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Abstract 

Unter dem Eindruck der Digitalisierung und den damit verbundenen erhöhten Risiken für 

Datenmissbrauch beschäftigt diese Masterarbeit sich mit dem Vertrauen der Bürger in den 

Staat und staatliche Überwachung in Dänemark bzw. Deutschland. Vermutete Unterschiede 

bzgl. dem Vertrauen in den Staat und der Bürger unter einander können durch ein 

internationales Studium bzw. europäische Umfragen bestätigt werden.  

          Die Arbeit soll versuchen diese Unterschiede näher darzustellen und deren Ursachen zu 

erklären. Dies wird anhand zwei Cases gemacht, die sich jeweils mit einer indirekten bzw. 

direkten Form von Überwachung beschäftigen. Das erste untersucht die Unterschiede 

zwischen den zwei Ländern bei der Anwendung von Personenkennziffern/-nummern der 

staatlichen Behörden in den zwei Ländern und die Meinung deren Bevölkerungen dazu. Das 

zweite Case untersucht den Umfang der staatlichen Videoüberwachung in dem öffentlichem 

Bereich und die Ansichten der beiden Bevölkerungen.  

          Dies wird sowohl im Rahmen relevanter Theorien als auch der unterschiedlichen 

historischen Entwicklungen der beiden Länder gemacht. Die Theorien bestehen einerseits aus 

Demokratiedefinitionen von zwei Demokratieauffassungen, d.h. Mehrheitsdemokratie 

(Dänemark) bzw. konstitutioneller Demokratie (Deutschland), anderseits aus Theorien über 

Vertrauen als einen gesellschaftlichen Wert, Soziale Kapital.  

          Angewendete  empirische Daten sind u.a. Ausschnitte der relevanten Gesetzgebung der 

beiden Länder und Ergebnisse dänischer und deutscher Umfragen bzw. Studien von 

Meinungen der Bürger.   

          Die Arbeit schließt vor allem, dass der Unterschied in Vertrauen in den Staat hochgradig 

durch deutlich abweichende historische Entwicklungen der Länder verursacht ist, die auch zu 

den erwähnten unterschiedlichen Demokratieformen geführt haben.  

          Darunter stellt das erste Case fest, dass es in Deutschland nicht möglich wäre ein 

zentrales Personenregister mit einer allgemeingültigen Personenkennziffer einzuführen, wie 

es in Dänemark 1968 gemacht wurde. Wegen Angst vor Registrierung und grundliegenden 

Misstrauen in den Staat in der deutschen Gesellschaft gibt es stattdessen unterschiedliche 

Personennummern für verschiedene Zwecke. Die Personenkennziffer konnte dagegen in 

Dänemark ohne größere Wiederstand eingeführt werden und wird heute bei vielen Aufgaben 

von allen staatlichen Behörden verwendet. Mit der Digitalisierung ist allerdings eindeutige 



Kritik an das System entstanden, die aber nicht mit einem abnehmenden Vertrauen in den 

Staat zu verwechseln ist. 

          Die Unterschiede bzgl. Videoüberwachung im öffentlichen Raum zeigen sich u.a. durch 

eine insgesamt weit größere Ausbreitung von Kameras in Dänemark als in Deutschland, sowie 

eine weniger restriktive Gesetzgebung gegenüber staatlichen Behörden. Letzteres ist unter 

Einfluss von einer geschätzten erhöhten Terrorbedrohung gegenüber Dänemark weiter 

liberalisiert geworden. Zudem wird die Entwicklung von den Dänen weitgehend akzeptiert und 

als fördernd für das Sicherheitsgefühl wahrgenommen. Dies ist hochgradig mit einem 

Vertrauen in den dänischen Staat verbunden. Dagegen existiert eine kritischer Einstellung in 

der deutschen Öffentlichkeit gegenüber Videoüberwachung im öffentlichem Raum, als in 

Dänemark.  

          Die obengenannten Unterschiede zwischen Dänemark und Deutschland sind 

weitgehend auf die erwähnten historischen Abweichungen und unterschiedlichen 

Demokratieauffassungen zurückzuführen. 
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1 Kapitel   

1.1 Indledning  

1.1.1 Problemfelt 

Dette speciale beskæftiger sig overordnet set med forskelle mellem Danmark (DK) og Tyskland (DE) 

mht. befolkningernes forhold til staten og dens myndigheder. Herunder vil jeg gerne se nærmere på 

den folkelige holdning til statens håndtering af borgeres personoplysninger (indirekte overvågning) 

og brug af videoovervågning i det offentlige rum.  

          Det er emner, jeg mener er aktuelle og vigtige at forholde sig til i kraft af digitaliseringen i den 

offentlige forvaltning i de senere år i og i udbredelsen af tv-overvågning. Med digitaliseringen er 

personlige oplysninger blevet mere tilgængelige, hvilket også betyder en øget risiko for misbrug.  

         Det har undret mig, at det i DK, i første omgang, har været muligt at indføre et centralt 

personregister (CPR) og personnumre, der er personidentificerende, når der i DE ikke eksisterer et 

lignende system. Ligeledes kan det undre mig, at jeg til dagligt stort set aldrig hører danskere 

kommentere på de mange overvågningskameraer, der er i gadebilledet, når der i Tyskland foregår en 

kritisk debat i tyske medier om overvågning generelt. Dette kom f.eks. til udtryk efter afsløringerne af 

amerikanske NSA’s årelange afhøring i DE tilbage i 2013 (Spiegel Online 2014, Luther 2013). Er disse 

forskelle til at få bekræftet yderligere og i så fald, hvad kunne de skyldes? De kunne bunde i, at vi 

danskere har en højere grad af tillid til staten.  

         Resultater fra en international undersøgelse (Prosperity Index) bekræfter, at der er en forskel 

mellem de to lande mht. tillid til medborgere (LI 2013). If. undersøgelsen rangerer DK som nummer 

tre efter Norge og New Zealand, mens DE ligger på en 17. plads efter Thailand og Uzbekistan. 

Derudover viser målinger fra Eurobarometer, at tyskerne har lavere tillid til offentlige myndigheder 

og det nationale parlament end danskerne har. 

          Disse forskelle finder jeg bemærkelsesværdige og vil derfor gerne undersøge, hvorvidt de kunne 

hænge sammen med en forskellig fortid og forskellige demokratiopfattelser, der er i DE og DK, dvs. 

konstitutionelt demokrati og flertalsdemokrati.  
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1.1.2 Problemformulering  

Hvilke forskelle er der i hhv. den danske og tyske befolknings tillid til staten og hvorfor? 

1. Hvordan er hhv. de danske og tyske offentlige myndigheders brug af personnumre og hvad er de 

to befolkningers holdning hertil? Hvad er forskellene og hvorfor?  

2. Hvordan er brugen af statslig tv-overvågning i det offentlige rum i hhv. DK og DE og hvordan 

forholder de to befolkninger sig hertil? Hvad er forskellene og hvorfor?  

Jeg antager, at tyskerne ikke ønsker at have cpr-numre som i DK og i mindre grad accepterer tv-

overvågning end danskerne. Begge dele forventer jeg skyldes mindre tillid til staten i DE end i DK, og 

at denne forskel i høj grad kan forklares med forskelle i landenes historie og deres 

demokratiopfattelser. 

1.1.3 Afgrænsning  

Da mit fokus i denne undersøgelse er på forholdet til staten i de to lande, vil jeg ikke beskæftige mig 

med private virksomheders eller ’cyberkriminelles’ brug af personoplysninger. Af samme årsag vil der 

heller ikke blive redegjort nærmere for privates overvågning, f.eks. i butikker og virksomheder eller 

den folkelige holdning i DK i DE hertil. Således behandles heller ikke NSA’s afhøring i hverken DE eller 

DK.  

Da digitaliseringsprocessen i den offentlige forvaltning og dens konsekvenser ligeledes ikke er i fokus, 

vil denne kun kort blive berørt og primært ifm. DK.  

1.1.4 Relevans 

Med dette speciale vil jeg gerne bidrage til en aktuel og vigtig diskussion i DK og resten af Europa om 

overvågning og sikkerheden omkring personfølsomme oplysninger i en digitaliseret verden. 

Derudover kan sammenligningen med et andet lands historie og kultur være med til at sætte ens 

egen opfattelse i perspektiv og man kan derved ofte bedre se svagheder og styrker ved sin egen 

kultur.  

1.1.5 Litteratur 

Til min teoretiske ramme er der anvendt litteratur om stats-/demokratiformer og social kapital 

(tillid). Demokratiformerne, jeg referer til, udspringer i et vist omfang af 1500-1700-tallets filosofiske 

forestillinger om en samfundskontrakt (Hobbes, Locke og Rousseau). Disse er formidlet forståeligt af 

Peter Thielst i Man bør tvivle om alt – og tro på meget. Moderne opfattelser består af amerikanske 

Ronald Dworkins Freedom’s Law (1996), Fra Leviathan til Lissabon (2011) af Irene Baron, Christian 

Fich og Michael Herslund samt Mogens Herman Hansens bog Demokrati som styreform og som 
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ideologi. De to sidstnævnte bøger repræsenterer et europæisk perspektiv og giver tilsammen et 

nuanceret billede af flertalsdemokrati og konstitutionelt demokrati.  

          Den primært anvendte litteratur om social kapital (SK) udgøres af Social kapital. En indføring af 

Gert T. Svendsen og Gunnar L. H. Svendsen, der giver en beskrivelse af begrebets ’opfindelse’ og 

betydningsmæssige udvikling samt anvender DK som eksempel på udvikling af højt niveau af SK. 

Derudover Bowling Alone af amerikanske Robert Putnam og af Francis Fukuyamas Trust. The Social 

Virtues and the Creation of Prosperity.    

          Teorierne kombineres med historisk litteratur om DK og DE. Om DK er det følgende: 

Republikken Danmark af forsker og forfatter Michael Böss, Historien om danskerne. 1500-2000 af 

Knud J. V. Jespersen, The Origins of Political Order. From Prehuman Times to French Revolution af 

Francis Fukuyama. Derudover Svendsen og Svendsens førnævnte bog om SK samt 

Sammenhængskræft af Kasper Støvring og Folkelige bevægelser i Danmark: selvmyndiggørelse og 

engagement af Harry Haue og Michael Tolstrup.  

          Til tysk historie har jeg benyttet Tysk kulturhistorie fra 1648 til i dag af Anna Sandberg og Detlef 

Siegfried (red.), Arven efter Hitler af Anette Storeide samt Fra Leviathan til Lissabon af Irene Baron, 

Christian Fich & Michael Herslund (red.).  

        Til brug for analysen er der anvendt følgende bøger af dr. jur. Peter Blume, KU: 

Personregistrering fra 1996, Tv-overvågning fra 2008, og Ret, privatliv og teknologi fra 2013, 

sidstnævnte i samarbejde med lektor Janne Hermann ved Det Juridiske Fakultet, KU. Disse giver især 

indblik i den relevante danske lovgivning og til dels i befolkningens holdning til hhv. CPR og tv-

overvågning.  

          Ligeledes er der gjort brug af De overvågede: Vores privatliv er truet - men der findes 

løsningsmodeller (2009) af forfatterne Erik Valeur & Henning Mortensen, der med mere kritiske øjne 

giver et indblik i udviklingen generelt inden for overvågningsmetoder i DK samt internationalt. 

Endeligt er der mht. DE anvendt et kapitel fra bogen Informatik und Gesellschaft (2008). Kapitlet er af 

forsker Eric Töpfer (Videoüberwachung in Europa).   

1.1.6 Metodisk tilgang 

Dette speciale har en komparativ og historisk tilgang. Komparativt, idet der sammenlignes de samme 

forhold i to lande, og historisk, fordi disse forhold i høj grad undersøges på baggrund af den 

historiske udvikling i de to lande. Dette hænger sammen med min antagelse om, at historien har haft 

indflydelse på den form for demokrati, der eksisterer i DK og DE samt på udviklingen af tillid til staten 

de to lande og af SK.   
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          Mine teoretiske tilgange består, som nævnt, af filosofiske statsforestillinger, teorier om 

demokratiopfattelser samt SK. Teorier om demokratiformerne flertalsdemokrati og konstitutionelt 

demokrati (i hhv. DK og DE) er valgt, da jeg vurderer, de kan være med til at forklare forskellene 

mellem den danske og tyske befolknings forhold til staten. Indsigt i demokratiopfattelserne bidrager 

til forståelse af borgernes opfattelse af statsmagten og omvendt, herunder f.eks. grundrettigheder 

og begrænsninger i statens magt.   

          Til at redegøre for de to demokratiformer benyttes amerikaneren Ronald Dworkin, da han i høj 

grad har præget nyere tids sammenligning af de to. Dette ses hos Baron og Herslunds beskrivelse af 

demokratiformerne, som efterfølgende vil blive præsenteret. Afslutningsvist inddrages Mogens 

Herman Hansens definitioner, der repræsenterer en anderledes tilgang til demokrati, der er mindre 

kritisk over for flertalsdemokrati end Baron, Herslund og Dworkin. Baron, Herslund og Hansens 

definitioner er desuden relevante, da de bruger DK og DE som eksempler.   

         Da teorierne om demokratiformer ikke beskæftiger sig med tillid til staten eller SK, suppleres 

disse af forskellig teoretisk og empirisk litteratur om begrebet SK. På baggrund af denne litteratur, vil 

jeg i teoriafsnittet forsøge at beskrive tilgange til SK, dog med særlig fokus den, der er relevant for 

dette speciale.  

         Eftersom historien, som nævnt, har betydning for både udviklingen af demokrati og SK i et land, 

vil jeg i kap. 2 starte med at redegøre for væsentlige historiske begivenheder i DK og DE, der har 

relevans for opbygningen af de statslige institutioner og tillid borgerne i mellem.  

          I forlængelse af historien illustreres den aktuelle forskel i tillid i form af resultater fra de seneste 

internationale undersøgelser i tillid, dvs. sekundær kvantitativ data. Den ene er den seneste måling 

vedr. SK foretaget af The Legatum Institute, der i alt indbefatter 142 lande. Den del af undersøgelsen, 

der er relevant for dette speciale, kaldes Social Capital Index. Den indgår i et stort studie af velstand 

ud fra mange forskellige faktorer (Prosperity Index). Instituttet har base i London og kalder sig en 

”velgørende, offentlig politisk tænketank”, der promoverer og forsker i både velstand og velvære (LI 

2015). Social Capital Index måler SK ud fra syv spørgsmål (Bilag 1). For at gøre det mere overskueligt 

har jeg fremstillet en tabel med kun 20 lande på baggrund af den originale. 

          Som det fremgår måles ikke tillid til statslige myndigheder. Derfor suppleres indekset med to 

undersøgelser fra Eurobarometer (Europa-Kommissionen), der viser graden af tillid til hhv. de 

nationale myndigheder og det nationale parlament. 

          Dernæst præsenteres i kap. 3 gældende relevant dansk og tysk lovgivning, da denne sætter 

rammen for hhv. den danske og tyske stats omgang med personnumre og tv-overvågning. DK: Loven 

om Behandling af Personoplysninger (Persondataloven), Loven om CPR og folkeregistrering og Loven 
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om Tv-overvågning. For DE er det primært Bundesdatenschutzgesetz. Lovgivningen indgår således 

også delvis i den efterfølgende analyse som empiri.  

Analysen består af to dele (undersøgelsescases, kap. 5 og 6), der tilsammen skal forsøge at besvare 

min problemformulering. Den hertil yderligt benyttede empiri er beskrevet i det følgende. Det drejer 

sig generelt set om kvantitativ, sekundær data.   

Case 1: 

Der er vedr. DK om CPR’s oprettelse og anvendelse gjort brug af fire historiske redegørelser om CPR: 

Folkeregistreringen 75 år i 1999 af cand.jur. Hanne Willumsen, en rapport publiceret på CPR’s 

hjemmeside: Udviklingen på CPR-området i de seneste 20-25 år frem til 2009, en rapport af tidligere 

direktør for CPR-kontoret cand.jur. Henrik Nielsen CPR og folkeregistrene samt en beretning af Else 

Hansen fra Rigsarkivet Ny viden – gamle ideer. Elektroniske registre i den danske 

centraladministration. Ligeledes inddrages forskellige dagblade, aviser, et tidsskrift kaldet 

DanmarksPosten (nu Danes), og et blogindlæg.  

Mht. DE drejer det sig om dokumenter fra det tyske online parlamentsarkiv. Derudover er der 

anvendt danske avisartikler, det tyske nyhedsmagasin Der Spiegel, samt tidsskriftet DanmarksPosten. 

Endeligt er der anvendt forskellige borgerinformerende tyske hjemmesider vedr. personnumre.  

Det skal bemærkes, at det er svært at finde kilder, der giver et overblik over alle personnumre, den 

tyske stat anvender, hvilket har begrænset min mulighed for at danne et retvisende billede heraf. 

Case 2: 

DK: om udviklingen i tv-overvågning er anvendt et nyhedsbrev fra Foreningen Demos 2009 om PET og 

terrorlovgivningen, oplysninger fra hhv. Datatilsynets og Østjyllands Politis hjemmeside. I denne 

sammenhæng samt vedr. befolkningens holdning har jeg brugt en rapport fra Det 

Kriminalpræventive Råd fra 2005 om tv-overvågning i DK. Den omhandler bl.a. en AIM-undersøgelse1 

af danskernes holdning til tv-overvågning, foretaget af ACNielsen. Denne suppleres af en 

undersøgelse fra 2011 af befolkningens følelse af tryghed på befærdede steder, initieret af PET og 

gennemført af konsulenthuset RelationLab A/S. Den er finansieret af TrygFonden. Derudover er der 

anvendt artikler fra hhv. etik.dk (et website drevet af Kristeligt Dagblad) og fra dagbladet 

Information.   

DE: uddrag af delstaterne Berlin og Bayerns datalovgivning. Dernæst er inddraget artikler fra 

forskellige tyske aviser, nyhedsmagasiner samt et tysk tidsskrift. Derudover har jeg benyttet mig af 

internetsiden for forbundsombudsmanden for databeskyttelse og ’informationsfrihed’. Endeligt er 

                                                           
1 Adfærds-, Image- og Motivationsanalyse (Den Store Danske 2014) 
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anvendt resultater fra tyske meningsundersøgelser samt fra et tysk studie fra 2006 vedr. tv-

overvågning i det offentlige rum. 

