 

diskutere de konstitutive konsekvenser, de fremanalyserede konstruktionerne har. Her blev det 

blandt andet diskuteret, hvordan den arena, som samarbejdet foregår i, kaldt “playing-field”, 

konstrueres. Dette playing-field kan iagttages som et bytteforhold, hvor interesseorganisationen 

leverer viden mod en vis politisk indflydelse. Konstruktionen af dette playing-field sætter nogle krav 

og forventninger til, hvordan parterne skal agere over for hinanden. Dette har konstitutive 

konsekvenser for hvilke interesseorganisationer, der kan deltage i samarbejdet. Blandt andet viste 

det sig, at politikerne sammenkædede det at være en god interesseorganisation med det at være 

en stor interesseorganisation. Diskussionen fandt altså, med afsæt i analysen, at de store 

interesseorganisationer har lettere adgang til dette playing-field.  

 

I forlængelse af dette playing-field og de fremanalyserede roller, diskuteredes det ligeledes 

hvordan politikeren optræder som gatekeeper. Politikeren sorterer i den viden, 

interesseorganisationen leverer ved først at frasortere de politiske budskaber for dernæst at vælge 

det, de finder “rigtigt”. Diskussionen problematiserede det umiddelbart paradoksale i, at politikere 

ville sortere “det rigtige” fra et, efter deres egen iagttagelse, faktuelt budskab. Dernæst blev 

mediernes indvirkning på samarbejdet kort diskuteret. I løbet af de sidste årtier har medierne fået 

markant mere at skulle have sagt, og det blev diskuteret om politikerens subjektposition som 

gatekeeper har ført til, at interesseorganisationerne i højere grad finder andre veje at søge 

indflydelse - hvor medierne umiddelbart virker oplagt.  
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Slutteligt blev samarbejdet mellem politikeren og interesseorganisationen behandlet for at 

synliggøre nogle af de underliggende magtstrukturer. Eksempelvis blev det diskuteret om 

politikerne optræder helt neutralt i deres konstruktion af førnævnte playing-field. Altså om alle 

interesseorganisationer har lige adgang til politikerne. Alle tre politikere viser ønske om at optræde 

neutralt i denne forstand, men analysen og diskussionen viser dog, at de underliggende 

magtstrukturer - eller den nuværende hegemoni - favoriserer de store interesseorganisationer i et 

vis omfang. Det kan opfattes som et demokratisk problem, at politikeren - tilsyneladende ubevidst - 

favoriserer nogle interesseorganisationer frem for andre. Derfor fremlagdes nogle 

interventionsforslag for at imødekomme denne problemstilling - eksempelvis et EU-inspireret 

register, der kortlægger samarbejdet mellem politikere og interesseorganisationer. 
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8. Bilagsoversigt 
 

Bilag 1: Interview med Carsten Bach (LA) 

Bilag 2: Interview med Erling Bonnesen (V) 

Bilag 3: Interview med Mette Abildgaard (K) 

Bilag 4: Interview med Jens Astrup Madsen (Landbrug & Fødevarer) 

Bilag 5: Interviewguide til politikere 

Bilag 6: Interviewguide til interesseorganisationen 
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