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”Vi kan se, at erhvervsinteresser har haft en fordel under coronakrisen,
når det handler om at få adgang til møder med Kommissionen, hvis vi
sammenligner dem med NGO’erne. I de første tre måneder af krisen har
erhvervsinteresseorganisationer øget deres antal møder med EUKommissionen med 5 pct., mens NGO’ernes møder er faldet med 26 pct.”
Interview af Oliver Pirchert
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RÆSON: Du forsker i lobbyisme og interessevaretagelse i EU. Hvor vigtig
en rolle spiller lobbyisme grundlæggende for, at en given politik bliver ført
ud i livet?
RASMUSSEN: Det er lidt et ”million dollar-question”. Jeg ville ønske, jeg kunne sige, at
det enten spiller en kæmpe rolle, eller at det slet ikke spiller en rolle. Sandheden er nok
et sted midt i mellem, fordi det meste af forskningen ikke kun ser på indflydelse, men
også på betingelserne for, hvornår organisationer betyder mere eller mindre for den
førte politik i Bruxelles.
Det er meget svært at dokumentere indflydelse, selvom det er noget, som forskere er
blevet bedre til med tiden – bl.a. ved at arbejde med stærkere kausale analysedesigns.
Der er studier, der viser, at interesseorganisationer ikke betyder helt så meget som
frygtet, mens andre studier viser, at organisationer i visse sager muligvis har betydet
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mere, end den brede befolkning nok ville ønske sig.
RÆSON: Du har i det forgangne år forsket i coronakrisens effekt på
lobbyisme i EU. Hvad er det vigtigste, du har observeret?
RASMUSSEN: Sammen med min kollega på Københavns Universitet, Gregory Eady,
har jeg været interesseret i effekterne af coronakrisen på lobbyismen i Bruxelles. Særligt
effekterne på styrkeforholdet mellem organisationstyper og deres brug af forskellige
lobbyismestrategier. Vi har derfor sammenlignet NGO’er (ikke-statslige organisationer)
og erhvervsorganisationers adgang til møder med Kommissionen og deres brug af
sociale medier. Vi har helt konkret indsamlet mødedata og downloadet tweets fra flere
tusinde interesseorganisationer, som alle er registrerede i EU’s Transparency Register
(EU’s frivillige lobbyregister).

RÆSON43: ER EUROPA ALENE?

Det, vi har fundet ud af, er, at der er forskel på, hvordan interesseorganisationerne har
klaret sig i de forskellige arenaer. Vi kan se, at erhvervsinteresser har haft en fordel, når
det handler om at få adgang til møder med Kommissionen, hvis vi sammenligner dem
med NGO’erne.
Sammenholder man perioden under coronakrisen (de første tre måneder) med
perioden før (de sidste tre måneder før pandemien), har det konkret vist sig, at
erhvervsinteresseorganisationer har øget deres antal møder med EU-Kommissionen
med 5 pct., mens NGO’ernes møder er faldet med 26 pct. Men hvis vi kigger på Twitteraktiviteten, ser vi faktisk den modsatte effekt. Her er NGO’ernes rolle blevet styrket
relativt til erhvervsinteresserne.

”Kommissionen har i
starten [af coronakrisen]
slækket lidt mere på at sikre,
at de også var i kontakt med
et bredere udsnit af
interesser, der
repræsenterer hele
befolkningen”
_______
RÆSON: Hvad skyldes den markante forskel mellem NGO’er og
erhvervsorganisationers adgang til møder med Kommissionen under
coronakrisen?
RASMUSSEN: Vi arbejder stadig med undersøgelsen, men vores overordnede
argument er, at Europa-Kommissionen i hvert fald i begyndelsen af coronakrisen har
prioriteret output-legitimitet over input-legitimitet.

VERDEN I 2020 (EBOG)

RÆSON42: EN DYBERE KLØFT I
EUROPA

RÆSONEKSTRA1 (18/4 2020)