Jeg har fundet den omtalte empiri ved brug af søgemaskinen Google.dk, herunder også Google 

Scholar samt CBS’ søgemaskine Libsearch. Ang. avisartikler – både danske og tyske – har jeg 

yderligere søgt på udvalgte avisers egne websider. Endvidere mht. danske artikler har jeg benyttet 

mig af Infomedia.  I søgningen efter ældre avisartikler fra årene omkring indførslen af CPR har jeg 

brugt artikelkroniksamlinger på CBS Bibliotek. Lignende muligheder har jeg ikke haft mht. tyske 

avisartikler. Derudover har der været flere tyske online-aviser, der har krævet betaling imod fuld 

visning af nogle artikler, hvilket jeg har afvist og således begrænset min empiri-indsamling.  

          De nævnte teorier om demokrati og SK samt det historiske i afsnit i kap. 2 danner til sammen 

rammen for min analyse. Jeg vil hermed søge at besvare min problemformulerings to 

underspørgsmål, der desuden gerne skulle bekræfte og illustrere den overordnede antagelse om 

forskellen i tillid til staten mellem DK og DE.  

          Efterfølgende vil jeg diskutere mine resultater. Dette først og fremmest ift. hvorvidt mine 

teorier og beskrevne historiske baggrunde har kunnet forklare de i problemformuleringen antagne 

forskelle mellem DK og DE.  

På denne baggrund forventer jeg at kunne afdække, hvorvidt forskellene bunder i historiske, 

kulturelle/mentalitetsmæssige forskelle og forskellige demokratiopfattelser.  

1.1.7 Begrebsdefinitioner 

Demokratiformer: Mogens Hermann Hansen definerer i sin bog flere former for demokrati, der kan 

observeres i dag. Demokrati er således et komplekst begreb og kan, if. Mogens Herman Hansen, 

både defineres som en statsform, livsform og politisk ideologi (Hansen 2010: 23-32). Disse aspekter 

af demokratiet er ikke nødvendigvis uforenlige og overlapper til dels hinanden (Hansen 2010: 31). Jf. 

Ronald Dworkin og Hansen adskiller det konstitutionelle demokrati sig grundlæggende fra 

flertalsdemokrati ved et have en forfatning, der vægter beskyttelsen af individers rettigheder højere 

samt ved eksistensen af en forfatningsdomstol, der skal kontrollere, at lovgivningen sker i 

overensstemmelse forfatningen (konstitution). 

          SK: den skal i dette speciale forstås som en tillid mellem individer i et samfund, der er generel 

og social, idet den ikke afhænger af en tjeneste fra en specifik person og er baseret på sociale frem 

for individuelle dyder (Putnam 2000: 20, Fukuyama 1995: 27). Det er denne tillid, som jeg refererer til 

i dette speciale. Der kan if. Francis Fukuyama være tale om SK i så vel den mindste gruppe som i den 

største af alle; nationen (Fukuyama 1995: 26). SK er desuden vigtig, if. Fukuyama, hvis et demokrati 
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skal fungere ordentligt (Ibid.: 11). Med dette udgangspunkt vil jeg betragte SK således, at det også 

kan udmøntes i borgeres tillid til deres statsmagt og dens myndigheder.   

          Staten og dens myndigheder skal i denne kontekst primært forstås som alle centrale og lokale 

offentlige myndigheder, der laver lovgivning og håndhæver denne, herunder regering, parlament, 

skattemyndigheder, kommunalforvaltning, politi og lign. Disse myndigheder skal mht. DE forstås som 

værende både dem på forbunds- og delstatsniveau (DE er i kraft af grundloven en føderal stat). Dette 

betyder desuden, at den tyske stats muligheder for at foretage central administration og kontrol af 

dens borgere er mere begrænset, end den danske.  

          Tv-overvågning kaldes også for videoovervågning. Jeg vil dog i det efterfølgende udelukkende 

anvende begrebet tv-overvågning (jf. gældende lovgivning herom og Blume 2008). Karakteristisk for 

tv-overvågning er, at den er baseret på ”anvendelsen af bestemte tekniske hjælpemidler og at der er 

en vis fysisk afstand mellem den der overvåges, det apparat, der overvåger og ligeledes den person, 

der gør brug af overvågningens resultater. Således er overvågningen oftest upersonlig” (Blume 2008: 

11).  

          Statslig eller offentlig tv-overvågning indbefatter den overvågning foretaget af offentlige 

myndigheder som politiet, Politiet Efterretningstjenestes (PET) og Forsvarets Efterretningstjeneste 

(FE) samt den overvågning, som kommuner foretager af f.eks. skoler, daginstitutioner mv. 

(Datatilsynet 2011). De to førstnævnte er i fokus for denne undersøgelse. 

          Overvågning i offentligt rum skal forstås som overvågning på offentligt tilgængelige steder og 

ses ift. den overvågning, der findes i 1) halvoffentligt rum som f.eks. i banker og butikker, 2) på 

arbejdspladser og 3) det private rum, først og fremmest hjemmet (Blume 2008: 16). 
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2 Kapitel  

2.1 Teoretiske tilgange 

Først vil jeg redegøre for de førnævnte demokratiformer, flertalsdemokrati og konstitutionelt 

demokrati og dernæst diskutere de forskellige demokratiteoretiske tilgange. Herefter redegøres der 

for begrebet SK, der ligeledes efterfølges af en kort diskussion.  

2.1.1 To demokratiformer 

Hobbes, Locke og Rousseau  

Thomas Hobbes ideer om den suveræne statsmagt udfoldes i hans værk Leviathan (1651). Hobbes 

var påvirket af tankerne om naturretten, der var fremme på det tidspunkt. I modsætning til 

Machiavelli mente han ikke, at mennesket fra naturens hånd var ondskabsfuldt, og støttede heller 

ikke kirkens forestilling om den ”uregerlige synd”. Mennesket var ikke i sig selv godt og socialt eller 

dårligt og asocialt. Problemerne opstår først i kraft af, at alle vil det samme (Thielst 2006: 214-215).  

          Alle mennesker har fra naturens hånd de samme behov og begær. De vil stræbe efter det 

samme mål og når én ikke kan få, hvad han vil, skabes der uundgåeligt splid. If. Hobbes kan denne 

lighed i naturtilstanden kun føre til, at mennesker vil forsøge at tilrane sig magten over så mange 

mennesker som muligt, for selv ikke at skulle frygte at strides med andre. Endeligt vil vi i kraft af 

vores lighed alle få den samme idé og så får man ’alles krig mod alle’, som han selv udtrykte det 

(Ibid.: 215). Hobbes var fortaler for en enevældig hersker og, at suverænitetsafgivelsen til denne sker 

én gang for alle. Folket skal efter magtoverdragelsen adlyde monarken og hans tjenere i alt (Hansen 

2010: 171). Der kan dog siges at være tale om nogle af de første tanker om folkesuverænitet, der 

senere blev kædet sammen med demokrati (Ibid.: 170).  

John Lockes politiske filosofi fremgår af hans To afhandlinger (1690). I hans første afhandling 

forsøger han at modbevise princippet om ”kongemagt af Guds nåde”. I den anden afhandling Et 

essay om borgerstyrets sande oprindelse, rækkevidde og formål argumenterer Locke for ’naturetten’.      

          Naturtilstanden, der råder, mener han ikke fører til ’alles krig mod alle’ som Hobbes, men 

derimod et mere ”rationelt og samvittighedsfuldt samliv” (Thielst 2006: 233). Dette samliv fører 

snarere til tillid og gensidig respekt, end til strid (Ibid.). If. Mogens Herman Hansen taler han dog ikke 

om demokrati, men derimod om, at eneherskeren ikke vælges definitivt, men kan afsættes af folket, 

hvis han optræder som tyran og misligholder den aftale, som er indgået med samfundspagten.     

          Lockes idealforestilling adskiller sig således også fra Hobbes ved, at folket har muligheden for at 

gøre oprør og afsætte monarken (Hansen 2010: 171). 
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Jean-Jacques Rousseau adskiller sig yderligere fra Hobbes. På nogle punkter adskiller han sig også fra 

Locke. Rousseau taler i Samfundspagten (Du contat social, 1762) således ikke om, at folket skal afgive 

sin magt som Locke. Rousseaus idealforestilling er på den måde ikke det, vi i dag forstår som et 

repræsentativt demokrati; men derimod et forsamlingsdemokrati (Ibid: 173). Et særligt fællesskab, 

hvor alle individer opgiver deres individuelle frihed og ”danner sammen med de andre det suveræne 

folk” (Ibid.: 172). Det enkelte individ vælger frivilligt at underkaste sig ’almenviljen’ og forbliver 

derfor frie (Thielst 2006: 260).  

          Rousseaus værker var dog fyldt med modsigelser. Han var enig med Hobbes i, at der oprindeligt 

herskede mere fred, idet menneskene fra naturens hånd var udrustede med de samme evner og 

behov. Når mennesker alligevel bekriger hinanden, er grunden til gengæld en anden, end den, som 

Hobbes anførte.  Ejendomsretten er roden til alt ondt, hvilket desuden står i modsætning til Lockes 

tese om, at denne allerede hører til naturetten.  

          Rousseau var formentligt inspireret af Schweiz, som han kendte til. Han pointerer selv, at den 

form for samfundspagt, han beskriver, forudsætter et mindre og begrænset antal mennesker samt 

en stor grad af lighed mellem disse og derfor ikke var passende for et stort land som Frankrig. Ikke 

desto mindre kan Rousseaus retorik vedr. ’almenviljen’ tydeligt spores i den senere franske 

revolutions menneskerettighedserklæring (Ibid.: 262-263) og kan i et vist omfang ses afspejlet i nogle 

af principperne for det konstitutionelle demokrati jf. figur 1 (s. 12). 

 

Ronald Dworkin 

Ronald Dworkin udlægger i indledningen af sin bog Freedom’s Law fra 1996 (Dworkin 1996) hans 

opfattelse af principperne for konstitutionelt demokrati og flertalsdemokrati. Formålet med bogen er 

at demonstrere en bestemt måde at fortolke den amerikanske forfatning på, hvilket han kalder 

”moral reading” (Ibid.: 2). Han tager således udgangspunkt i USA, når han taler om konstitutionelt 

demokrati, ”the constitutional conception of democracy” (Ibid.: 17). Når han taler om 

flertalsdemokrati, som han kalder ”the majoritarian premise”, henviser han til Storbritannien (UK) 

(Ibid.: 16).  

          Inden Dworkin kommer ind på sit syn på de to demokratiformer, understreger han, at der er 

stor uenighed om, hvad demokrati er og, hvad den bedste form for demokrati er (Ibid.: 15). Han 

lægger dog ikke skjul på, hvilken af de to nævnte former, han mener er bedst moralsk forsvarligt; det 

konstitutionelle demokrati (Ibid.: 17).  

          Den tidligere omfattende diskrimination af sorte i USA har tydeligvis påvirket Dworkin. Han 

henviser således selv til racesegregationen (Ibid: 9) og påpeger, at det ideelle demokrati skal være 
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underlagt visse ”demokratiske betingelser”, der skal sikre individets rettigheder, herunder lige 

muligheder til alle racer. Han argumenterer for, at det konstitutionelle demokrati bedst er i stand til 

dette. Her kan en domstol gå imod flertallets vilje, hvilket nogle gange er nødvendigt for at beskytte 

enkelte borgeres rettigheder (Ibid.: 17).  

          Således er det heller ikke så overraskende, at hans kritik af flertalsdemokratiet går på, at 

individets rettigheder ikke er sikret godt nok. Han påpeger dog, at flertalsprincippet ikke i sig selv 

udelukker en domstols undtagelsesvise indblanding (Ibid.: 16). Problemet er bare, at denne 

indblanding grundlæggende opfattes negativt i et flertalsdemokrati og, at der på den måde er svære 

vilkår for at gå i mod et politisk flertals vilje (Ibid.: 17).  

Irene Baron og Michael Herslund           

Flertalsdemokrati  

DK kan betegnes som et flertalsdemokrati, da det i DK er gældende, at ”lovgivningsmagten, og 

dermed et valgt flertal, opfattes som den mest legitime og autentiske repræsentant for folkets vilje. ” 

(Ibid.: 50).  Suveræniteten forekommer desuden i DK at være definitivt overdraget (Hobbes’ ideal) til 

de folkevalgte, ”hvilket har fået bemærkelsesværdige konsekvenser for såvel indretningen af 

samfundet som for borgernes opfattelse af statsmagten” (Ibid.: 51).  

          Da den udbredte opfattelse i DK er, at ingen instans skal kunne udøve kontrol med en lov, som 

et flertal har vedtaget, heller ikke domstolene, kan man påstå, at det danske Folketing (FT) i praksis 

fungerer som ’suveræn magthaver’ (Ibid.: 52). I kraft af, at folkets suverænitet ikke eksplicit 

anerkendes i Grundloven (Ross 1946: 59), men derimod, at FT’s ukrænkelighed fremgår i §34, kan 

man tale om en tydelig ’hobbesiansk’ tankegang i det danske samfund. Danske borgeres muligheder 

for at gøre modstand eller gøre sine rettigheder gældende er således, if. Baron og Herlsund, relativt 

begrænsede (Baron et al. 2011: 57).  

Konstitutionelt demokrati 

Baron og Herslund fremhæver borgerrettighedernes høje status i moderne konstitutionelle 

demokratiers forfatninger og inspirationen fra menneskerettighederne som et vigtigt kendetegn. 

Borgernes rettigheder er ikke givet af statsmagten (som i flertalsdemokrati), men skal derimod 

respekteres og beskyttes, hvorfor de kan kaldes prækonstitutionelle (Ibid.: 61).  

         Ikke alene kan DE klassificeres som konstitutionelt demokrati, men er også et godt eksempel her 

på, bl.a. i kraft af de prækonstitutionelle rettigheder i den tyske grundlov af 1949. De fastlægges i de 

første 19 artikler og tager udgangspunkt i princippet om ukrænkeligheden af ’menneskets 

værdighed’ (artikel 1, pkt. 1). Efterfølgende i art. 20 tydeliggøres borgernes ret til modstand, hvis 

statsmagten tilsidesætter borgeres grundrettigheder eller forsøges væltet og dermed forhindres i at 
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opfylde sin pligt (Ibid.: 62). Derudover har den tyske forfatningsdomstol en fremtrædende rolle i kraft 

af grundloven og er måske den mest magtfulde af sin art i Europa (Ibid.: 64). 

          Nedenstående figur giver i forenklet form, baseret på Dworkins principper, et sammenlignende 

overblik over kendetegnene for flertalsdemokrati og konstitutionelt demokrati. 

          Figur 1  Dworkin (1996)/M. Wind (2008)/Baron & Herslund (2010) 

 

Mogens Herman Hansen  

Hansen repræsenterer en anden tilgang til de to demokratiformer. I sin bog ”Demokrati som 

styreform og som ideologi” skriver han om flere forskellige demokratiformer. Om DK bruger han i 

stedet for flertalsdemokrati, betegnelsen demokrati med parlamentet som den centrale institution 

(Hansen 2010: 152, 215). Denne betegnelse er måske et mere præcist udtryk, end flertalsdemokrati.   

Parlamentet som demokratiets centrale institution  

Det grundlæggende princip for denne styreform er, at lovgivning udgør kernen af statens indre 

suverænitet og, at man derfor kan tale om parlamentssuverænitet. Da parlamentsmedlemmerne er 

folkevalgt, kan man sige, at parlamentssuveræniteten er udtryk for folkesuveræniteten. De 

folkevalgte parlamentsmedlemmer skal repræsentere folket i den lovgivende forsamling og ”handle 

på folkets vegne” (Ibid.: 151). Dette gælder i teorien for alle liberale demokratier if. Mogens Herman 

Hansen. Det kan så diskuteres, hvorvidt dette svarer til virkeligheden (Ibid.). Men det var formentligt 

det, der var tanken bag, at fastlægge ’ukrænkeligheden af FT’ i Grundloven i sin tid i DK.  

          I et moderne demokrati er det regeringen, der udarbejder lovene og træffer vigtige 

beslutninger. Det gælder især for majoritetsdemokratiet, der er en form for demokrati, hvor to store 

partier typisk kæmper om regeringsmagten. Det parti, der vinder får altid et sikkert flertal og 

behøver derfor stort set ikke at lytte til oppositionen. UK er et eksempel herpå.  

Flertalsdemokrati Konstitutionelt demokrati 

Ideal: Folke(tings)styre Ideal: Konstitutionalisme 

Lovgivningsmagten sættes lige med 
demokratiet 

Vægt på skrevne forfatninger med 
begrænsninger af parlamentets beføjelser og 
vidtgående grundrettigheder: Grundlov og 
menneskerettigheder er centrale  

Ingen – eller blot ”rådgivende” – grundlov        

Den parlamentariske suverænitet er grundlag 
for styret 

”Suverænitet beror hos folket” 

Regeringsmagten udgår fra parlamentet 

Ingen – eller næsten ingen – domstolskontrol En domstol ”overvåger” lovgivningsmagtens 
beslutninger og garanterer borgernes 
rettigheder 

Fokus: statens indretning og interesser Fokus: enkeltindividet og dens rettigheder 

//Hobbes //Locke, Rousseau 
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          Til gengæld har parlamentet større indflydelse på lovgivningen i et såkaldt konsensusdemokrati. 

Her er en mindretalsregering snarere reglen end undtagelsen og den skal derfor ofte kæmpe for at få 

flertal i parlamentet for dens lovforslag. Regeringerne må således forhandle med andre partier og 

der indgås typisk kompromisser mellem modstridende ideer og interesser 

         På baggrund af denne skelnen kalder Hansen de skandinaviske lande for konsensusdemokratier 

(Ibid.: 152). Dvs. DK både kan betegnes som et flertalsdemokrati og konsensusdemokrati.  

          Ofte kendetegnende for et konsensusdemokrati er desuden, at flere partier er repræsenteret, 

også kaldet flerpartisystem. Dette hænger, if. Hansen, sammen med, at der anvendes 

forholdstalsvalg i modsætning til flertalsvalg, som i UK (Ibid.: 215-217). I DK hænger det også 

sammen med, at spærregrænsen for politiske partier er på kun to procent for at komme ind i FT, 

hvilket er lavere end i de fleste andre lande (FT 2013). Dette muliggør yderligere, at små partier kan 

få mandater og således, at flere forskellige holdninger i befolkningen kan blive repræsenteret, end 

ved majoritetsdemokrati.  

Konstitutionelt demokrati    

Hansen fremhæver to grundlæggende principper, der skal gøre sig gældende for, at man kan tale om 

et konstitutionelt demokrati. For det første skal landet have en konstitution, dvs. forfatning, der 

beskytter menneskerettighederne og borgernes rettigheder. For det andet skal landet have en 

domstol, der værner om grundloven og sikrer, at den overholdes (Ibid.: 60). 

           Dermed adskiller denne demokratiform sig fra flertalsdemokrati ved, at parlaments-

suveræniteten er begrænset af grundloven og ved, at der er en dømmende magt, der kan afgøre om 

grundlovens bestemmelser respekteres af den lovgivende (parlamentet) og den udøvende magt 

(regeringen) (Ibid.: 61). 

