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Lobbyisterne er igen for alvor kommet på den politiske dagsorden og har skabt stor uenighed i 
regeringen. Ikke mindst internt hos Socialdemokraterne.
Det er ikke uden grund, at lobbyisme er et højaktuelt emne, da der formodentlig aldrig har 
været brugt flere ressourcer og energi på at påvirke de politiske beslutninger, end tilfældet 
er i dag. Det store spørgsmål kredser om, hvorvidt demokratiet er under pres som følge 
af lobbyisters forøgede magt. For at kunne afgøre det, bliver vi nødt til at dykke ned og 
aflive de myter, der findes om lobbyister. Myterne hænger sammen med diskussionen om 
spindoktorer, som for nogle uger siden blev drøftet på disse sider. Brugen af spindoktorer 
er også en diskussion, der er baseret på en frygt for, at demokratiet er under pres. Et pres 
skabt fra indtoget af professionelle særlige rådgivere, der ikke er almindelige, neutrale 
embedsmænd, men kommer og går med ministrene og regeringen. Lobbyister og spindoktorer 
bryder med, hvad der kan beskrives som Korsbæk-myten. Korsbæk-myten er en forståelse af 
vores demokrati som Korsbæk i Matador, hvor alle kender hinanden, og interesserne er klart 
optrukket, og alle beslutninger og diskussioner er gennemskuelige og forudsigelige. Overført 
på lobbyisme medfører den myte en naiv og idealiseret forståelse af demokratiet, at politikere 
let og hurtigt kan få indsigt i forskellige virksomheders holdninger til alle love og deres effekt 
på samfundet. Men det er en fejlslutning. For det danske demokrati er ikke transparent og 
gennemskueligt, og politikerne og menige MF ére har slet ikke den fornødne tid, ej heller 
sekretariatsfunktion, til at kunne sætte sig ind i alle aspekter ved al lovgivning, som de skal 
følge i kraft af ordførerskab på et område eller medlem af et udvalg.
Ofte har en MF ér flere ordførerskaber, samt medlemskaber af en række udvalg. Derudover 
skal de huske at servicere deres bagland og arbejde for genvalg i deres valgkreds, placere sig i 
medierne med holdninger og synspunkter, samt ikke mindst deltage i mange partiaktiviteter. 
Med mere kompleks lovgivning og et større mediepres efterspørger det politiske system i 
stigende grad professionel hjælp og input fra velforberedte lobbyister.
EU havde et år efter, at det indførte sit register i 2008, mere end 3.000 registrerede, og 
i Washington er der mere end 15.000 lobbyister. I Danmark kender vi ikke tallet, men 
man behøver ikke kigge særligt godt efter for at se, at lobbyisterne har haft stor succes. 
Det lykkedes blandt andet at få fjernet afgifter på fedt og andre sundhedsafgifter, som 
Forebyggelseskommissionen har foreslået, og som regeringen havde varslet. Her så vi en 
række aktører på fødevare- og landbrugsområdet iværksætte lobbykampagner, der både 
involverede direkte påvirkning af folketingsmedlemmer og udvikling af dokumentation, 
der viste den sociale skævhed i afgifterne, og at sundhedsafgifter især rammer den del af 
regeringens vælgerbase, som ikke har de højeste indtægter, ekstremt hårdt.