Output-legitimitet går i bund og grund ud på, at der tages beslutninger i et politisk
system, som løser de givne udfordringer og problemer, som befolkningen (i
medlemslandene) har. Input-legitimitet handler mere om, hvorvidt beslutningerne
bliver taget på en måde, så befolkningens forskellige interesser er inkluderede. Vi
forestiller os, at interesseorganisationer nok bidrager på begge fronter.
Der er formentlig en forskel på styrkerne hos hhv. erhvervsinteresser og NGO’er. Vi
tror, at erhvervsinteresser har en fordel, når det handler om at sikre output-legitimitet.
Og det tror vi, fordi langt de fleste studier viser, at disse organisationer har en meget
høj grad af ekspertinformation og viden. Omvendt tror vi, at NGO’erne har en styrke i
at sikre input-legitimitet ved at sikre, at bredere samfundsinteresser er repræsenteret.
Som sagt tror vi altså, at Europa-Kommissionen har prioriteret output-legitimiteten
højere i starten af coronakrisen, fordi vi taler om en krise, der er karakteriseret af en høj
grad af usikkerhed og et stort tidspres.
Sandsynligvis har det gjort, at Kommissionen har prioriteret at indsamle mere viden
om de helt specifikke problemer, som institutionen stod over for i starten af
coronakrisen. Samtidig har Kommissionen i starten slækket lidt mere på at sikre, at de
også var i kontakt med et bredere udsnit af interesser, der repræsenterer hele
befolkningen. Det kan sandsynligvis bidrage til at forklare de ændringer, vi ser i
styrkeforholdet mellem erhvervsinteresserne og NGO’erne i forhold til at få adgang til
møderne.

RÆSON41: HVAD VIL EUROPA?
MEST LÆSTE SENESTE 7 DAGE
1. Stine Bosse om racisme i Danmark: Hvor
småtskåret kan det blive, Mette Frederiksen?
2. Overlæge Mikkel Rasmussen: Coronakrisen
er den største trussel i nyere tid mod vores
mentale sundhed
3. Jens Jørgen Nielsen: Vesten har set sig blind
på Navalnyj – men det er en kortsigtet og
skadelig strategi i mødet med Rusland
4. Carsten Rasmussen: Regeringens coronahåndtering er på vej til at skabe varig
polarisering i det danske samfund
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”Her finder vi ikke en
generel effekt af, at
ressourcer som sådan udgør
en fordel. Vi finder dog, at
det blandt
erhvervsinteresserne er en
fordel at have flere penge i
forhold til at få adgang til
møder”
_______
Men de her forskelle ser dog ikke ud til at vare ved. I de første måneder så vi
forskellene, men over flere måneder ser det ud til, at NGO’erne igen haler ind på
erhvervsinteresserne, så forskellen i deres adgang til Kommissionen kommer til at svare
til billedet før coronakrisen.
RÆSON: Lad os kigge mere bredt på interessevaretagelsen i EU. Hvad siger
du til påstanden om, at de sektorer og organisationer, der har flest penge
og ressourcer, også er dem, der er blevet mest tilgodeset af hjælpepakker
under coronakrisen – kan man sætte det så simpelt op?
RASMUSSEN: Nej, så simpelt kan man ikke sætte det op. Det kigger vi nemlig også lidt
på i vores undersøgelse. Vi ser på, om der er lignende forskelle i organisationernes
adgang til møder og i aktivitet på sociale medier, alt efter hvor stort et lobbybudget
organisationen har, og alt efter hvor mange personer, organisationen har ansat til at
beskæftige sig med lobbyisme. Her finder vi ikke en generel effekt af, at ressourcer som
sådan udgør en fordel.

5. Niels Bjerre-Poulsen: Kan Republikanerne
holde fast i Trumps vælgere uden ham? [Gæst
hos RÆSON – lyd]
6. Peter Bjørnbak: Under overfladen mobiliserer
Erdoğan sine landsfæller i Frankrig – mod
Macron
7. Vincent F. Hendricks: Facebook og Google er
blevet ’det offentlige rum’. Kan den australske
regering ændre det?
8. Niels Bjerre-Poulsen: Splittelsen i Det
Republikanske Parti er nu så fundamental, at de
havde delt sig i to partier, hvis USA havde haft
et andet politisk system
9. Uffe Gardel følger udviklingen #50: På trods
af pandemitræthed ligger en hurtigere
genåbning ikke lige for
10. Professor i folkesundhed Theis Lange: Det er
på tide, at corona mister sin særstatus, så vi
oplyst kan afveje konsekvenserne af
restriktionerne

MEST LÆSTE SENESTE 12 MÅNEDER
1. Professor Morten Sodemann: Indvandreres
kultur er ikke skyld i ny smitte. Det er ulighed i
adgangen til sundhed til gengæld
2. Læge Henrik Keller: Djøfiseringen af
sundhedsvæsenet har gjort os mere sårbare
overfor coronaepidemien

Vi finder dog, at det blandt erhvervsinteresserne er en fordel at have flere penge ift. at
få adgang til møder. En erhvervsorganisation får altså i højere grad adgang, hvis den
også har et større lobbybudget eller flere ansatte.