          Dette betyder desuden, at der for det konstitutionelle demokrati, i Hansens definition, er tale 

om parlamentssuverænitet og ikke en egentlig folkesuverænitet, som Dworkin, Baron og Herslunds 

kalder det. Måske er det idealet, men i praksis er der tale om, at parlamentet har suveræniteten, idet 

moderne demokratier er repræsentative (Ibid.: 167). Hansen understreger, at forskellen ligger i, at 

retsstatsprincippet, i et konstitutionelt demokrati, sættes over parlamentssuveræniteten (Ibid.: 62), 

og endvidere, at beskyttelse af menneskerettighederne sættes i centrum. Desuden ligger 

hovedvægten på, ”at demokrati som styreform ikke må udvikle sig til et flertalsdiktatur, der 

tilsidesætter mindretallets rettigheder. ” (Ibid.: 61).     

          Forbilledet for de europæiske forfatningsdomstole er USA's højesteret, og i endnu højere grad 

den østrigske forfatningsdomstol, der blev oprettet med den nye republikanske grundlov allerede i 

1920 (Ibid.: 63). 
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          Det var først efter Anden Verdenskrig (2VK), at institutionen blev kopieret i andre lande, 

herunder DE’s Bundesverfassungsgericht2 (Ibid.). De nye forfatningsdomstole i Europa har generelt 

større magt end USA’s højesteret, og de er mere aktive. (Ibid.: 63).  

2.1.2 Teoridiskussion   

På baggrund af ovenstående mener Mogens Herman Hansen, at de europæiske domstole har 

forskudt den traditionelle magtfordeling i de moderne demokratier. Forfatningsdomstolen 

forekommer på den måde at stå over landets parlament og regering og udgøre landets egentlige 

suveræn (Hansen 2010: 64).  

          Tilhængere af konstitutionelt demokrati går dog typisk ind for den tolkning, ”at der i et 

konstitutionelt demokrati slet ikke er nogen egentlig suveræn, fordi grundloven står over alle de 

politiske institutioner. ” (Ibid.). If. dem foreskriver grundloven et ”netværk af checks and balances” 

mellem institutionerne, der vil ”neutralisere” den folkevalgte lovgivningsmagts suverænitet, og 

forfatningsdomstolen vil sikre, at grundloven respekteres (Ibid.).  

          Alligevel forholder Hansen sig tydeligvis kritisk til konstitutionelt demokrati, hvilket han heller 

ikke selv ligger skjul på (Ibid.). Det ser med andre ord ud til, at han er meget påvirket af at være 

opvokset med det danske flertalsdemokrati.  

          Derudover virker det som om, han glemmer at tage højde for tyske historiske erfaringer som 

f.eks. nazismen mht. DE’s baggrund for opbyggelse af demokrati. Hansen påpeger dog, at det 

”konstitutionelle grundprincip er, at enhver form for magtudøvelse kan misbruges og derfor bør 

kontrolleres. ” (Ibid.).  

          Hansen opfatter dog stadig forfatningsdomstolenes rolle negativt og mener, det er relevant at 

få svar på, hvem der kontrollerer dem. Han nævner i denne sammenhæng, at dommerne ved både 

den tyske, franske og amerikanske forfatningsdomstol ikke alle sammen er politisk uafhængige, som 

tilhængerne af konstitutionelt demokrati ellers antager (Ibid.: 64-65).  

          Kritik af forfatningsdomstolene kommer Dworkin ligeledes ind på. Dommerne ved Supreme 

Court er i USA blevet kritiseret for at have for meget magt. Denne kritik deler Dworkin dog ikke 

(Dworkin 1996: 2). 

          Ligeledes ang. Dworkin skal det påpeges, at han også lader til at være præget af sin 

demokratiske ’opvækst’ (konstitutionelt demokrati) og derfor forholder sig meget kritisk til 

flertalsdemokrati. Han har oplevet en voldsom krænkelse af borgerrettighederne 

(racediskrimination). I stedet for at kritisere det amerikanske demokrati, mener Dworkin, at det 

                                                           
2 96 % af sagerne fra 1951 til 2000 har drejet sig om, hvorvidt tyske borgeres grundlovssikrede rettigheder i et 
konkret tilfælde er blevet krænket af en lov eller en forfatningsakt (Hansen 2010: 63) 
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handler om, at paragraffen om lige beskyttelse af loven (Equal protection clause jf. Dworkin s. 9) ikke 

blev fortolket rigtigt i sin tid (Ibid.: 13).  

          Ligeledes påpeger han, at nogle amerikanske forskeres problematiske forhold til det 

amerikanske demokrati samt Supreme Court bunder i en manglende moralsk forståelse af den 

konstitutionelle opfattelse af demokrati og det grundlæggende princip, den bygger på: ”It denies that 

it is a defining goal of democracy that collective decisions always or normally be those that a majority 

or plurality of citizens would favor if fully informed and rational. ” (Ibid.: 17). Kun på dette grundlag 

og ved en konsekvent håndhævelse heraf kan man sikre borgernes rettigheder tilstrækkeligt (Ibid.: 

17, 19).   

          Hansen ville nok sige om Dworkins definition af det konstitutionelle demokrati, at den er 

præget af demokrati forstået som en ideologi, jf. afsnit 1.17. ”Hvis demokrati som ideologi 

identificeres som respekt for menneskerettigheder, så må den institution, der bedst beskytter 

menneskerettighederne kunne opfattes som en demokratisk institution. ” (Hansen 2010: 66).  

          På den baggrund må det være forfatningsdomstolen, der skal ses som ”den demokratiske 

institution par excellence. ” (Ibid.). Med det udgangspunkt er Dworkins positive opfattelse af det 

konstitutionelle demokrati og hans modstand mod flertalsdemokratiet for så vidt forståelig.  

          Man skal desuden tage i betragtning, at Dworkin ikke kender til den danske variant af 

flertalsdemokrati, nemlig konsensusdemokrati. Ligeledes kommer Baron og Herslund heller ikke ind 

på det danske konsensusdemokrati og tager således ikke den demokratiske udvikling i DK med i 

betragtning. Dette undrer mig mere, når de begge er danskere.  Med andre ord er det tilsyneladende 

svært at diskutere de to demokratiformer objektivt.  

2.2.1 Social kapital  

SK skal ses ift. den klassiske form for kapital, der er fysisk og synlig (Svendsen & Svendsen 2006: 16).  

         Denne kapitalform blev omtalt tilbage i 1700-tallet af Adam Smith (1776), da han forsøgte at 

definere velstand (Svendsen & Svendsen 2006: 28-29). Han skelnede mellem fikseret (fast) og 

cirkulerende kapital. Fikseret kapital kan f.eks. være i form af maskiner i en virksomhed. Smith 

omtalte også i denne forbindelse, at denne slags kapital kan være fikseret i en person i form af 

tillærte egenskaber, der er af værdi for arbejdsgiveren ligeså vel som for samfundet. Sidstnævnte er 

det, vi i dag kalder human kapital (Ibid.: 29).  

          Sidenhen er Smiths opfattelse af kapital blevet kritiseret for ikke at tage hensyn til usynlige 

former for kapital, som f.eks. sociale forholds betydning for produktion. Således udvikledes begrebet 

human kapital i 1960’erne, anført af Gary Becker og Theodore W. Schultz. Schultz mente dog, at der 

manglede noget ift. forståelsen af human kapital (Ibid.: 33).               
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          En af de teoretikere, der mest vedholdende har påpeget, at der fortsat var ’ubelyste’ 

kapitalformer, herunder SK, er den franske sociolog Pierre Bourdieu. I 1986 sammenfattede han sine 

ideer i den vigtige artikel Forms of Capital, hvori han lagde an til en hel ny tværfaglig videnskab (Ibid.: 

34).      

          Det betyder dog ikke, at økonomer og sociologer har kunnet blive enige om én definition af SK. 

Økonomer og politologer opfatter begrebet meget anderledes end socialvidenskabsfolk (Ibid.: 50). 

Tre berømte definitioner, stammer fra hhv. den føromtalte Bourdieu, en anden sociolog, James 

Coleman, og politolog Robert D. Putnam. Disse definitioner kan kategoriseres ift. de tre 

samfundsniveauer, mikro-, meso- (mellem) og makroniveau og knytter sig til forskellige metodiske 

tilgange. Mikroniveau-tilgangen var rettet mod kvalitative analyser, mens de to andre var baseret på 

brugen af kvantitative undersøgelser (Ibid.: 37).  

          Bourdieu definerede i 1986 således SK ift. mikroniveauet, dvs. individorienteret og lagde vægt 

på de ressourcer, der knytter sig til det at have et varigt netværk. Coleman betegnede, med fokus på 

meso-niveauet, begrebet i 1990 som: ”enhver social relation, der fungerer som ressource for en 

person” (Ibid.: 37). Han beskæftigede sig med socialisering, rationelle aktører og lokalsamfund (Ibid.: 

37). Han forsøgte med SK-begrebet at sammenkoble socialvidenskabsfolkenes ord ’social’ og 

økonomernes ’kapital’ og anskuede begrebet ”som en uformel udveksling baseret på reciprocitet og 

tillid, der (…) har synlige effekter og som sådan rummer en stor, samfundsøkonomisk betydning” 

(Ibid.). Endeligt, ift. makroplanet og som repræsentant for politolog-tilgangen, definerer Robert D. 

Putnam SK som: ”networks, norms and trust, that facilitate coordination and cooperation for mutual 

benefit” (Putnam 1993: 35-36).  Han opererer hovedsageligt med temaer som civile traditioner og 

politisk system (Svendsen & Svendsen 2006: 37).  

          Særligt den sidstnævnte definition har relevans for fokus i dette speciale. De præsenterede 

definitioner behøver dog ikke at stå i modsætning til hinanden, men kan opfattes som 

sammenhængende. Dvs. SK i form af serviceydelser og informationsudveksling på individniveau 

medfører et ’biprodukt’ i form af generel tillid og fælles normer på samfundsniveau.  

         Ifm. undersøgelser af SK i forskellige lande kan man således sammenligne tillid på 

samfundsniveau, hvilket også, if. Coleman, kan kaldes generel og institutionel tillid (Coleman 1988: 

100).   

          Robert Putnam tager udgangspunkt i USA, når han taler om SK i hans bog Bowling Alone fra 

2000. Han har observeret et dalende engagement i civile foreninger og organisationer i lokalsamfund 

på tværs af amerikanske stater. Dette undrer bl.a. ledere af de pågældende foreninger og 

organisationer, eftersom der hidtil nærmest kun var kontinuerlige stigninger i antallet af medlemmer 
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(Putnam 2000: 15-16). Denne forandring i det amerikanske samfund har socialvidenskabsfolk i de 

senere år omtalt med udgangspunkt i begrebet SK.  

          Ligesom Coleman taler om to former for tillid, skelner Putnam mellem specifik og generel tillid 

(Ibid.: 20). Specifik – eller konkret – tillid betegner individer, der er i direkte kontakt med hinanden. 

Der er en forventning om gengældelse af f.eks. den hjælp, man har ydet en anden person i gruppen, 

også kaldet reciprocitet. Denne form for reciprocitet kan have ’eksternaliteter’ og føre til generel 

tillid. Hvis denne tillid er opstået i et lokalsamfund, forventes gengældelsen af venlighed også at 

kunne komme fra andre i lokalsamfundet, og man forlanger derfor ikke at få gengældt sin tjeneste af 

den konkrete person, man har hjulpet (Ibid.: 20). Putnam understreger, at et samfund præget af en 

sådan generel tillid er mere effektivt, end et samfund præget af mistillid. ”If we don’t have to balance 

every exchange instanstly, we can get a lot more accomplished. Trustworthiness lubricates social life. 

” (Ibid.: 21), dvs. tilliden er et samfundsgode og ikke kun en fordel for den enkelte.  Putnam bruger 

bevidst ordet ’trustworthiness’ (troværdighed), da ’godtroenhed’ ikke hjælper, hvis de andre omkring 

dig er uærlige. Troværdighed skal således eksistere samtidig med tilliden (Ibid.: 136).   

          I tråd hermed omtaler politolog Francis Fukuyama SK som menneskers evne til i grupper og 

organisationer at samarbejde om fælles mål og betoner betydningen af fælles normer på meso- og 

makroplanet (Svendsen & Svendsen 2006: 44). Fukuyama understreger i sin bog Trust: Social Virtues 

and the Creation of Prosperity endvidere, at tillid er forventningen, der opstår i et samfund, om 

oprigtig, ærlig og samarbejdsvillig adfærd, baseret på fælles normer fra andre medlemmer af dette 

samfund (Fukuyama 1995: 26). ”Those norms can be about deep ”value” questions like the nature of 

God or justice, but they also encompass secular norms like professional standards and codes of 

behavoir. ” (Ibid.).   

          Disse værdier har, if. Fukuyama, desuden betydning for demokratiets institutioner og 

kapitalismen. Hvis disse skal fungere efter hensigten, skal de eksistere side om side med ”certain 

premodern cultural habits that ensure their proper functioning.” (Fukuyama 1995: 11).  Sådanne 

normer og vaner, mener jeg i øvrigt, kan indebære loyalitet og tillid over for statsmagten og dens 

myndigheder.    

    Men disse ’vaner’ er, som Fukuyama selv nævner, ’førmoderne”, dvs. et historisk produkt. Det 

betyder, at opbygning af SK er kompleks og derfor svær at genopbygge (Fukuyama 1995: 11).   

      Ligeledes nævner Svendsen og Svendsen historiens betydning for ’beholdningen’ af SK (Svendsen 

og Svendsen 2011: 63). Således vil kap. 3 begynde med at opridse DK’s og DE’s historiske 

begivenheder med relevans for opbygningen af generel tillid på samfundsniveau og herunder tillid i 
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befolkningen til statsmagten. Inden da vil jeg kort præsentere nogle diskussionspunkter i relation til 

det foregående.  

2.2.2 Teoridiskussion  

Af det foregående beskrevne fremgår det, at der er flere forskellige tilgange til begrebet SK. Der kan 

med andre ord umiddelbart være et forvirrende begreb at operere med. SK er da også i gennem 

tiden af forskellige teoretikere blevet kritiseret for at have visse svagheder forbundet med sig 

(Svendsen & Svendsen 2006: 54). 

          Kritikken lyder eksempelvis på et manglende fokus på, at SK også kan have en ’bagside’ 

(Svendsen & Svendsen 2011: 54, 56). Putnam er sig dette bevidst og påpeger, at der naturligvis findes 

dårlige former for SK (Putnam 2000: 21, 350-263). Nogle grupper, som f.eks. bander eller magteliter, 

kan vælge at udnytte SK inden for gruppen til at opnå ting, som kan være skadelige for samfundet. 

Derfor er det relevant at blive opmærksom på, hvordan de positive konsekvenser af SK (gensidig 

støtte, samarbejde, tillid, institutionel effektivitet) kan blive maksimeret, og de negative følger som 

sekterisme, etnocentrisme og korruption kan blive minimeret (Ibid.: 22).   

          Alligevel mener Putnam, at det godt kan give mening at fokusere på den positive form for SK, 

når man beskæftiger sig med tillid på samfundsniveau, hvilket bliver bakket op af andre teoretikere. 

If. denne tilgang kan man betragte generel tillid som en vigtig samfundsøkonomisk faktor, på den 

måde, at den ”fremmer positiv social kapital, der fremmer økonomisk vækst og som sådan 

samarbejde mellem grupper på tværs af skel. ” (Putnam & Feldstein 2003; Putnam 1993, 2000; 

Herreros 2004: 21). Således vil jeg heller ikke beskæftige mig med negativ SK i mine undersøgelser.  

         En anden svaghed kan siges at være ”begrebets manglende præcision” (Svendsen & Svendsen 

2006: 54). Selvom der blandt teoretikere er anerkendelse af, at der er opfundet en ny form for 

kapital, er der problemer med at enes om en fælles definition af, hvad denne kapitalform består af.     

          Der er således ikke opnået enighed om, hvorvidt denne tillid er et personligt gode eller et 

samfundsgode. Eksempelvis mente Bourdieu i kraft af hans fokus på individniveauet, at det var et 

rent personlige gode (Ibid.). Om han ville mene noget andet i dag under indtryk af nyere opfattelser, 

præsenteret i dette afsnit, kan man naturligvis ikke udelukke. 

          Derudover berører Fukuyma selv delvis denne manglende præcision i sin bog Trust fra 1995. 

Her henviser han til, at økonomer ofte argumenterer for, at dannelsen af sociale grupper kan 

forklares som et resultat af frivillige kontraktforhold baseret på rationelle kalkulationer: ”voluntary 

contract between individuals who have made the rational calculation that cooperation is in their 

long-term self-interest. ”, og at tillid i så fald ikke er nødvendig for samarbejde (Fukuyma 1995: 26). 

Fukuyama er enig i, at disse kontraktforhold og egeninteresse kan være vigtige motiver for 
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samarbejde, men holder alligevel fast i, at de mest effektive organisationer er baseret på 

’fællesskaber med fælles etiske værdier’. Disse behøver ikke omfattende kontrakt- eller lovmæssig 

regulering af deres indbyrdes forhold, fordi der er tillid mellem gruppens medlemmer: ”prior moral 

consensus gives members of the group a basis of mutual trust” (Ibid.).  

          Endeligt skal der dog ikke herske tvivl om, at der er generel enighed om, at begrebet rummer et 

stort tværfagligt potentiale, hvis det bliver anvendt med omtanke (Svendsen & Svendsen 2006: 52; 

Portes 1998, 2000). Det er således også begrebets tværfaglighed og derved samfundsrelevans, der 

ses som en af styrkerne ved SK (Svendsen & Svendsen 2006: 52).  
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3 Kapitel 
3.1 Historisk udvikling  

3.1.1 Danmark  

Den danske politiske adfærd er et produkt af politiske erfaringer, der har rødder langt tilbage. Vi skal 

tilbage til starten af 1500-tallet, da der på det tidspunkt begynder at være tale om en egentlig dansk 

statsmagt (Jespersen 2007: 51).  

        I 1536 indtog Hertug Christian efter en borgerkrig den danske trone (Ibid.: 52). Herefter indførte 

han officielt reformationen i DK. Riget gik fra at være katolsk kirkeprovins til en lutheransk fyrstekirke 

med kongen som verdsligt overhoved. Det danske rige var, if. Michael Böss, således allerede efter 

Reformationen en form for ”værdibaseret fællesskab. ”, hvilket vil sige, at statsbygning og 

nationsbygning hang sammen i DK (Böss 2011: 59, 62).  