3. Stine Bosse om Støjbergs rigsretssag: Det
politisk absurde teater har Lars Løkke desværre
leveret

Vi ser ikke den samme effekt for NGO’er. Det kunne have noget at gøre med, at
grundlaget for at give forskellige organisationstyper adgang også varierer. Måske er
Kommissionen særligt opmærksom på, om en erhvervsorganisation netop kan bidrage
med den her ekspertviden, som de har brug for – især under en krise som coronakrisen.
Opbygning og vedligeholdelse af ekspertviden kræver typisk, at en organisation har
mange ressourcer til rådighed.

4. Dennis Kristensen: Hvorfor er så mange af
dem, der varetager samfundskritiske funktioner,
så lavtlønnede?

For NGO’erne kan man i stedet forestille sig, at Kommissionen er mere opmærksom på,
hvilke interessetyper de repræsenterer, og hvor brede de er. Derfor spiller ressourcer
ikke nødvendigvis den samme positive rolle ift. at påvirke, hvilke NGO’er der får adgang
til beslutningstagerne.

6. Vaccineforskere Benn og Aaby: Skal vi
vaccinere børn mod COVID-19, når muligheden
kommer?

”Den positive udlægning af
sagen – og jeg siger ikke, at
det er den rigtige – er, at
man nok ikke ville have
kunnet lave de samme
prisaftaler med de her
vaccineproducenter, hvis
processen var mere
transparent”
_______

8. Uffe Gardel følger udviklingen #4: Mærkelige
danske tal: Vi ved endnu ikke, hvad vi skal tro

5. Stine Bosse: Dette er hverken en mink-, en
instruks- eller en coronakrise. Det er en
potentiel forfatningskrise

7. Stine Bosse: Hvem er det egentlig, der sidder
på anklagebænken i rigsretten?

9. Professor Morten Sodemann: Sygdom,
fattigdom og kort uddannelse er ikke udtryk for
en karakterbrist. Det er udtryk for livsvilkår, der
skaber en dyr og stigende ulighed i sundhed
10. Jan Kristoffersen: Udkastet til den nye
epidemi-lov er ikke bare betænkeligt – det er
helt ude af proportioner

SENESTE ARTIKLER

RÆSON: Kan man sige, at dele af den praksis, der er omkring lobbyisme og
interessevaretagelse i EU, underminerer demokratiske værdier, mens
andre dele af praksissen styrker dem?
RASMUSSEN: Man kan sagtens forestille sig, at det, at have organisationer involveret i
den politiske proces, faktisk kan være med til at styrke repræsentationen af
befolkningens interesser. Særligt hvis organisationerne og befolkningen er på den

21. FEB, 2021 | GRATIS

Stine Bosse om racisme i Danmark: Hvor
småtskåret kan det blive, Mette Frederiksen?
21. FEB, 2021 | GRATIS

Vincent F. Hendricks: Facebook og Google er
blevet ’det offentlige rum’. Kan den australske
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samme side. Men selv hvis de ikke er, kan bare det, at man har organisationer på et
område, gøre, at dét område får mere opmærksomhed. Derfor bliver det ofte lettere for
politikerne at finde ud af, hvad folkets stemme måtte være på et givent område. Der er
jo netop ikke altid meningsmålinger på helt specifikke og konkrete sager.
Derudover har mange organisationer og meget opmærksomhed på et område den
effekt, at det også er nemmere for befolkningerne at finde ud af, hvad der foregår på de
politiske niveauer. På den måde kan befolkningen derefter måske lettere formulere
holdninger til, hvad den måtte ønske sig i fremtiden. Det er noget af det, jeg har kigget
på i de senere år sammen med mine teams i et stort projekt, der hedder ”When Does
Government Listen To The Public?”.
Der har vi lige præcis været interesseret i det store spørgsmål om, hvorvidt
organisationer styrker eller svækker koblingen mellem den offentlige holdning og de
konkrete politikker på forskellige områder. Igen ligger sandheden nok midt i mellem,
da organisationer i virkeligheden både kan styrke og svække demokratiet.
RÆSON: Lad os vende fokusset mod interessevaretagelsen ift. vaccinerne i
EU. Kommissionen, der har stået for forkøbsaftalerne af vacciner med
medicinalvirksomheder, har givet Europa-Parlamentet lov til at se én af
kontrakterne under lukkede forhold. Flere parlamentarikere kritiserer
derfor Kommissionen og savner fuldkommen gennemsigtighed. Hvad siger
det om interesseorganisationers indflydelse, når Europa-Parlamentet ikke
kan få lov at se kontrakterne med det samme?
RASMUSSEN: Det her viser selvfølgelig, at EU har forhandlet med nogle meget
indflydelsesrige virksomheder. Den positive udlægning af sagen – og jeg siger ikke, at
det er den rigtige – er, at man nok ikke ville kunne lave de samme prisaftaler med de
her producenter, hvis processen var mere transparent. Det ville nogle i hvert fald sige.
Der er noget, der tyder på, at EU har købt lidt billigere ind end andre lande. Når det så
er sagt, er det her ganske enkelt en betragtning. Det er ikke al EU’s koordination, der er
gået helt fortrinligt. Det, der selvfølgelig er klart for os alle sammen nu, er, at der ikke er
købt nok. Og det virker som om, at man først sent i forløbet har indgået en aftale med
nogle af de producenter, der ser ud til at være de hurtigste til at levere vacciner, man
ved, virker.

“Det bemærkelsesværdige
er, at EU-aftalen med
Pfizer/BioNTech ser ud til at
være indgået meget sent
sammenlignet med, hvornår
flere andre lande indgik
aftalen med dem”
_______
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Niels Bjerre-Poulsen: Splittelsen i Det
Republikanske Parti er nu så fundamental, at de
havde delt sig i to partier, hvis USA havde haft
et andet politisk system
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Carsten Rasmussen: Regeringens coronahåndtering er på vej til at skabe varig
polarisering i det danske samfund
16. FEB, 2021 | KUN FOR ABONNENTER

Uffe Gardel følger udviklingen #50: På trods af
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Niels Bjerre-Poulsen: Kan Republikanerne
holde fast i Trumps vælgere uden ham? [Gæst
hos RÆSON – lyd]
15. FEB, 2021 | GRATIS

Overlæge Mikkel Rasmussen: Coronakrisen er
den største trussel i nyere tid mod vores mentale
sundhed
15. FEB, 2021 | GRATIS
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15. FEB, 2021 | GRATIS

I kioskerne nu
15. FEB, 2021 | GRATIS

RÆSON: Hvad har – med dine forskerøjne – i det hele taget været det mest
interessante eller bemærkelsesværdige ved processen om køb af vacciner?
RASMUSSEN: Vi taler om et EU-system, hvor man meget gerne vil koordinere
indsatser. Det kan fx godt betyde, at man har fået lavere priser på vacciner ift. andre
lande. Men der er også elementer af koordinationen, der har været helt uforståelige. Fx
at alle lande skulle starte med at vaccinere på den samme dag, selvom det logistisk har
været muligt at påbegynde vaccinationen tidligere i nogle lande ift. andre. Det er svært
at se nogle saglige grunde til den beslutning.
Men det har mere at gøre med EU-systemets måde at håndtere det her på, end det har
med interessevaretagelsen at gøre. Vi ved jo ikke, hvilke priser, hvor mange eller hvilke
vacciner vi havde fået, hvis fx Danmark havde ført forhandlingerne alene. Så det er
svært at spekulere i alternativer. Det bemærkelsesværdige er, at EU-aftalen med
Pfizer/BioNTech ser ud til at være indgået meget sent sammenlignet med, hvornår flere
andre lande indgik aftalen med dem.
RÆSON: Hvorfor blev den aftale indgået så sent?
RASMUSSEN: Så vidt jeg har forstået, er det fordi, at man fra EU’s side har krævet, at
Pfizer/BioNTech skulle tage ansvar for potentielle problemer med deres vaccine. Det er
åbenbart en standardpraksis for den her type indkøb fra EU’s side. Der er andre lande
derimod gået med på en ordning, hvor de selv står med en større del af ansvaret. EU

På vej: Verdens Magter
15. FEB, 2021 | GRATIS

Vidensfestival året rundt – på nettet
13. FEB, 2021 | GRATIS

Søren Ulka (V) om krisen i Venstre:
Udlændingepolitikken skal lægges på hylden,
hvis blå blok skal finde nyt fodfæste
12. FEB, 2021 | GRATIS

Helene Maria Kyed: Hæren i Myanmar er i gang
med at indføre sit ’disciplinerende demokrati’ –
uden plads til Aung San Suu Kyi
12. FEB, 2021 | GRATIS

Ali Aminali: De Radikale er ved at udvikle sig til
et reklamebureau for den yderste venstrefløj –
men Lidegaards næstformandspost og 22 unge
stemmer fra RU indgyder håb
11. FEB, 2021 | GRATIS

Morten Messerschmidt: Vi har reelt en
retstilstand i Danmark, der er styret af det
absolutte mindretal af partier på venstrefløjen,
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har forhandlet meget længe for at få en aftale, man følte sig mere sikker på. Det er svært
at sige, om prisspørgsmålet også har spillet en rolle ift. til længden af forhandlingerne,
men det er helt sikkert ikke utænkeligt.