          Christian indførte derudover en ny regeringsform, der betød, at han skulle regere sammen med 

rigsrådet. Rådet repræsenterede traditionelt adelen, der hidtil havde stået i modsætning til kongen. 

Statsmagten blev med denne ændring uafhængig af, om der kom en ny konge eller udskiftninger i 

rådet. Dette var mere eller mindre starten på opbygningen af den stærke statsmagt, som vi danskere 

kender i dag (Jespersen 2007: 53-55).  

          I de efterfølgende år sad adel og konge politisk og økonomisk på al magt i landet, i kraft af 

overtagelsen af al kirkens gods (Ibid.). Reformationen betød ligeledes, at kongen havde overtaget 

ansvaret for det kristne projekt. Præsterne, overalt i DK, blev dermed kongens tjenestemænd og 

talerør over for befolkningen, der nu skulle sikre, at danskerne blev gode lutherske kristne samt 

nyttige og loyale samfundsborgere (Ibid.: 128). I denne forbindelse oprettede kongen skoler i de 

fleste byer, hvor præsterne skulle undervise bønderne i grundlæggende læse- og skrivefærdigheder 

(Fukuyama 2011: 432).  

         Kongen begyndte desuden efterfølgende at kunne holde kontrol med stort set hele 

befolkningen i kraft af, at præsterne fra 1646 blev pålagt at føre systematiske registre (kirkebøger) 

over de vigtigste kirkelige handlinger3 i sognene. Dette gav en hidtil ukendt nøje indsigt i 

befolkningens størrelse, sammensætning og demografiske udvikling. I dag har danske statsborgere 

fortsat pligt til at anmelde fødsler og dødsfald til det lokale kirkekontor uanset, om man er medlem 

af Folkekirken eller ej (Jespersen 2007: 129). 

         Reformationen indebar også, at der ikke mere var nogen rivalisering mellem kirke og konge. 

Præsterne var kongens tjenestemænd, hvilket i høj grad gjorde dem loyale over for kongen og det 

                                                           
3 Dåb, vielse og begravelse (Jespersen 2007: 129). 
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samfund, de var en del af. Dette fik betydning for den senere Folkekirke og præsternes rolle helt 

frem til i dag (Støvring 2010: 33).  På denne måde kunne der udvikles en stærk statsmagt og et 

samfund med stabilitet, kontinuitet og homogenitet. Med andre ord havde Martin Luthers ideer i DK 

den modsatte effekt af, hvad den havde i andre dele af Europa, hvor de var en ekstremt 

destabiliserende faktor (Fukuyama 2011: 432).    

Enevælde 1660-1848 

I 1660 tvang Christian 4.’s søn, Frederik 3., rådet til at overgive ham magten. Han var godt hjulpet af 

sin fars enestående folkelige popularitet4 (Jespersen 2007: 60). 

          På dette tidspunkt var DK i en dyb politisk og statsfinansiel krise, forårsaget af de ødelæggende 

krige med Sverige 1657-605 (Ibid.: 61). Adelstanden blev derfor tvunget til at acceptere kravet om at 

løfte de nye skattebyrder på lige fod med de øvrige stænder (Ibid.: 61-62). Med andre ord skabtes 

forudsætningen for større lighed i befolkningen, hvilket er en forudsætning for at udvikle en 

tillidskultur (Støvring 2010: 99).  

          Adelen blev desuden af Frederik 3. tvunget til at acceptere forslaget om arveligt monarki, der 

således indførtes i 1660. Alle stænderrepræsentanterne gav samtidigt kongen frie hænder til at 

udfærdige en ny forfatning for DK, hvilket viser den nye stærke alliance mellem kongen og 

understænderne. Adelens gamle dominans var endegyldigt brudt og kongen havde dermed al magt 

(Jespersen 2007: 63). 

         I 1665 udstedte kongen Kongeloven, der var unik på den tid. Den beskrev i detaljer regimets 

officielle opfattelse af omstændighederne vedr. magtoverdragelsen 1660 og fastslog kongens 

uindskrænkede magt. Denne lov kom i praksis til at fungere som den danske enevældes grundlov helt 

frem til absolutismens fald i 1848 (Ibid.: 64).  

          I loven fremgik også kongens dobbelte forpligtelse. Dvs. han så sig selv og kongehuset som 

både en guddommeligt indstiftet og folkeligt forankret institution. Denne dobbelthed sikrede, at den 

danske enevælde aldrig udviklede sig til et egentligt tyranni (Ibid.). 

          Efterfølgende foretoges en gennemgribende reform af den gamle, ineffektive 

centraladministration. De gamle organer blev lavet om til fagopdelte kollegier, der hver kom under 

ledelse af en gruppe højtstående embedsmænd (Ibid.: 65). 

                                                           
4 Christian 4. havde opnået enestående popularitet i løbet af sin 60-årige regeringsperiode (Jespersen 2007: 60) 
5 Alle danske provinser på den skandinaviske halvø øst for Øresund var afstået til Sverige af (Jespersen 2007: 
61). 
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          Systemet var så velfungerende, at det i store træk bevarede sin oprindelige form helt frem til 

1848 og derefter uden større ændringer kunne konverteres til demokratiets ministerialsystem. Med 

andre ord har der været kontinuitet i dansk administration gennem mere end trehundrede år (Ibid.). 

          Samtidig mistede adelen alle privilegier og dygtige borgersønner kunne således opnå høje 

stillinger i enevældens rangsystem, uden hensyn til social herkomst (Ibid.: 66).  

          Derudover fik det store lovkompleks Danske Lov i 1683 og reformlovgivning på det 

landbrugsfaglige område i slutningen af 1700-tallet stor betydning for udformningen af det moderne 

DK (Ibid.). 

          Danske Lov skabte en retlig uniformitet i det danske rige og var en systematisering og justering 

af ældre retstilstande, så de blev samlet og tilpasset til absolutismens statsret. Den fastslog bl.a. 

kongens suveræne stilling uden for loven og forblev bestemmende for danskernes forestillinger om 

forholdet mellem stat og civilsamfund helt frem til Grundloven i 1849. I modificeret form endda helt 

frem til i dag. Således opfatter den moderne dansker grundlæggende staten som allieret og beskytter 

og ikke som en modstander (Ibid.: 68-70).  

         Samtidig gav loven også plads til, at danskerne kunne fortsætte traditionen for at løse indbyrdes 

stridigheder på egen hånd. Loven viser dermed, at statsmagten var pragmatisk og laissez-faire mht. 

den daglige magtudøvelse. Det er også noget, der har sat dybe spor, f.eks. ved, at det fortsat gælder, 

at en mundtlig aftale er ligeså bindende som en skriftlig. Dette har også været en god betingelse for 

at udvikle generel tillid, idet danskerne herigennem vænnede sig til at føre dialog med hinanden på 

trods af uenigheder (Ibid.: 70-72).  

          Sidst i 1700-tallet var tiden med revolutioner i Europa, men det mærkedes stort set ikke i DK. 

Det enevældige styre undgik større uroligheder og utilfredshed, da det var særligt lydhør over for 

folkestemninger og pragmatisk i sine reaktioner.  

          I denne tid gik kongens opfattelse af sin suverænitet desuden fra at være teokratisk begrundet 

til at være naturretligt legitimeret og gled efterhånden over i det oplyste enevælde påvirket af Jean-

Jacques Rousseaus ideer om folkesuverænitet. Grundet den særligt høje grad af lydhørhed hos den 

danske statsmagt, kan man endda tale om opinionsstyret enevælde. Dette sås især i tiden med 

Christian 7., hvor hans livlæge, Johann Friedrich Struensee, nåede at gennemføre flere reformer i 

perioden 1770-72 (Ibid.: 73-75).    

         Reformerne skabte forudsætningen for en ny klasse; den selvstændige danske gårdmandsstand. 

Bondestanden var i øvrigt på dette tidspunkt blevet en relativt veluddannet og i stigende grad 

velorganiseret socialklasse i kraft af kongens tidligere nævnte initiativer ifm. Reformationen (Ibid.: 

75-78).  
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         Christian 7.’s søn (fra 1784) fortsatte reformlinjen og fik på en 20-årig periode gennemført en 

omfattende revolution, der forvandlede det danske landbosamfund fra middelalderligt til moderne, 

uden nævneværdig social uro (Ibid.: 80).  

          Dette indebar som den ene statens overtagelse af værnepligten6 og som det andet ophævelsen 

af stavnsbåndet. Både den gamle værnepligt og stavnsbåndet var i praksis allerede blevet 

overflødige, pga. de foregående reformer, men regeringen formåede alligevel at fremstille 

ændringerne i offentligheden som en frigørende reform og øgede derigennem sin og monarkiets 

popularitet (Ibid.: 82). Ændringerne betød desuden, at mænd på tværs af stænder og landsdele 

mødtes, hvilket skabte en øget lighed i det danske samfund og derved fremmede udviklingen af 

generel tillid.  

Grundtvig og det danske demokrati 

Årene op til Junigrundloven fra 1849 og efterfølgende var præget af det anstrengte forhold til det 

aggressive Preussen (PRS) og et kompliceret forhold til Slesvig-Holsten7. De nationalliberale 

arbejdede for hurtigst muligt at få en fri forfatning for DK og Slesvig i marts 1848. Det nåede dog ikke 

at blive en voldelig revolution, før den nytiltrådte Frederik 7. frivilligt havde afskediget sin regering. 

Således var det i en fredelig atmosfære, at kongen indvilligede i at dele sin magt med en folkevalgt 

Rigsdag og dermed erklære sig konstitutionel monark (Ibid.: 82, 88-89). 

          Sideløbende havde Grundtvig en stor betydning for den demokratiserende proces, primært i 

kraft af de folkehøjskoler, han oprettede og den grundtvigske bevægelse, der pga. dens 

mangfoldighed ikke ansås som systemfjendtlig – i modsætning til andre vækkelsesbevægelser på det 

tidspunkt (Ibid.: 141).  

          Grundtvigs nationale kulturelle og åndelige vækkelse fik efter den Første Slesvigske Krig i 1848 

en mere politisk og anti-tysk karakter (Böss 2011: 63-64). De europæiske revolutioner i 1848 

påvirkede desuden Grundtvig på den måde, at han indså nødvendigheden af almindelige borgeres 

medbestemmelse og myndiggørelse af de brede befolkningslag for at opnå folkelig frihed (Ibid.: 65).  

          Grundtvig påvirkede således gennem sin bevægelse den almindelige befolkning i retning af tage 

ansvar for sig selv og at føle en forpligtelse og loyalitet over for fællesskabet, hvilket er 

forudsætninger for sammenhængskraften i et samfund (Støvring:  40, 45). Disse forhold var gode 

forudsætninger for udviklingen af en demokratisk kultur blandt danskerne samt for udviklingen af 

konsensusdemokrati.   

                                                           
6 Dvs. den blev national i stedet for kun at være tilknyttet bønderne. 
7 Slesvig-Holsten hørte fortsat under den danske konge (Jespersen 2007: 88-89) 
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          En anden faktor var også vigtig for denne udvikling. Med tabet af Slesvig-Holsten til PRS i 1864 

blev DK med et slag en forholdsvist kulturel homogen og etsproget stat (Böss 2011: 66).  

          Dette havde den positive konsekvens, at den frihedstradition, som den danske enevælde havde 

skabt, blev genopvakt. Den kom til at give næring til den indre demokratiserende og moderniserende 

dynamik (Ibid.). Særligt betydningsfuld var bøndernes andelsbevægelser og opdyrkningen af hidtil 

uproduktivt land. Disse bevægelser lagde grunden til en model for, hvordan fremtidige økonomiske 

kriser skulle løses: kollektiv selvhjælp og selvorganisering (Ibid.: 67). De dannede sammen med 

lignende bevægelser som højskole-, forsamlingshus- og politiske bevægelser en synergieffekt. Dette 

passer desuden med Putnams fokus på at tage ansvar og engagere sig i lokalsamfundet jf. afsnit 

2.2.1.  

          I kraft af Hjedding-vedtægternes § 5 blev princippet om solidarisk økonomisk ansvar 

institutionaliseret, hvilket blev en stærk motiverende faktor for at samarbejde på tværs af sociale 

skel eller politiske og religiøse uoverensstemmelser. Der dannedes med andre ord en tillid, der blev 

en vigtig og multifunktionel ’lim’ og muliggjorde alle mulige former for selvorganiserede aktiviteter i 

lokalsamfundene (Ibid.: 111-112). Samtidig er denne udvikling udtryk for, at det danske demokrati 

opstod nedefra (Haue & Tolstrup 2011: 349, 358 & Hansen 2010: 95, 158). 

          Efter krigen 1864 røg de nationalliberale dog ud af regeringen til fordel for godsejere, der 

indledte et slags ’diktatur’. Dette førte til en langvarig konflikt mellem konservative godsejere i 

Landstinget og den nationalliberale højrefløj på den ene side og småbønder på den anden. Det endte 

i 1901 med systemskiftet, der indebar, at princippet om parlamentarisme i praksis blev indført. 

Princippet blev stort set overholdt af efterfølgende konger, men først formaliseret ved 

grundlovsændringen i 1953 (Jespersen 2007: 96, 97, 101).  

          I mellemtiden var de små bønder kommet til at blive repræsenteret af partiet Det forenede 

Venstre i FT med absolut flertal (Ibid.: 96-97). Med andre ord vandt det grundtvigianske synspunkt 

om, at nationen også omfattede den almindelige befolkning; bønderne (Böss 2011: 67).  

          Grundtvigs synspunkt var desuden en del af et større folkeligt konsensusprojekt, der både 

påvirkede udviklingen af folkeligt forankrede statslige institutioner som Folkekirken, Folkeskolen 

samt styrkede den danske aftalemodel, der indebar forpligtende dialog (Jespersen 2007: 155-156). 

Grundtvigs tanker blev videreført sådan, at folkelighedsbegrebet, den danske nationalitet og 

demokrati forblev tæt knyttet (Haue og Tolstrup 2011: 344-347).  

         Man kan således sige, at den eksisterende form for demokrati i DK blev udviklet mere eller 

mindre i samarbejde mellem folket og kongemagten. Dette må i høj grad kunne forklare det høje 
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niveau af tillid til staten i dag og således det fraværende krav om en domstol, der skal kontrollere om 

hhv. grundloven og borgernes rettigheder overholdes af lovgiverne.  

          Dog var det først i årtierne efter 1901, at den voksende klasse af industriarbejdere kom til at 

føle sig repræsenteret i FT (Socialdemokratiet). De første rammer blev i denne tid lagt for en mere 

socialt inkluderende nationalstat. Blandt de venstreliberale bredte der sig en overbevisning om, at 

DK’s økonomiske og strategiske svaghed krævede en folkelig loyalitet over for staten. Kun på den 

måde kunne man sikre statens eksistens på længere sigt. Lederen af det Det Radikale Venstre mente 

således, at DK’s forsvar dels skulle ske ved at styrke borgernes følelse af at tilhøre et værdifælleskab, 

dels ved at fjerne de største uligheder mellem samfundsklasserne (Böss 2011: 67-68). På den måde 

blev udviklingen af velfærdsstaten central for at skabe loyalitet over for staten, der også bidrog til en 

homogenisering af danskerne. Således taler Støvring om velfærdsstatens store betydning for 

udviklingen af tillid og sammenhængskraft (Støvring 2010: 99). 

          Det nye konservative Folkeparti endte også med at støtte op om velfærdsstaten, og det sås 

tydeligt i efterkrigstiden, at liberale, socialdemokratiske og konservative værdier – frihed, lighed og 

fællesskab – ikke stod i modsætning til hinanden (Ibid.: 68). Netop eksistensen af disse værdier kan 

siges være en forudsætning eller årsag til at udvikle flertalsdemokrati (Dworkin 1996: 19).   

 

Den beskrevne særlige danske form for flertalsdemokrati med konsensustradition samt den store 

beholdning af SK i DK er, som dette afsnit viser, resultatet af en længerevarende udvikling. Luthers 

ideer og Reformationens indførsel i 1500-tallet i DK betød en stabilisering af statsmagten og 

begyndelsen på en homogenisering af danskerne. Præsterne var kongens ’øje’ i hele landet og 

redskab til at undervise bønderne. 

          Efter enevældens indførelse blev adelen tvunget til at betale skat, hvilket bidrager yderligere til 

homogenisering og udvikling af tillid danskerne i mellem. Derudover er kongens dobbelte forpligtelse 

også vigtig, da den forhindrer enevælden i at udvikle sig til tyranni. Endvidere er kontinuiteten i 

centraladministrationen væsentlig for tilliden til både stat og embedsmænd.   

          Reformer i 1700-tallet stiller bondestanden bedre, der på dette tidspunkt var blevet 

veluddannede. Således havde Grundtvig et godt udgangspunkt for at sprede hans tanker om 

oplysning, dansk kultur, dialog og konsensus.  

         Dette medfører en voksende grundtvigiansk bevægelse og et blomsterende foreningsliv, 

herunder andelsbevægelsen, der skaber SK og en demokratisk kultur i DK. Danskernes tillid til 

statsmagten yderligere forstærket i kraft af Grundtvigs arbejde for at forankre statsligt finansierede 

institutioner folkeligt, der bidrager til indførelsen af flertalsdemokrati med folkelig opbakning.     
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Figur 2   De tyske territorialstater i slutn. af 18. årh.  (Höckmann 2015) 

          Endvidere gør tabet af Slesvig-Holsten i 1864 danskerne til en endnu mere homogen 

befolkning.  

Kravet om parlamentarisme i 1901 blev endvidere efter en ublodig strid accepteret af kongen og i 

årtierne herefter kom industriarbejderne til at blive repræsenteret af Socialdemokratiet i FT. 

Rammerne for en inkluderende nationalstat blev således lagt og ideen om velfærdsstaten opstod, 

der opnåede opbakning af alle partier og gjorde den danske befolkning yderligere loyal over for 

staten samt endnu mere homogeniseret. SK har således haft gode vilkår for blive opbygget i DK 

gennem mange århundreder og helt frem til efter 2VK.  

 

3.1.2 Tyskland  

På tidspunktet for udbredelsen af Luthers ideer i starten af 1500-tallet, var der i stedet for det 

nuværende DE mange tysksprogede områder, der hørte under det hellige Tysk-romerske rige. 

Luthers ideer skabte, som tidligere nævnt, stor ustabilitet i store dele af Europa. Dette gjaldt i høj 

grad i de tyske områder, der bestod af mange forskellige fyrstedømmer. De konfessionelle forskelle 

kombineret med voldsomme territoriale og politiske kræfter og interesser udløste 30-årskrigen 

(1618-1648), der især hærgede i det tysk-romerske kejserrige (Sandberg & Siegfried 2012: 21). Der 

var således ikke en centralmagt, der kunne samle og homogenisere befolkningen, som i DK dengang. 

          Efter krigen bestod det tyske rige fortsat af mange større og især mindre enevældige enheder. 

Derudover var der store variationer i, hvor hårdt de tyske områder var blevet ramt af 

krigsødelæggelserne. Ligeledes var der mht. genopretningen i de efterfølgende årtier store regionale 

forskelle (Ibid.: 21-26).  

Napoleon og tysk revolution 

Først efter Den Franske Revolution i 1789 kan 

man tale om en begyndende nationsdannelse.  

Der fandt dog ingen revolutioner sted i de 

daværende tyske stater og der blev ikke indført 

nogen demokratisk styreform. Men 

revolutionen fik stor betydning for DE mht. 

dannelsen af et kulturfællesskab (Ibid.: 48).  

          Krigene mod Frankrig, kæmpet af Østrig og 

PRS betød bl.a., at staterne vest for Rhinen blev 
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afstået til Frankrig i 1801. Det førte til en strukturel omlægning, der reducerede antallet af enheder 

fra ca. 1800 til 30 og sluttede de syd- og ’mellemtyske’ stater sammen til et ’tredje Tyskland’ ved 

siden af PRS og Østrig. Disse regionale opdelinger fik stor betydning for den tyske udvikling, der 

fortsat kan spores i dag (Ibid.: 50).  

          I 1806 løsrev Rhinforbundet sig8, hvilket førte til opløsningen af det gamle Tysk-romerske Rige. 

Forbundet kom under Napoleons protektorat og en revolutionsinspireret reformproces begyndte 

(Ibid.). 

          I PRS skete der også reformer og der herskede en særlig tysk forestilling om et positivt forhold 

mellem individ og stat samt frihed for individet. Det førte til en ny borgerret, der skulle bestemmes af 

virksomhed og ejendom i stedet for af fødsel, og reform af hæren. En vigtig bagvedliggende 

motivation til reformerne var befrielsen fra den franske besættelsesmagt. Almindelig værnepligt 

gennemførtes dog ikke (Ibid.: 51-52).  

          Med reformerne grundlagde PRS det moderne borgersamfund, men de gennemførtes via en 

bureaukratisk forvaltningsstat, og kravet om en forfatning blev ikke indfriet (Ibid.: 52).  

         Til gengæld opstod der i det første årti af 1800-tallet en ny bevidsthed om tysk historie, kultur 

og sprog, som prægede offentligheden før og under befrielseskrigene fra 1812 og blev brugt i det 

politiske foreningsliv til åndelig oprustning mod franskmændene (Ibid.: 75-78). 

           Fra 1813 tilsluttede PRS sig som officiel allieret i krigen mod Frankrig. Den var angiveligt en 

patriotisk krig for folkets uafhængighed (Ibid.: 78). 

          Efter Napoleons fald og Wienerkongressen i 1815 blev Det Tyske Forbund vedtaget. Det 

indbefattede 37 suveræne fyrstestater og 4 bystater9. Der var udarbejdet såkaldte tyske 

’forbundsakter’, men der var fortsat ingen fælles fri forfatning eller en central statsmagt (Ibid.: 86). 

          I 1848 kom den borgerlige ’martsrevolution’. Den handlede om national enhed, pressefrihed og 

en liberal forfatning, men i særlig grad om social retfærdighed. På få uger lykkedes det den liberale 

bevægelse at grundlægge et ’før-parlament’ og konstituere en nationalforsamling. D. 18. maj 1848 

trådte nationalforsamlingen i Frankfurt sammen som det første frit valgte tyske parlament (Ibid.: 96, 

101, 108).  

          Der blev valgt en ærkehertug til rigsbestyrer i håb om, at han kunne skabe forbindelse mellem 

parlamentet og fyrsterne. Han valgte i stedet at alliere sig med fyrsterne, og nationalforsamlingen 

                                                           
8 16 stater under ledelse af Bayern, Württemberg, Baden og Mainz (Ibid.). 
9 Fyrstestaterne inkluderede bl.a. PRS, Hessen, Württemberg, Bayern og Østrig (Geschichte-Lexikon 2014) og 
bystaterne var de frie hansestæder Hamburg, Lübeck, Bremen, Frankfurt am Main jf. historisk kort, Sandberg & 
Siegfred 2012. 
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stod dermed alene med den svære opgave at skabe en nationalstat og formulere en rigsforfatning 

(Ibid.: 109). 

          D. 20. dec. 1848 lykkedes det at vedtage et katalog over grundlovsrettigheder. Den tyske 

rigsforfatning blev officielt udråbt d. 28. marts 1849. Parlamentet valgte den preussiske konge, 

Wilhelm 4., til arvekejser, men han afviste og bremsede dermed den liberale revolution. I 1850 trådte 

i stedet den påtvungne preussiske forfatning i kraft med en tre-klassevalgret, men absolut vetoret til 

kongen (Ibid.: 110-111). De demokratiske kræfter blev således slået ned og autoritære 

ledelsesprincipper rodfæstede sig yderligere.  

Kejserrige 1871-1918 

I PRS stod konservative eliter traditionelt stærkt samt principper om disciplin, oplysning, reaktion og 

reform. En repræsentant herfor var Otto von Bismarck, der i 1862 blev ministerpræsident. Han gik 

ind for at styrke PRS indadtil og udadtil og ønskede en form for tysk samling under preussisk ledelse 

(Ibid.: 131). 

          Denne samling blev hjulpet på vej af to krige. Den første var i 1866 mellem PRS og Det Tyske 

Forbund, der var en kamp mellem PRS og Østrig om overherredømmet over de tyske områder. PRS 

vandt og Det Nordtyske Forbund oprettedes. Der indførtes frie og almindelige valg i Forbundet. 

Bismarck vandt derigennem dele af DE moralsk og opnåede en vis respekt hos de liberale, idet han 

uden om parlamentet havde drevet DE længere mod den nationale enhed (Ibid.: 135). 

          Den anden krig var mod Frankrig i 1870. Denne vakte en patriotisk følelse af samhørighed i DE 

og førte til Bismarcks rigsdannelse10 d. 18. jan. 1871.  Således lykkedes det Bismarck at samle et tysk 

rige med bred folkelig opbakning samt at gennemføre en stor del af de liberales mål fra 1848 (Ibid.: 

137). Det betød desuden, at PRS kom til at præge det meste af Det Tyske Rige med sin militaristiske 

og hierarkiske samfundsstruktur og mentalitet.  

         På trods af den nævnte opbakning fremstod riget for de fleste tyskere alligevel som en 

’naturnødvendighed’, man med mere eller mindre begejstring var vidne til, idet revolutionen var 

kommet ovenfra. Borgernes politiske indflydelse var desuden fortsat begrænset (Ibid.: 130, 132).  

         Alligevel begyndte forskellige politiske interessegrupper at organisere sig i egentlige partier 

mellem 1848 og 1871. De liberale forsøgte at repræsentere arbejdere og lavere samfundsklasser og 

ønskede social nød mindsket, men de gik ikke ind for fri valgret (Ibid.: 132-133). Det skyldes højst 

sandsynligt, at en demokratisk kultur ikke havde rodfæstet sig i riget, som i DK dette tidspunkt.  

                                                           
10 Wilhelm 1.’s udnævnes til kejser 
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          I slutningen af 1870’erne var der fortsat store regionale forskelle, både økonomisk, politisk og 

kulturelt. Bismarck arbejdede derfor hårdt for at etablere en tysk nationalkultur. PRS var hurtig til at 

dominere denne udvikling (Ibid.: 131, 149, 153).  

          Dette gjorde han bl.a. ved at styrke den kulturprotestantiske overvægt i alle statens 

institutioner, hvorfor der til langt op i 1900-tallet heri kunne ses tydelige preussisk-protestantiske 

træk. Katolicismen fik derved en marginaliseret rolle, der mere eller mindre varede ved helt op til 

efter 2VK (Ibid.: 150, 153).  

          Det Tyske Rige adskilte sig fra det danske rige ved i langt højere grad at være en ’øvrighedsstat’, 

hvor parlamentet stort set ikke havde nogen betydning. Føderalismen i Bismarcks rigsforfatning var 

meget mere udpræget, end dens demokratiske elementer. Der var således ikke plads til politiske 

debatter. Bismarck kunne som repræsentant i praksis skalte og valte efter forgodtbefindende. Denne 

grundmekanisme er i høj grad udtryk for en autoritetstro, der gennemsyrede alle politiske og 

kulturelle områder og en befolkning, der afstod fra sine krav (Ibid.: 167-168). 

          Det skal derudover fremhæves, at Bismarcks regering lagde grundstenen til den tyske 

velfærdsstat. Fra 1881 blev der opbygget et forsikringssystem, der skulle afhjælpe den stigende 

utilfredshed samt omvende befolkningen til loyalitet over for staten. Missionen lykkedes ikke helt, 

idet en avantgarde marxisme opstod som reaktion mod Bismarcks autoritære regeringsform (Ibid.: 

170-171). Det kan delvis forklares med, at hans berømte forsikringssystem ikke skabte en følelse hos 

befolkningen af, at staten sørgede for folket. Det var den enkelte, der skulle forsikre sig selv, i stedet 

for staten, der hjalp. Således var der ikke de samme gode forudsætninger for at fremme loyalitet og 

tillid som i den danske velfærdsstat. 

          I 1890 overtog Wilhelm 2., der i modsætning til sin farfar var en udadvendt, poserende monark. 

Han skilte sig af med Bismarck, for selv at regere (Ibid.: 181). 

          På samme tidspunkt var der opstået en række nationalistiske bevægelser, der adskilte sig fra 

tidligere patriotiske bevægelser ved en langt mere aggressiv, ekspansiv retorik. Samtidig steg 

befolkningstallet med næsten 20 mio. frem til 1914 og i de sidste år op til Første Verdenskrig 

overhalede UK som industri- og handelsmagt (Ibid.: 184, 188).  

          Krigsudbruddet vakte på den baggrund begejstring i riget. Mænd og drenge meldte sig ligefrem 

frivilligt til krigstjeneste. Socialdemokratiets (SPD) opbakning til krigen gav også en opfattelse af, at 

krigen havde samlet nationen (Ibid.: 207-208).  

          I 1916 kom en ny hærledelse, der betød et reelt militærdiktatur og i 1917 opstod der en 

udbredt modstand mod krigen som følge af bl.a. dårlig fødevareforsyning. SPD og det katolske 
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Zentrum (flertal i rigsdagen) vedtog derfor en fredsresolution, der opfordrede til at søge 

forståelsesfred (Ibid.: 208, 214).  

          I 1918 d. 29. sept. gav hærledelsen endelig op og krævede dannelsen af en parlamentarisk 

flertalsregering, der kunne stå for våbenstilstanden og de efterfølgende fredsforhandlinger (Ibid.: 

215).  

Weimarrepublikken 1919-1933 

Den egenrådige hærledelse havde trukket sig og lod den nye regering11 stå med ansvaret for 

nederlaget. I kraft af, at offentligheden ikke var blevet informeret om de faktiske forhold vedr. 

krigens afslutning var grundlaget for mistillid over for regeringen lagt. Oven i det kom de enorme 

krigsskadeserstatninger, der forgiftede det politiske klima (Ibid.: 229, 231).  

          Den nye regering havde ganske vist arbejdet for et demokratisk DE, men valgte i denne 

vanskelige situation at samarbejde med de gamle magthavere, hvilket medførte stor kritik fra 

kommunisterne (Ibid.: 229).  

          Trods politiske uenigheder fik DE en demokratisk forfatning, parlamentarisk styre og formel 

ligestilling af mænd og kvinder (Ibid.: 231). Men med det nye system havde rigspræsidenten relativt 

vide beføjelser, som f.eks. til at opløse Rigsdagen og udstede nødlove (Bundestag).  

          Derudover var landet fortsat stort set ejet og administreret af de hidtil herskende godsejere, 

industrifyrster og embedsmænd, som ikke kunne drømme om at give slip på magten. Desuden kunne 

tyskerne ikke stole fuldt ud på deres militær (Sandberg & Siegfried: 231). 

         Endvidere indebar republikkens demokratiske regler, at langt større grupper, end før, kunne få 

politisk indflydelse (Ibid.: 228). Dette var bl.a. muligt i kraft af en lav spærregrænse på 2-10 procent12 

(Wahlrecht.de 2006).  

          Ændringen fra flertalsvalg til forholdstalsvalg bidrog også til flere små partier i parlamentet. 

Disse var ofte ikke samarbejdsorienterede, hvilket førte til mange mindretalsregeringer. Generelt var 

alle regeringerne kendetegnet af ustabilitet og kort varighed (Bundestag). Næsten alle politiske 

spørgsmål blev ideologiseret, hvilket i høj grad forhindrede kompromisser (Sandberg & Siegfried: 

232). 

          Samtidig åbnede de demokratiske spilleregler dørene for dem, som ville afskaffe dem. Det gav 

de allerede eksisterende antidemokrater og aggressive nationale bevægelser mere vind i sejlene. Det 

gjaldt f.eks. højrefløjen, der forsøgte at modarbejde republikken (Ibid.: 223, 228-229).  

                                                           
11 SPD og Zentrum 
12 Grænsen var på 30.000 stemmer i en valgkreds og 60.000 i et valgforbund 
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          Der udviklede sig således ikke en demokratisk kultur på tværs af socialklasser eller tillid til 

statsmagten i DE, som i DK, og interne forskelle blev ikke mindsket.  

          En beskeden økonomisk fremgang stoppede brat med børskrakket i USA i 1929 og Det National-

socialistiske Tyske Arbejderparti (NSDAP) vandt under indtryk af krisen en stor valgsejr i 1930, der 

ellers i det meste af 1920’erne havde været en betydningsløs sekt. Ved valget i juli 1932 havde 

partiet opnået 37 procent af stemmerne. Rigsdagen var herefter i realiteten lammet (Ibid. 235-236). 

          Denne situation førte til, at Hitler d. 30. jan. 1933 kunne udnævnes til rigskansler, hvilket var 

enden på republikken (Ibid.: 236).   

Naziregimet og opbygning af demokrati  

Direkte efter Hitlers tiltræden som rigskansler blev arbejderbevægelsen nedkæmpet og øvrige 

partier gjort forbudt hhv. bragt til at opløse sige selv. På den måde stod NSDAP nu med et fast greb 

om magten. Der var blevet gennemført en meget omfattende ensretning af DE’s foreningsliv og 

udrensning af socialister og andre afvigere samt jøder fra de offentlige forvaltninger og foreningerne 

(Ibid.: 261).   

          Under naziregimet forsvandt kort sagt alt, der mindede om demokrati og den tyske befolkning 

blev krænket på adskillige måder. Allerværst gik det som bekendt ud over jøderne.  Dette sås 

allerede i 1935 med Nürnberg-lovene, der nærmest gav jøderne status af retsløse 

andenrangsborgere (Ibid.).  

          Ved krigens afslutning havde den tyske militærmagt i alt nået at sende mere end 18 mio. 

kvinder, mænd og børn i fangelejre, hvoraf 11 mio. aldrig vendte tilbage. DE lå kort sagt i ruiner, både 

politisk, ideologisk, økonomisk, socialt og psykologisk (Storeide 2010: 13, 17). 

          De tidligere allierede, USA, Frankrig, UK og Sovjetunionen besatte forskellige zoner og 

kæmpede om indflydelse ved genopbygningen af DE. D. 8. maj 1949 vedtog repræsentanter fra 

delstaterne i de tre vestlige zoner en grundlov for Vesttyskland. Forbundsrepublikken (BRD) blev 

udråbt i Bonn d. 23. maj. Grundloven kom til at gælde for hele DE, da Østtyskland senere tiltrådte 

BRD i 1990 (Ibid.: 53, 202, 206). 

          BRD skal, if. grundloven, styres efter demokratisk-parlamentariske principper. Øverste 

repræsentant er forbundspræsidenten, der primært skal varetage repræsentationsopgaver og 

således har begrænset politisk magt (Ibid.: 89). Det er uden tvivl et opgør med Weimarrepublikkens 

magtfulde rigspræsident.  

          Ligeledes fremgår det, at BRD skal have konstitutionelt demokrati. Dette ses tydeligt af første 

artikel af borgernes grundrettigheder, der fastlægger, at menneskets værdighed er ukrænkelig. Man 
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har herved forsøgt at sikre, at individers rettigheder og privatlivets fred aldrig nogensinde igen kan 

blive krænket. 

          Derudover balancerede man ved genoprettelsen af en tysk stat i 1949 mellem den traditionelle 

tyske nationsopfattelse og den politiske opfattelse af borgernationen (Baron et al. 2011: 95). I 

navigeringen mellem disse to opfattelser spillede grundloven en hovedrolle. Den skulle bidrage til at 

forankre den tyske nation mere fast i den franske nationsopfattelse som et politisk fællesskab 

omkring et sæt fælles værdier; dvs. i højere grad som en borgernation, end en kulturnation (Ibid.: 

96).  

         Det var desuden meget vigtigt for forfatningsfædrene, at give den føderale opbygning af landet 

en markant plads i grundloven. Det gjorde det lettere at forene de fortsat interne forskelligheder 

mellem de tyske befolkningsgrupper. Landet reorganiseredes derfor med 16 ligeberettigede 

delstater, hvoraf det afgørende var opløsningen af PRS (Ibid.: 96). 

          BRD gennemførte officielt et politisk brud med nationalsocialismen både gennem etableringen 

af et parlamentarisk-demokratisk system og ved at tage klart afstand til naziregimets forbrydelser. 

Alligevel blev tidligere nazister af forskellig format i stort omfang integreret i samfundet igen, 

herunder i statslige institutioner, pga. en amnestilovgivning (Storeide 2010: 89). Dette kan have skabt 

skespis hos den vesttyske befolkning over for staten.  

          Efter Murens fald i 1989 afsløredes det, at DDR havde været et etpartisystem og diktatur med 

autoritært styre, som kontrollerede borgernes hverdags- og arbejdsliv, overvågede dem og spærrede 

dem inde (Ibid.: 203). Det har uundgåeligt været med til at skærpe tyskernes skepsis over for alt, der 

ligner statslig overvågning.  

         Derudover har opbygningen af SK i det samlede DE været udfordret af den kommunistiske 

’opdragelse’ og den massive propaganda mod BRD, som østtyskerne havde været udsat for i DDR 

indtil genforeningen (Ibid.: 59).  