“Det, der muligvis kunne
ændre sig, er mængden af
digital interessevaretagelse”
_______

som deler menneskerettighedsdommernes
abstrakte og outrerede syn på verden
11. FEB, 2021 | KUN FOR ABONNENTER

Sociolog og professor David Smilde: USA har
lige nu flere muligheder for at lette Maduros
magtgreb om Venezuela, end oppositionen har
10. FEB, 2021 | GRATIS

Gert Sørensen: Den tidligere ECB-direktør
Mario Draghi ser ud til at være løsningen på
Italiens politiske krise
10. FEB, 2021 | KUN FOR ABONNENTER

RÆSON: Her til sidst vil jeg gerne spørge dig på et mere overordnet plan:
Hvordan vil lobbyismen og interessevaretagelsen i EU tage form i
fremtiden?
RASMUSSEN: På mange måder som vi også ser interessevaretagelsen i dag. Det, der
muligvis kunne ændre sig, er mængden af digital interessevaretagelse. Jeg forventer, at
det er noget, som organisationer for alvor vil tage hul på og få erfaringer med. Man kan
godt forestille sig, at den digitale del kommer til at spille en endnu større rolle i
fremtiden.

Jens Worning om oppositionen i Rusland [long
read]: Lige nu er Navalnyj oppositionens eneste
leder, og der er ingen kommunikationskanal ind
til magten – kun konfrontation
9. FEB, 2021 | GRATIS

Professor i folkesundhed Theis Lange: Det er på
tide, at corona mister sin særstatus, så vi oplyst
kan afveje konsekvenserne af restriktionerne

Det, som bliver interessant at finde ud af, er, om det betyder, at styrkeforholdet mellem
NGO’er og erhvervsorganisationer eller forholdet mellem folkevalgte og embedsmænd
forbliver det samme. Det er en kæmpe, forskningsmæssig dagsorden, og det er vigtigt at
finde ud af de her ting. Dem ved vi ikke nok om endnu. Ud fra nogle af de meget tidlige
studier om digital interessevaretagelse – inkl. min egen forskning – kan vi se, at
ressourcer spiller en væsentlig rolle for i hvilken grad, man er i stand til at bruge
digitale værktøjer.
Så bare fordi interessevaretagelsen vil foregå digitalt, kommer det ikke til at stille alle
organisationer lige. Det vil ikke være lige nemt for alle at komme frem med deres
budskab. De svage organisationer vil ikke nødvendigvis få nogle fordele ud af, at
lobbyismen kommer til at foregå digitalt. De forhold, der påvirker organisationernes
strategier og deres effekt, er nok næppe så forskellige, uanset om man kigger på online
eller offline lobbyisme. ■

“De svage organisationer
vil ikke nødvendigvis få
nogle fordele ud af, at
lobbyismen kommer til at
foregå digitalt”
_______

Apropos denne artikel:
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Frederiksen?
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offentlige rum’. Kan
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Det første
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Lobbyismeekspert Anne Rasmussen: Erhvervsinteresserne i EU fik en fordel, da coronakrisen ramte « RÆSON

palæstinensiske valg
i 15 år genopliver
dilemmaerne fra
valget i 2006

blind på Navalnyj men det er en
kortsigtet og
skadelig strategi i
mødet med Rusland

Anne Rasmussen (f. 1974) er professor i statskundskab på Københavns Universitet og
forsker i lobbyisme og interessevaretagelse i EU. ILLUSTRATION: Ursula von der
Leyen under hendes state of the union-tale i Europa-Parlamentet, d. 16. september,
2020 [Foto: CC-BY-4.0: European Union 2020 – Source: EP/ Flickr]

Kampen om magten: “En meget
berigende politisk bog […]
Anbefales til indkøb”

Mellemøsten Nu: “Bogen er et
must-read, hvis man ønsker
viden om den herskende uro”
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