           
Den nuværende DE har, kort sagt, været gennem en meget anderledes udvikling, end DK. Luthers 

ideer i 1500-tallet havde ikke en samlende effekt og tyskerne oplevede efterfølgende skiftende 

regimer, der alle var mere eller mindre autoritære og konservative og derved bremsede udviklingen 

af en demokratisk kultur. Oven i det blev nogle mindretal i kejsertiden nærmest diskrimineret, som 

f.eks. katolikkerne under Bismarck. Alt dette har uden tvivl medført, at befolkningen udviklede en 

grundlæggende mistillid til statsmagten.  

          Weimarrepublikkens demokrati havde således dårlige vilkår for at rodfæste sig og der herskede 

et ukonstruktivt demokratisk klima, der forhindrede kompromiser. Med andre ord har der været 

væsentligt dårligere betingelser for at udvikle SK og tillid til staten, end i DK. Betingelserne herfor 
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Figur 4   The Legatum Institue PROSPERITY INDEX™ 

RANKINGS 2014 (LI 2013) 

blev yderligt forringet i DE efter Hitlers magtovertagelse og 2VK’s udbrud. Tyskerne blev fastholdt 

som demokratiske analfabeter og fik fuldstændig fjernet den mindste smule af tro, de evt. skulle 

have haft, på statsmagtens velvilje over for befolkningen. 

          Udarbejdelsen af den (nuværende) tyske grundlov i 1949 med fastlæggelsen af konstitutionelt 

demokrati og den føderale struktur kan således ses som afgørende for dannelsen af en ny tysk 

demokratisk stat, der senere også kom til at omfatte Østtyskland.  

 

Den beskrevne forskel i beholdningen af generel tillid og den folkelige tillid til statsmagten vil det 

følgende blive illustreret af aktuelle internationale målinger.   

 

3.2 Tillid i Danmark og Tyskland i dag 

Figur 3 nedenfor bekræfter i nogen grad den forskel ang. SK, som fremgår af den forgående 

beskrevne historiske udvikling i de to lande.  Eurobarometers undersøgelser viser graden af tillid til 

de regionale og lokale offentlige myndigheder (figur 4) og til det nationale parlament (figur 5). 

          Af figur 5 ses en større forskel mellem de to lande, end af figur 4 og afspejler således i større 

grad den beskrevne forskel i tillid til statsmagten mellem DK og DE. I 2011 ses et lignende billede 

(bilag 2b), men en større forskel ses i 2008 (bilag 2a). Mht. tilliden til de 

offentlige myndigheder har forskellen ikke ændret sig væsentligt siden 

2008 (se bilag 3a og bilag 3b).  
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Figur 3 Eurobarometer (European Commission 2015a) 
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Figur 5   Eurobarometer (European Commission 2015b) 
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4 Kapitel 

4.1 Datalovgivning 

4.1.1 Danmark 
I DK har vi først og fremmest Persondataloven (PDL) fra 2000 (Retsinformation.dk 2000). Men der 

findes andre love, der er supplerer PDL, og derfor også er relevante for mine cases: Lov om CPR og 

folkeregistrering (CPRL) (Datastilsynet 2012) og Lov om TV-overvågning (TOL) (Retsinformation 

2007a). 

PDL  

PDL gælder for personoplysninger, som behandles ved hjælp af elektronisk databehandling og for 

ikke-elektronisk behandling af personoplysninger, der er eller vil blive indeholdt i et register (jf. §1). 

I loven findes ingen formålsbestemmelse (Blume & Hermann 2013: 31).  

          Loven skelner mellem tre kategorier af oplysninger og underligger disse forskellige regler 

(Datatilsynet 2010). Disse kan kaldes for hhv. følsomme, semifølsomme og almindelige oplysninger 

(Blume & Hermann 2013: 32). Herunder nævnes ikke cpr-nr. Dette er formentligt fordi det er 

reguleret i CPRL. 

1) Personfølsomme oplysninger eller oplysninger ’om rent private forhold’. Dvs. oplysninger om 

racemæssige eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, 

fagforeningsmæssige tilhørsforhold og oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold 

(§7).  

2) Semifølsomme oplysninger er f.eks. strafbare forhold og væsentlige sociale problemer (§8).  

3) Almindelige, ikke-følsomme oplysninger omfatter navn, adresse, stilling, erhverv, e-

postadresse, telefon- og telefaxnr. Kun disse oplysninger må behandles i relation til 

markedsføring (§12).  

Cpr-nr. nævnes i §11, der omhandler offentlige myndigheders behandling af personnumre. F.eks. skal 

den registrerede give udtrykkeligt samtykke til brug af dennes personnr. Nærmere regler for 

behandling heraf findes som ovennævnt i CPRL.  

          PDL omfatter både behandling af oplysninger for offentlige myndigheder og for private 

virksomheder (kap. 6). Først og fremmest gælder det, at oplysninger skal behandles i 

overensstemmelse med ”god databehandlingsskik” jf. §5 og f.eks., at denne behandling kun må finde 

sted, hvis den registrerede har givet udtrykkeligt samtykke hertil (§6). Derudover listes en række 

undtagelser op for den ellers indskrænkede mulighed for behandling og videregivelse af oplysninger 
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om rent private forhold (§7), herunder eksempelvis statistiske eller videnskabelige undersøgelser af 

væsentlig samfundsmæssig betydning (§10).   

Det skal yderligere til kap. 6 bemærkes, at de også gælder for personoplysninger indsamlet ifm. tv-

overvågning, selvom dette ikke står eksplicit (Datatilsynet 2008). 

          Tredje afsnit handler om den registreredes rettigheder. Først fastlægges oplysningspligten over 

den registrerede (kap. 8), dernæst indsigtsretten (kap. 9). If. denne ret skal den dataansvarlige give 

den pågældende (enhver der fremsætter en begæring) meddelelse om, hvorvidt der behandles 

oplysninger om vedkommende. Behandles sådanne oplysninger, skal der på en ”let forståelig måde 

gives den registrerede meddelelse” bl.a. om, hvilke oplysninger der behandles og formålet hermed. 

Indsigtsretten er dog begrænset, idet f.eks. oplysninger, der behandles for den offentlige forvaltning 

som led i administrativ sagsbehandling kan undtages fra indsigtsretten jf. § 32, stk. 2. Ligeledes 

gælder oplysningspligten heller ikke, hvis der er afgørende hensyn til offentlige interesser som f.eks. 

statens sikkerhed, der skal vægtes højere, end den registrerede interesse (§30, stk. 2).  Til gengæld 

har danskere til en hver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af ens oplysninger (§39) og til 

at klage til vedkommende tilsynsmyndighed (§40). 

        I fjerde afsnit fastlægges med kap. 11 regler for behandlingssikkerhed og femte afsnit omtaler 

anmeldelsespligten til Datatilsynet. Først omtales regler for anmeldelse i den offentlige forvaltning i 

kap. 12, dernæst for private dataansvarlige i kap. 13. I begge tilfælde er der muligheder for 

undtagelser fra anmeldelsespligten. Eksempelvis er behandling i den offentlige forvaltning, som ikke 

omfatter oplysninger af fortrolig karakter undtaget fra reglerne om anmeldelse. Dette kan endda 

også under visse – noget uklare omstændigheder – også gælde identifikationsoplysninger som 

personnr. (§44). Justitsministeren kan desuden fastsætte regler om yderligere undtagelser for 

behandling af personoplysninger jf. §49, stk. 3. Anmeldelse af behandlinger, der foretages for 

domstolene gælder reglerne for den offentlige forvaltning på den måde, at de i stedet for 

Datatilsynet skal anmelde til Domstolsstyrelsen (kap. 14).  

         I femte afsnit kap. 16 fastlægges, at Datatilsynet består af et råd og sekretariat og i sin funktion 

er fuld uafhængig. Men det er dog værd at bemærke, at rådets medlemmer udpeges af 

justitsministeren (§55).   

           Endeligt skal det fremhæves, at PDL blev ændret i 2007, sådan at der nu er eksplicitte regler for 

videregivelse af personoplysninger, der er indsamlet ifm. tv-overvågning. Disse fremgår af et nyt 

kapitel i afsnittet om behandling af oplysninger, kaldet kap. 6a (Retsinformation 2007b). Derudover 

er tv-overvågning yderligere reguleret i TOL, hvilket jeg vil komme nærmere ind på i kap. 6.  
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CPRL 

CPRL er offentliggjort i 2009 (Retsinformation.dk 2009) og supplerer PDL. Den skal først og fremmest 

sikre, at alle, der fødes i DK eller flytter hertil får et personnummer jf. §1 og §3. Formålet med loven 

er desuden at sikre, at CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om enhver, der har et 

personnummer, og at oplysningerne i CPR på en ”hensigtsmæssig måde kan videregives til offentlige 

myndigheder og private med en berettiget interesse heri” (§1). Loven administreres af Indenrigs- og 

Socialministeriet sammen med kommunalbestyrelserne (§2).  

Kap. 7 fastlægger regler for den registreredes beskyttelse mod videregivelse af oplysninger, herunder 

retten til navne- og adressebeskyttelse.   

          Kap. 4 omhandler reglerne for indenlandske flytninger, herunder de oplysninger man skal 

opgive til tilflytterkommunen. Ved anmeldelse af tilflytning fra udlandet skal der jf. § 20 gives flere 

oplysninger end ved indenlandske flytninger, eksempelvis civilstand, eventuel dato for civilstand og 

vedkommende registreringsmyndighed, eventuelt medlemskab af den danske folkekirke eller af et 

evangelisk-luthersk trossamfund i udlandet, egne børn, ægtefælle og forældre, som ikke er omfattet 

af anmeldelsen.  

          Kap. 8 handler om kommunalbestyrelsernes og Indenrigs- og Socialministeriets videregivelse af 

oplysninger til offentlige myndigheder. Dette kommer jeg nærmere ind på i næste kapitel i case 1. 

          I kap. 13 fastlægges offentlige myndigheders behandling af cpr-nr. Disse skal bl.a. sørge for, at 

personnumre ikke kommer uvedkommende i hænde (jf. §54). Derudover skal det fremhæves, at det 

kan medføre straf i form af bøde, hvis man f.eks. ikke registrerer sin flytning rettidigt eller man 

opgiver forkerte oplysninger vedr. en flytning (jf. §57).   

 

4.1.2 Tyskland 
Den tilsvarende lov i DE er Bundesdatenschutzgesetz, BDSG, (Forbundsdatabeskyttelseslov) fra 1990. 

Denne lov gælder samtidig med den eksisterende datalovgivning i de enkelte delstater. If. den tyske 

grundlov er det nemlig ikke nogen føderal enekompetence at lovgive vedr. databeskyttelse jf. BDSG 

§12, stk. 2 og §27, stk. 2. Alle 16 delstater har således en databeskyttelseslov. Derfor har hver delstat 

desuden en ombudsmand for databeskyttelse og informationsfrihed (Virtuelles Datenschutzbüro b). 

          Delstatslovene regulerer dog ikke omgangen med persondata i private virksomheder (Virtuelles 

Datenschutzbüro a); der anvendes BDSG. Dette gælder også som udgangspunkt i tilfælde, hvor 

personoplysninger behandles af forbundsmyndigheder, f.eks. Bundespolizei (Datenschutz-Berlin.de 

2007). Hvilke forskelle der er mellem delstaternes love, er svært at sige noget om, men det kan 
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fremhæves, at der er stor forskel på, hvornår de enkelte love blev vedtaget. F.eks. kom Hessen med 

sin datalov allerede i 1970, der i øvrigt var den første databeskyttelses lov i verden (Blume 1996: 24), 

mens Mecklenburg-Vorpommern først kom med sin i 1992 (MVD). Det hænger formentligt sammen 

med genforeningen. Desuden er det muligt, at der generelt er lovindholdsmæssige forskelle mellem 

de tidligere vest- og østtyske delstaters datalovgivning. 

          BDSG gælder, som PDL, for bearbejdning af personoplysninger, så vel i elektroniske som ikke-

elektroniske registre jf. §1. 

           Loven skelner overordnet mellem to forskellige slags personoplysninger. 

Specifikke regler for personnumre fremgår ikke direkte af BDSG, hvilket formentligt skyldes, at der i 

DE ikke findes et system med centralt registrerede og personidentificerbare personnumre som i DK, 

hvilket jeg kommer nærmere ind på i næste kapitel.  Det kan dog ikke udelukkes, at der findes regler 

for behandlingen af personnumre i delstaternes egne datalove. 

1) I §3, 9 definereres oplysninger om race- og etnisk herkomst, politiske meninger, religiøse og 

filosofiske overbevisninger, fagforeningstilhørsforhold, sundheds og seksualliv som særlige 

personlige data. Disse oplysninger er de samme som dem, der i den danske lov betegnes som 

oplysninger om rent private forhold.   

2) Der er de oplysninger, som ikke-offentlige myndigheder og virksomheder må indsamle: 

informationer om den registreredes gruppetilhørsforhold, job-, branche- eller 

forretningsbetegnelse, navn, titel, akademiske grad, adresse og fødselsår (§28, stk. 3). Der 

nævnes ikke noget om, hvilken kategori, de skal betegnes som. I reklameøjemed må der 

indhentes følgende alment tilgængelig informationer: adresse, telefonnummer, branche eller 

lignende data (§28, skt. 3, pkt. 1).  

          Hele BDSG består, ligesom PDL, af 6 afsnit. Første afsnit i BDSG omhandler almene og fælles 

bestemmelser, herunder anmeldepligt om den registreredes rettigheder (§4d-e, §6). Heraf fremgår 

også regler for tv-overvågning på offentligt tilgængelige steder (§6b). 

          Offentlige myndigheders behandling af oplysninger er reguleret i andet afsnit. I denne 

forbindelse tilegnes et underafsnit om rettigheder (§ 20), der omhandler korrektion, sletning, 

spærring og indsigelsesret. Det er der til sammenligning ikke i PDL. Tredje underafsnit vedrører 

forbundsombudsmanden for databeskyttelse, som alle tyskere kan klage til. Dennes rolle og 

rettigheder er efterfølgende fastlagt i §22-26.  

          Tredje afsnit kommer ind på behandling af data hos private og offentligt-retlige 

konkurrencedygtige virksomheder. Der står væsentligt mere her (§28-38) om denne type 
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virksomheder, end i den danske lov. Der er endvidere et underafsnit om den registreredes 

rettigheder, som der ikke er i PDL (§33-35).  

          Fjerde afsnit handler om særlige forordninger. Fx §42a om informationspligt ved uretmæssig 

tilegnelse af oplysninger. Dette adskiller sig ligeledes fra den danske lov.  

Sammenfattende kan det siges, at den tyske lov adskiller sig grundlæggende fra den danske 

lovgivning ved at gælde sammen med delstaternes egen datalovgivning og er således kun 

supplerende. Det indebærer muligheden for, at delstaterne f.eks. kan have strengere regler, end 

BDSG.  

Derudover bærer BDSG flere steder mere præg af at ville sikre den enkelte borgers rettigheder over 

for staten, end PDL. BDSG har mere fokus på beskyttelse af personoplysninger, da den til forskel fra 

PDL f.eks. giver nogle muligheder for sletning eller spærring af oplysninger. Der er derudover 

gennemgående mange undtagelser i PDL fra de regler, der gælder beskyttelsen af den registreredes 

oplysninger.   

Endnu en forskel fra den tyske lovgivning er eksistensen af CPRL, der også yderligere tydeliggør den 

danske stærkt centraliserede registrering ved hjælp af personnummeret.  

 

Disse nævnte forskelle og deres betydning for offentlige myndighederes omgang med personnumre 

og statslig tv-overvågning vil jeg komme nærmere ind på i de efterfølgende to analyser, kap. 5 og 6.  
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5 Kapitel  
5.1  Statslig brug af personnumre  

5.1.1 Danmark  
 

CPR-nr. og -systemets anvendelse i dag 

I DK har alle borgere et personidentificerbart personnummer. Dette nummer er den ”entydige 

nøgle”, der gør det muligt at sammenholde og opdatere personoplysninger på tværs af en lang række 

både offentlige og private IT-systemer (CPR-kontoret 2009: 3). Cpr-nr. er et 10-cifret nummer, hvoraf 

de første seks cifre er indehaverens fødselsdato og de sidste fire er et maskinelt beregnet 

løbenummer, der samtidig angiver kønnet, idet kvinder får lige numre og mænd ulige (cpr.dk), 

Willumsen 1999: 36). Det blev indført i 1968 ifm. oprettelsen af CPR, Det Centrale Personregister 

(CPR), hvilket er et unikt register internationalt set. Det ”udgør et helt grundlæggende fundament for 

en smidig og effektiv administration i den offentlige (…) sektor. ” (CPR-kontoret 2009: 3). Grunden for 

det blev dog allerede i lagt tilbage i 1924, hvor der blev vedtaget en folkeregisterlov om indførsel af 

kommunale folkeregistre i DK. Det var en senere ændring af denne lov, der muliggjorde CPR’s 

etablering i 1968 (Ibid.: 1, 10).  

           CPR-systemet er siden 1968 blevet teknologisk fornyet (Ibid.: 4, 5) og sidst i 90’erne begyndte 

digitaliseringen, der medførte yderligere muligheder for effektivisering af den offentlige forvaltning 

og adgangen til CPR-oplysninger. Således var grundlaget for digitaliseringen fuldt til stede I 2001 

(Ibid.: 28). En rapport fra samme år (Digital Forvaltning) af et fælles udvalg mellem staten og de 

kommunale parter pegede på, ”at det for at realisere potentialerne ved digital forvaltning var vigtigt, 

at der i videst muligt omfang blev skaffet adgang til data i den offentlige sektor. ” (Ibid.: 27).  

          I dag får de fleste offentlige myndigheder personoplysninger fra CPR til brug for varetagelsen af 

deres opgaver. CPR’s videregivelse af oplysninger til myndighederne sker rent praktisk via online 

adgang til CPR eller i form af ’udtræk’ om et større antal personer af i forvejen fastlagte oplysninger 

på almindelige edb-medier (Ibid.: 28-29). Videregivelse af oplysninger skal naturligvis ske iht. PDL af 

2000 og CPRL af 2009, der begge er præsenteret i afsnit 2.2.1.  

          If. CPRL kap. 8 om videregivelse af oplysninger til offentlige myndigheder kan oplysninger i CPR 

og ældre folkeregistermateriale videregives til en anden offentlig myndighed efter reglerne i PDL 

(CPRL §31). Der henvises formentlig til reglerne for behandling af personoplysninger (se s. 35). 

Jævnfør disse skal der gives udtrykkeligt samtykke af den registrerede, men der er samtidig flere 

undtagelser fra reglen, når det gælder følsomme oplysninger.  
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          Derudover er der, som nævnt i afsnit 2.2.1, undtagelser fra reglerne om anmeldelsespligten jf. 

PDL. Disse betyder bl.a., at den offentlige forvaltning under visse omstændigheder er undtaget fra 

reglerne om anmeldelse, selvom det endda gælder identifikationsoplysninger som personnummer.         

          Således gives der tilsyneladende relativt vide rammer for offentlige myndigheders adgang til og 

brug af personoplysninger.  

          Derudover har offentlige myndigheder overalt i landet adgang til at kontrollere en danskers 

præcise adresse i CPR, hvis interessen heri kan begrundes (CPR-kontoret 2009: 28), og i kraft af den 

automatiske tildeling af CPR-nr. ved fødsel og tilflytning jf. er det nærmest umuligt ikke at være 

registreret centralt. Således har Danmarks Statistik (DST) siden 1970 pga. CPRL ikke behøvet at 

afholde folketællinger mere, da opgørelsen af den samlede befolkning på et givent tidspunkt kan 

baseres på udtræk fra CPR (CPR-kontoret 2009: 27).   

          Den danske stat har med andre ord fået meget stor kontrol med dens indbyggere siden 

oprettelsen af CPR. Dette kan dog ses som en naturlig fortsættelse af den danske historie, jf. afsnit 

3.1.1. Enevældens stærke centralmagt opnåede f.eks. relativ stor indsigt i befolkningen i kraft af 

kirkebøgerne.     

          Med denne udvikling kan man også sige, at der er opstået særlige politiske og ideologiske 

opfattelser (flertalsdemokrati), der har resulteret i en grundlov, der – ud over at slå FT’s suverænitet 

fast – ikke eksplicit sikrer privatlivets fred13 (Blume 1996: 13). Dette forhold kan også være med til at 

forklare hvorfor CPR uden større protester i 1968 kunne indføres. 

         Således påpeger Peter Blume da også betydningen af de dominerende politiske og ideologiske 

opfattelser mht. udformningen af lovgivning om persondatabeskyttelse (Blume 1996: 19). I DK har 

opfattelserne betydet en datalovgivning, der vægter hensynet til private virksomheders og offentlige 

myndigheders behov lige så højt hvis ikke højere, end til individet. Dette bekræfter Blume og 

Herrmann vedr. PDL: ”Men hovedformålet er beskyttelse imod misbrug af persondata. Dette formål 

er dog ikke udelukkende begrundet i hensynet til borgerne, idet de fastsatte regler ligeledes tilsigter, 

at myndigheder og virksomheder på en civiliseret måde kan anvende personoplysninger. ” (Blume & 

Herrmann 2013: 31).   Således er det måske heller ikke tilfældigt, at PDL til forskel fra den tyske lov 

(BDSG), ikke indeholder ordet ’beskyttelse’.  

Formålet med CPR’s oprettelse  

Omkring 1968 havde man i mere end 100 år identificeret folk i kraft af deres navn eller en 

kombination af navn og adresse og senere begyndte man også at bruge fødselsdato. Det fungerede 

                                                           
13 Det er dog blevet en del af dansk ret i kraft af, at Den Europæiske Konvention til beskyttelse af 
menneskerettigheder og grundlæggende rettigheder (1950) (Blume 1996: 13). 
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på mange måder fint, skriver direktør i Dansk IT, Per Andersen, i hans blog Trend IT – ”og folk var klar 

over, at de var nødt til at identificere sig selv” (Andersen 2013). Men man nåede efterhånden til den 

konklusion, at der var behov for at finde en entydig identifikation på indbyggere i DK (Ibid.).  

          Samtidig har der også været et ønske om at kunne registrere korrekt adresse for borgerne ifm. 

bestræbelser på at mindske ’social snyd’, hvilket blev set som en vigtig samfundsopgave – og gør det 

stadig (CPR-kontoret 2009: 10). 

          Dette bekræftes til dels af den tidligere direktør for CPR14, Henrik Nielsen, cand. jur. Han 

nævner det stadigt stigende behov for information om almindelige personoplysninger, især 

personers bopælsadresse samt behovet for en generel personidentifikation, der kunne anvendes 

overalt, som to årsager, der særligt begrunder oprettelsen af CPR. En yderligere årsag var ændringer i 

det daværende skattesystem (Nielsen 1991: 5).  

          Cand.jur. og specialkonsulent hos CPR-kontoret, Hanne Willumsen, udlægger dog snarere 

planerne om ændringer i skattesystemet, der var allerede i 1961, som den største drivkraft bag 

planen om oprettelsen af CPR. Ideen om et centralt register indebar en sammenkædning af 

folkeregistrene med edb. Ændringerne i skattesystemet bestod i indførslen af kildeskatsystemet og 

man forestilledes sig, at folkeregistrene kunne bruges hertil, da disse var grundlaget for den 

daværende skatteudskrivning. (Willumsen 1999: 35). Nielsen påpeger da også, at det var indførslen 

af kildeskatten, ”der i praksis i høj grad bidrog til etableringen af CPR og afgjorde tidspunktet herfor. 

”, da personnummersystem var en forudsætning for at introducere det nye skattesystem (Nielsen 

1991: 5). Hidtil havde borgerne fået et nyt nummer hvert år (Willumsen 1999: 36).  

          Også Else Hansen fra Rigsarkivet i København nævner særligt skatteforvaltningens behov for en 

nøjagtig folkeregistrering. Hun påpeger dog, at der også var andre formål med et centralt register, 

som de gamle folkeregistre i forvejen havde leveret oplysninger til, såsom: ”udfærdigelse af 

valglister, forespørgsler fra myndigheder og private, statistiske beregninger osv. Disse opgaver 

overgik efterhånden til CPR-registret. ” (Hansen 2007: 40).   

1968-loven og den politiske debat  

Indenrigsministeriet nedsatte allerede i 1961 et udvalg, som ifm. indførelse af elektronisk 

databehandling i den offentlige forvaltning skulle ”overveje omfanget og formen for de kommunale 

folkeregistre – herunder hulkortcentralernes – deltagelse heri. ”. Dette udvalg skulle desuden 

overveje, i hvilket omfang databehandlede oplysninger fra folkeregistrene ville kunne anvendes af 

                                                           
14 Dengang Personregistreringsrådet 
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andre ’administrationsgrene’. Heriblandt hvorvidt indførelse af et fast løbenr., ’kontonr.’, for hver 

borger var tilrådeligt (Ibid.: 35). 

          Udvalget bestod af repræsentanter for Indenrigsministeriet og Skattedepartementet, en edb-

kyndig, en folkeregistermand, en repræsentant for de kommunale hulkortcentraler samt en 

repræsentant for Forvaltningsnævnet og for Det statistiske Departement (i dag DST). Der var således 

tale om et udvalg med nærmest udelukkende offentligt ansatte og embedsmænd, idet 

indenrigsministeriets repræsentanter med al sandsynlighed skal tolkes som embedsmænd og ikke 

politikere. Kun den edb-kyndige er (evt.) ikke offentligt ansat. Med andre ord må man antage, at 

flertallet af medlemmerne overvejene var loyale over for myndighederne og regeringen, idet 

embedsmænd i kraft af historien forventes at være politisk neutrale.  

          Udvalgets betænkning fra 1963 (Betænkning nr. 329/1963) giver kun en nøgtern redegørelse 

for forskellige problemer, men referaterne fra udvalgsmøderne giver indblik i visse 

uoverensstemmelser. Eksempelvis var der et medlem, der mente, at man ikke skulle lave om på det 

eksisterende oplysningssystem bare for at gøre nogle mennesker tilfredse, ”der havde mindre begreb 

om folkeregistre” (Ibid.: 36). Lige til det sidste gik bølgerne højt. Således var der et andet kritisk 

medlem, der forlangte at få medtaget et ti siders mindretalsudtalelse i betænkningen. Men det var 

der bestemt ikke stemning for, og det foresloges at korte den ned til nogle få linjer (Ibid.). På denne 

baggrund kan det virke som om, at den smule modstand eller kritik, der var til at begynde med, mere 

eller mindre blev ignoreret. Således efterlader det indtryk af, at man i udvalget ikke forsøgte at 

diskutere sig frem til en konsensus eller bred enighed, hvilket i så fald strider med 

konsensustraditionen i det danske demokrati.   

         Efter afgivelsen af betænkningen blev der oprettet et sekretariat for personregistrering. Dette 

sekretariat kom i september 1967 med et udkast til en ny folkeregistreringslov. If. denne skulle 

indenrigsministeren oprette et centralt personregister (Ibid.: 37-38). Således oplyste 

indenrigsministeriet d. 11. marts 1968, at CPR-systemet skulle oprettes i april-maj 1968 (Ibid.: 42).   

         Inden da havde udkastet til loven været sendt til udtalelse i de fire kommunale organisationer 

samt i Københavns Kommune, mens DS og Kirkeministeriet kun fik udkastet til orientering. Der var 

ikke nogen større modstand hos nogen af de involverede parter, men primært ønsker om nærmere 

specificeringer af administrative procedurer og ændringsforslag af primært lovteknisk karakter. 

Således kom der på denne baggrund et revideret lovudkast, der blev sendt til orientering hos de 

hørte myndigheder i november 1967 ”med oplysning om, at lovforslaget snarest ventedes fremsat i 

Folketinget” (Ibid.: 38).   
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          Under førstebehandlingen 8. december 1967 forekommer debatten ualmindelig venlig. F.eks. 

udtalte Poul Schlüter, at lovforslaget er ”noget af det mindst kontroversielle”, som en minister i lang 

tid havde præsenteret i FT. Poul Schlüter var på dette tidspunkt ikke i regering15, men ytrer sig 

alligevel positivt over for lovforslaget. Men flere af ordførerne gav dog udtryk for betænkeligheder 

ved de vide bemyndigelsesbestemmelser, og nogle ytrede en vis bekymring om, hvem der kunne få 

adgang til oplysningerne. En daværende SF’er ville således søge modbevist, at PET ville få adgang til 

CPR (Willumsen 1999: 39). Med andre ord var ikke alle partier positive, herunder endda et 

regeringsparti (SF).   

          Willumsen nævner desværre ikke, hvilke partiers ordførere, ud over SF, der ytrede bekymring 

eller hvilke partier, der endeligt stemte for og imod lovforslaget, og det er ikke muligt at få indsigt i 

via FT’s web-arkiv16. Således er det ikke muligt at konkludere om det alene var venstrefløjen, der var 

skeptiske.  

          Indenrigsministeren udtalte sidst i debatten på baggrund af den omtalte bekymring, at han vist 

havde været optimistisk, da han havde fastsat ikrafttrædelsesdatoen til den 1. januar 1968. Denne 

dato var nu helt udelukket, efter at der var begæret udvalg og rejst et utal af spørgsmål. Men 

ministeren var dog ganske godt tilfreds, hvis man kunne få forslaget færdigt til d. 1. februar 1968. 

Derudover mente han, at anvendelsen af oplysningerne i CPR skulle diskuteres dels i FT-udvalget dels 

i det nyoprettede Personregistreringsråd (Willumsen 1999: 39).  

          Af Willumsens beretning fremgår ikke, hvem der var med i rådet, men det kan udledes, at det 

med al sandsynlighed ikke var MF’er og derfor snarere embedsmænd og lign. Flere MF’er ”luftede 

den tanke, at også folketingsmedlemmer skulle være repræsenteret” (Ibid.), men Indenrigsministeren 

” [syntes] på ingen måde at være velvilligt indstillet over for, at Folketinget skulle være 

repræsenteret” (Ibid.). Denne reaktion kan endvidere igen give indtryk af, at den eksisterende 

bekymring blev overhørt. Forløbet skal dog også ses i konteksten af, at Indenrigsministeren havde 

stor interesse i at få indført CPR hurtigst muligt, og antog måske, at der ville være et stort flertal for 

forslaget trods kritikken.  

          I mellem tiden blev der udskrevet valg som blev afholdt d. 23. januar 1968. CPR’s indførsel var 

ikke et tema i valgkampagnen, men det kan ikke udelukkes, at det har været berørt i et eller andet 

omfang, da jeg ikke har undersøgt TV-udsendelser fra dengang – og netop fjernsynet var det vigtigste 

medie for valgkampen (Danmarkshistorien.dk).  

                                                           
15 Regeringen bestod dengang af Socialdemokratiet og SF (Danmarkshistorien.dk) 
16 Der ikke findes dokumenter online tilgængelige fra før 1985 (FT 2014) 
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          Ikke desto mindre fortsatte arbejdet med lovforslaget efterfølgende. Dette indebar bl.a. en 

hastehøring d. 2. marts af politimesterforeningen og Københavns Politidirektør samt Københavns 

Kommune17. Men allerede inden svarene fra høringen forelå, var der 1. behandling af det 

genfremsatte lovforslag (d. 5. marts 1968) i samme venlige atmosfære som ved den tidligere 

førstebehandling (Willumsen 1999: 39). Dette taler for, at der var bred enighed og tyder således ikke 

på, at processen nødvendigvis strider mod konsensustraditionen.    

          Lidt senere på foråret fandt 2. behandlingen sted d. 22. maj, og loven blev vedtaget ved 3. 

behandling d. 29. maj 1968. Denne såkaldte 1968-lov var ikke blevet ændret væsentligt under FT’s 

behandling. Hvorvidt der var flertal ved afstemningen er umiddelbart ikke muligt at finde information 

om.  

          Dog kan det siges, at loven fortsat i stor udstrækning var en bemyndigelseslov (Ibid.: 40). Dvs., 

at loven i stort omfang giver den ansvarlige minister18 ret til at træffe afgørelser mht. CPR. Dette 

fremgår også direkte flere steder hele vejen igennem CPR-lovens kapitler, f.eks. §21, stk. 4: 

”Indenrigs- og socialministeren kan bestemme, at der ved tilflytningen skal gives flere oplysninger, 

end angivet i §20.” og §32, stk. 2: ”Indenrigs- og Socialministeriet fastsætter vilkårene, herunder om 

sikkerhedsforanstaltninger og betalingen, for videregivelse af oplysninger fra CPR efter stk. 1.”. En 

sådan udformning af loven må være udtryk for, at FT har en relativ stor tillid til embedsmændenes 

lovforberedende arbejde og til de offentlige myndigheder mht., at de ikke vil misbruge det 

personregister, der vil blive etableret.  

          Det er internationalt set unikt, at et sådant registersystem kunne indføres – og tilmed uden stor 

politisk eller kommunal modstand.  Denne udvikling virker dog forståelig set i lyset af den danske 

demokratiopfattelse og den høje folkelige tillid til staten.  

          Regeringen, FT og de offentlige myndigheder så tilsyneladende ikke noget forkert i at prioritere 

statens interesser højt (effektivisering) og så ikke sig selv og deres magt som værende nogen trussel 

over for det enkelte individs privatliv.  

            Den almindelige befolknings mening blev if. Hanne Willumsen desuden ikke hørt eller 

inddraget i diskussionerne. Hun formulerer det selv således: ”Da der var et væsentligt administrativt 

behov for en hurtig gennemførelse af et centralt personnummersystem, skulle sekretariatets første 

opgave være at søge dette system gennemført (…) ” (Ibid.: 37) og samtidig ”var man fra 

Indenrigsministeriets side interesseret i, at folkeregistrenes overgang til edb blev fremskyndet mest 

muligt. ” (Ibid.: 37).  

                                                           
17 Vedr. husejeres meldepligt om, hvem der flytter til eller fra hans ejendom 
18 Indenrigsministeren 
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          Disse omstændigheder var folkeregisterudvalget formentligt påvirket af og kan evt. forklare det 

tidligere beskrevne forløb. 

          Endvidere er det, if. Henrik Nielsen, interessant, at der ikke er nogen eksplicit bestemmelse i 

folkeregisterloven af 1968, hvoraf personnummerets indførsel fremgår. ”Udvalget betragtede det 

som en selvfølge, at der indførtes et personnummersystem, som måtte anses for en absolut 

forudsætning for driften af et edb-baseret folkeregistersystem. ” (Nielsen 1991: 6). 

Den folkelige reaktion på CPR’s oprettelse  

Der lader sig ikke umiddelbart finde noget om danskernes reaktioner tilbage i 1960’erne og 70’erne, 

når man søger på Internettet. Min eftersøgning efter artikler fra årene lige omkring oprettelsen19 

eksplicit omhandlende CPR gav ikke noget resultat. Det kunne tyde på, at der ikke var nogen 

voldsomme protester i mod det. 

          Tidligere nævnte direktør i Dansk IT, Per Andersen, husker dog, at dele af befolkningen var 

kritiske over for sammenkøringer af folkeregistrene og anvendelse af EDB. Han skriver i sin blog, at 

han kan huske ”de mange og ophedede diskussioner om ’registersammenkøringer’, der fik den big-

brother-angste del af befolkningen op på barrikaderne i 1970’erne, fordi man var bange for, at det 

offentlige kunne trække oplysninger om dem på tværs af alle systemer og dermed ’misbruge’ dem. ” 

(Andersen 2013). Disse diskussioner har sandsynligvis foregået på TV og er derfor ikke mulige at finde 

via artikler eller Internettet.  

          Også Peter Blume omtaler en bekymring i befolkningen. Han referer dog ikke specifikt til tiden 

lige efter indførslen af CPR, men taler blot om ”at mange har set Big Brother i horisonten” (Blume 

1996: 17). I denne forbindelse henviser han desuden til en AIM-undersøgelse fra 1986. Denne viste 

betydelig bekymring mht. registrene hos befolkningen (Ibid.: 18).   

          Det kan på den baggrund konkluderes, at den danske befolkning ikke uforbeholdent har 

accepteret CPR’s indførsel. Dog skal det mht. de før nævnte folkelige protestester bemærkes, at disse 

– if. Andersens udsagn – ikke havde så meget med princippet om selve personnummeret at gøre, 

som med princippet om centraliseringen og brugen af EDB. Således påpeger Andersen, at ” (…) synet 

[dengang var] gennemsyret af en angst for, hvad den nye IT-teknologi kunne bruges og misbruges til. 

Det tror jeg var baggrunden. ” (Andersen 2013).  

          Der var således ikke tale om skepsis over for statens mulighed for at personidentificere de 

enkelte borgere, men snarere den teknologiske udvikling. Andersen nævner ganske vist frygten for 

’misbrug’, men ikke eksplicit, at det er staten, der skulle kunne finde på dette.  Det passer med den 

                                                           
19 Artikelkroniksamlinger fra årene 1967-1972. Deraf er 7 potentielt relevante artikler blevet læst.  
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tidligere beskrevne grundlæggende tillid til staten og myndighederne i DK og med det, som de 

internationale målinger i afsnit 3.2 viser. 

Den senere udvikling i lovgivningen og den politiske debat 

1968-loven blev erstattet af Loven om Det Centrale Personregister i 200020. Denne lov opstod 

primært pga. et EF-direktiv fra 1995 om beskyttelse af fysiske personer ifm. behandling af 

personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger. Dette nødvendiggjorde en ændring 

af 1968-loven (Willumsen 1999: 60). 

          Som noget nyt indeholdt lovforslaget til den nye CPR-lov en specificering af, hvilke 

oplysningstyper der kan registreres i CPR om den enkelte, og indebar mulighed for at få beskyttet ens 

oplysninger mod videregivelse fra CPR. Begge dele forblev formentlig i loven ved vedtagelsen i 2000, 

da de findes i den aktuelle CPR-lov fra 2009 (jf. afsnit 2.2.1).   

          Nyt var også muligheden for at registrere gebyrfrit i CPR, hvis en forbruger (eller anden fysisk 

person) generelt ikke ønsker at modtage henvendelser i markedsføringsøjemed21 (CPR-kontoret 

2009: 13). Herudover betød lovforslaget ingen afgørende ændringer i borgernes grundlæggende 

rettigheder og pligter på disse områder (Willumsen 1999: 60). Det lader heller ikke til at have ændret 

på brugen af selve cpr-nr.   

          De omtalte ændringer tyder dog på en lille bevægelse hen imod mere respekt for hensynet til 

privatlivets fred. If. Willumsen skulle lovforslaget samlet set ”skabe den rette balance mellem på den 

ene side hensynet til borgernes privatliv og personlige integritet og på den anden side hensynet til at 

effektivisere den offentlig administration og det private erhvervsliv. ” (Ibid.: 61). 

          Denne udvikling i lovgivningen på området skyldes formentligt den daværende debat i FT og i 

medierne. Lovforslaget fik en del omtale i pressen frem til dets førstebehandling i FT d. 19. januar 

2000. Eksempelvis i kraft af en kronik af afdelingsforstander Oluf Jørgensen fra Journalisthøjskolen i 

Politiken22, og ved, at der i løbet af forhandlingerne i FT blev anvendt ord som bl.a. menneskesyn, 

overvågning, angiveri, ’dyneløfterparagraf’23 og kontrolsamfund (CPR-Kontoret 2009: 11-12).  

          Venstres ordfører anførte endvidere, at der var tale om ”en grundlæggende ideologisk sag om, 

hvordan man mener, forholdet mellem stat og borger skal være. ”, og stillede spørgsmålstegn ved om 

dette skal være ”et overvågningssamfund, som bag jerntæppet før 1989? ”  (CPR-Kontoret 2009: 12).  

Lovforslaget blev dog alligevel vedtaget med hele 89 stemmer for og 12 imod (CPR-kontoret: 13).  

                                                           
20 Den erstatter desuden den gamle folkeregistreringslov fra 1924 (Willumsen 1999: 60). 
21 Kendt som ’Robinson-listen’ 
22 Grænser for kontrol, tirsdag den 18. jan. 2000 
23 Bestemmelsen i lovforslaget om, at kommunerne kan få oplysninger fra offentlige og private myndigheder til 
brug for afgørelse i bopælssager (CPR-kontoret 2009: 11). 
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          Det vil sige, at der trods en ikke ubetydelig kritik var et stort flertal for loven. Partierne, der 

stemte for var S, V, KF, SF, CD, RV, KRF. Partierne, der stemte imod var DF, EL og FRI. Det vil for det 

første sige, at det ikke generelt var den yderste venstrefløj (Enhedslisten), der var imod; og for det 

andet, at modstanden også kom fra højrefløjen (Dansk Folkeparti), samt det daværende Frihed 2000 

(FT 2010). Sidstnævnte må siges at ligge længst ude på højrefløjen, da det udgjordes af fire tidligere 

Fremskridtsparti-medlemmer (Ibid.). Dette parti gik formentligt af alle partierne i FT allermindst ind 

for velfærdsstaten og statslig kontrol.  

          Med andre ord var denne modstand af loven formentligt ikke overraskende for den daværende 

regering og udgjorde, som nævnt, kun en lille del af FT. Der var sandsynligvis en lignende situation, 

da 1968-loven blev vedtaget. Der var således ikke nødvendigvis noget væsentligt brud med 

konsensustraditionen i det danske demokrati. 

Debatten om cpr-nr. i nyere tid 

Der har særligt i det seneste års tid været en del debat om cpr-nr. og dets fremtid efter læk af 

900.000 cpr-nr. i sommeren 2014 (Breinstrup & Sand 2014). Berlingske Tidende kunne eksempelvis i 

juli 2014 bringe en artikel om en stigende frygt for identitetstyveri hos danskerne (Engmann 2014). I 

artiklen udtalte en 23-årig dansker sig om at være blevet offer et ID-tyveri, der havde medført en stor 

gæld, og nær havde bragt ham i RKI-registeret (Ibid.).  

          Der har dog også inden denne meget omtalte læk været kritiske røster. Rådet for Digital 

Sikkerhed meldte f.eks. allerede i okt. 2013 ud, at cpr-nr. skal laves om og senere helt burde afskaffes 

(DR 2013). Cpr-nr. er, if. rådet, alt for nemt at stjæle, og der er derfor behov for et mere sikkert 

system. Der skal if. formanden for rådet, Birgitte Kofod Olsen, også laves om på den kultur omkring 

cpr-nr., vi har udviklet, hvor det er blevet almindeligt for både private virksomheder og offentlige 

virksomheder at bruge cpr-nr. (DR 2013). 

          Derudover blev det danske CPR-system kritiseret allerede tilbage i 2003. En ekspert i udvikling 

af metoder til beskyttelse af personlige data, Stephan Engberg, udtalte sig i en artikel i magasinet 

Danmarksposten. Her omtalte han et stigende ubehag hos danskerne ved at blive registreret 

allevegne samt nogle af problemerne ved det danske centraliserede registreringssystem ifm. 

digitaliseringen (Schou 2003). Han påpeger, at ”Langt de fleste oplysninger om os både i det 

offentlige og i det private er lagret under vores CPR-nummer. I det system kan alle mulige oplysninger 

om os køres sammen, så vi bliver helt gennemsigtige. ” (Ibid.). Et sådant system, mener han, er en 

trussel for demokratiet og for privatlivets fred (Ibid.).   

          Det skal dog bemærkes om sidstnævnte artikel, at den kom på det tidspunkt, hvor 

digitaliseringen af den offentlige forvaltning var begyndt, og derfor formentligt bør ses som en form 
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for reaktion på digitaliseringens konsekvenser. Det vil desuden sige, at kritikken ikke nødvendigvis er 

udtryk for dalende tillid til staten og dens myndigheders brug af CPR. 

          På trods af det digitale sikkerhedsråds anbefalinger og den omtalte stigende utryghed i 

befolkningen over for digitaliseringen har flertallet i FT tilsyneladende ikke ændret sit syn væsentligt 

på omgangen med personoplysninger. Der har således været en overvejende kritisk reaktion fra et 

flertal i FT på EU-Kommissionens forslag til en ny persondatalov for alle EU-lande, der er under 

behandling. If. en JP-artikel kæmper den danske regering og Venstre således meget imod 

lovforslaget. De mener ikke, det er nødvendigt, og at det bare er en økonomisk belastning 

(Deichgræber & Dyrekilde 2014).  

          Peter Blume kritiserer denne indstilling og udtaler i artiklen, at ” (…) det er prisen for at have en 

digital forvaltning. Digitaliseringen gør det hele meget sårbart, og der er langt mere brug for 

beskyttelse” (Ibid.). Regeringens modvilje over for lovforslaget kan tolkes som politikeres fortsatte 

tillid til statens myndigheder og store fokus på de offentlige myndigheders interesser frem for 

beskyttelse af borgeres privatliv.      

          Det skal dog bemærkes, at der i februar 2015 blev fremsat et forslag til ændring af CPRL vedr. 

Udvidet adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler mod deres person24, der træder i 

kraft d. 1. maj (Retsinformation.dk 2015). Dette er en styrkelse af beskyttelsen af danskeres 

personoplysninger, og det vil derfor være interessant at se, om der vil komme lignende tiltag.   

  

5.1.2 Tyskland 

Tyskerne har hverken et identificerende nr. som det danske cpr-nr. eller et centralt 

personregistersystem som CPR. Det har medført et omfattende bureaukrati, som tyskerne selv ofte 

klager over, if. udlandskorrespondent i DE for Kristeligt Dagblad, Heidi Dachs (Dachs 2000). I stedet 

for cpr-nr. har de et såkaldt Personalausweis, der er deres ID. Nummeret heri siger ikke noget om 

indehaveren. Det bruges kun af myndigheden, der har udstedt kortet, til at identificere selve kortet 

(Ibid.).  

Overvejelser om indførelse af personregister  

Der har i det daværende BRD været overvejelser om at indføre et centralt register og at give tyskerne 

personnr. for ca. tyve år siden. Dette udtaler ombudsmanden i Bayern, Reinhard Vetter, der skal 

                                                           
24 Ifm. æresrelaterede eller samlivsrelaterede konflikter m.v. 
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holde øje med om den såkaldte registerlov i DE bliver overholdt i Bayern, i førnævnte artikel (Dachs 

2000). Dachs kalder ham registerombudsmand, men dette skal formentlig forstås som ombudsmand 

for databeskyttelse og informationsfrihed, som der jf. afsnit 4.1.2 findes i hver delstat.     

          Ideen blev, if. Reinhard Vetter, dog hurtigt droppet af de tyske politikere, fordi de var bange 

for, at systemet ville kunne misbruges. Vetter udtaler i artiklen, at ”Tyskerne reagerer allergisk over 

for registrering af borgerne på grund af fortiden. Under nazismen og senere i DDR blev borgerne 

katalogiseret, overvåget og forfulgt. Tyskerne er i dag bange for registrering. ” (Ibid.). 

          Det kunne være en af grundende til, at det har været svært at finde andre kilder, der omtaler 

dette, ud over ovennævnte avisartikel. I de tyske online parlamentsarkiv kan man dog finde 

dokumenter, der bekræfter, at der har været tale om indførsel af et alment gyldigt personnr., kaldet 

Personenkennziffer (Bundestag 1970b).  

          De omhandler en forespørgsel fra formændene for hhv. SPD og det liberale FDP, til den 

daværende forbundsregering og Indenrigsminister (FDP) samt et svar fra sidstnævnte. Begge fra 

1970 (Bundestag 1970a, Bundestag 1970b). Regeringen bestod dengang af en regeringsforbund 

mellem SPD og FDP (Von Alemann 2015). Dvs. det var repræsentanter fra regeringspartierne, der 

spurgte regeringen. Det undrer mig derfor, at formændene ikke allerede kendte til overvejelserne. 

Det kunne tyde på, at det stort set kun har været indenrigsministeriet, der kendte til overvejelserne.  

          Det er desuden værd at bemærke, at forespørgslen kun forekommer to år efter indførelsen af 

CPR i DK. I forespørgslen ønskes bl.a. besvaret, om der allerede er nogen i BRD, der arbejder på at 

indføre et almengyldigt personnr., og om der er grunde, der taler for at indføre et sådan system 

(Bundestag 1970a).  

          Med andre ord er forespørgslen ikke nogen kritik af forslaget, da de to partier tilsyneladende 

endnu ikke ved, hvilke overvejelser ministeren har gjort sig. Henvendelsen giver således primært 

udtryk for nysgerrighed, dog evt. også for en bekymring for en potentiel krænkelse af menneskets 

værdighed.  

          Ministerens svar herpå er, at der siden 1968 har været et samarbejde med kommuner og 

erhvervsliv om at forberede indførsel af et sådan nr. for at lette forvaltningsarbejdet. Man 

forestillede sig, at nummeret skulle bestå af 12 cifre, hvoraf de første skulle være fødselsdato. Det 

skulle være op til de enkelte delstater at uddele numrene, hvilket forventedes at kunne begynde i 

1972 (Bundestag 1970b: 3-4). Indenrigsministeren nævner derudover en række fordele ved at 

indføre et sådan personnr. og indførslen af EDB i forvaltningen omtales også. Dette giver et indtryk 

af, at ministeren og de tyske forvaltningsorganer tænkte lige så moderne og fremsynet som i DK 

(Ibid.: 4-5).   
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          Endvidere spørger de to partier, om regeringen deler den frygt, der er i offentligheden, for at 

indførelsen af et sådant system ville øge mulighederne for indgriben i den enkeltes privatsfære, og  

om det vil krænke ’menneskets værdighed’: ” (…) in der Öffentlichkeit geäußerte Befürchtung, (…) 

würden (…) die Würde des Menschen beeinträchtigt?” (Bundestag 1970a).  

          Af ministerens svar fremgår, at regeringen ikke deler denne frygt. Ministeren påpeger, at de 

øgede muligheder for sammenkobling af data og dermed øgede risici for misbrug ikke opstår med 

personnummeret, men ved indførslen af EDB. Således skriver ministeren, at et almengyldigt nr. ikke i 

sig selv lægger op til muligheder for krænkelse af den enkeltes privatsfære. Derudover kan risici for 

misbrug i høj grad forhindres gennem sikrings- og beskyttelsesforanstaltninger (Bundestag 1970b: 5-

6).   

          Endeligt svarer ministeren i forlængelse heraf, at der ikke er grund til at tro, at et almengyldigt 

personnr. skulle krænke menneskets værdighed, men han mener snarere, at det er en styrkelse af 

retsbeskyttelsen for den enkelte borger. Han henviser desuden til, at der allerede bruges numre til 

forskellige borgerforvaltningsopgaver (Ibid.: 6).  

          Således mener ministeren ikke, at et personnr. eller registersystem er i modstrid med den tyske 

grundlov. På baggrund af den tyske historie overrasker det mig, at ministeren kunne have denne 

indstilling. I lyset af, at DDR indførte et lignende system samme år (Universal-Lexikon 2012a), er det 

yderligere tankevækkende og svært at få til at passe ind i historien og principperne for 

konstitutionelt demokrati.     

          En forklaring på indenrigsministerens planer kunne være, at han i kraft af sin position var blevet 

mere loyal over for staten end resten af regeringen, og derfor kunne fokusere mere på fordelene ved 

almengyldigt personnr. og elektronisk registersystem. 

          En yderligere faktor kunne være, at vesttyskerne i 1970 endnu ikke kendte til indførelsen af 

personnummer i Østtyskland samt ikke kunne ikke vide, hvor mange krænkelser af den personlige 

frihed og privatlivets fred, der i de følgende år vil komme til at ske, indtil murens fald 1989.   

          Derudover skal det understreges, at der i DE er større fokus på regulering af offentlige 

myndigheders omgang med personoplysninger, end i DK. Dette ses eksempelvis ved de tyske 

delstaters egen datalovgivning, der kun omhandler offentlige myndigheder, og at nogle af disse love 

desuden blev vedtaget inden BDSG fra 1990 jf. afsnit 4.1.2. Dette passer med teorien, historien og 

den deraf opståede lave tillid til staten og myndighederne i det tyske samfund.   

Personnumre til forskellige formål 
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Alle tyske borgere har, som nævnt, et Personalausweis. Dette har tyske borgere pligt til altid at have 

på sig fra en alder af 16 år, da visse berettigede myndigheder har krav på at se dette (BJV). Men det 

kan, som nævnt, ikke give adgang til personlige oplysninger om indehaveren.  

          Ud over dette ID-bevis har tyskerne personnumre. Forskellen fra cpr-nummeret er, at der er 

ikke kun er et enkelt nr., men forskellige med hver deres formål. Et af disse er et socialnr., 

Sozialversicherungsnummer, der bruges til en række forskellige social- og sundhedsydelser 

(Foerderland.de, Meine-Krankenkasse.de 2014).  

          Dernæst findes der et ID-nr. ifm. betaling af indkomstskat, Steuernummer, (Steuerberaten.de 

2014). I 2008 blev der øvrigt indført et nyt skatte-personnr. (Steuer-ID). Dette nr. beholder man – til 

forskel fra før – hele livet, uanset om, man flytter eller bliver gift. Det kan desuden, if. den tyske 

skattemyndighed, ikke identificere indehaveren. Den tyske regering har på den måde forsøgt at 

mindske det omfattende bureaukrati i den offentlige forvaltning. (BZST 2014).  

          Desuden findes der et pensionsnr.25, som man får tildelt ved tilmeldelse til en 

pensionsforsikring, oftest ifm. start på et job (Lohn-info.de 2015), samt et personnr., man får tildelt 

ved indtræden i det tyske forsvar, Bundeswehr26 (Bundestag 1970b, Universal-Lexikon 2012b).  

          Det er muligt, at der eksisterer flere personnumre til nogle andre specifikke formål, men det 

væsentlige er, at der i DE anvendes flere forskellige personnumre til samme person.  

          Det betyder, at alle tilgængelige oplysninger om hver borger ikke bliver holdt samlet som i det 

danske CPR-system. Tyske myndigheder har ikke umiddelbar adgang til flere oplysninger end dem, 

der alene er nødvendige for at løse en bestemt forvaltningsopgave og kan ikke uden videre udveksle 

oplysninger internt.  

          En offentlig myndighed må som udgangspunkt ikke bruge erhvervede personlige data til andet, 

end det formål, de er tiltænkt, og de må f.eks. kun opbevares, hvis indehaveren heraf har indvilliget 

heri og det er i dennes interesse (§14 BDSG). Endvidere har tyske borgere ret til at få oplysninger 

slettet eller spærret jf. afsnit 4.1.2. Dette burde også inkludere de omtalte personnumre, hvis man 

antager, at disse hører ind under første kategori af personoplysninger.  

          Med andre ord er det sværere at få adgang til personlige oplysninger for den tyske stat, end for 

den danske, og den tyske stat har ikke adgang til ligeså mange oplysninger om den samme person.   

Dette bekræfter tidligere nævnte Reinhard Vetter: ”Borgerne har krav på at vide præcist, hvilke 

myndigheder, der registrerer hvad, og hvortil oplysningerne skal bruges. (…) Borgerne skal give deres 

samtykke, hvis oplysninger skal videregives. ” (Dachs 2000).  

                                                           
25 Rentenversicherungsnummer 
26 Personenkennziffer 
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             Dette forklarer desuden hvorfor den tyske offentlighed ikke uden videre har accepteret det 

nye skatte-ID. Selvom dette ID ikke er personidentificerende, har det alligevel vakt skepsis. Det er 

f.eks. blevet sammenlignet med det tidligere beskrevne personregistersystem i DDR af en tysk 

historiker (Brendel 2008).  

          If. en artikel hos Spiegel Online har mange borgere desuden givet udtryk for frygt efter 

indførslen af skatte-ID’et og den tyske forbundsombudsmand for databeskyttelse, Peter Schaar, har 

været bekymret for det nye skatte-ID (Meusers 2011). Han påpeger i artiklen, at ikke kun 

skattemyndighederne bruger dette ID. Også banker, forsikringer og sygekasser er begyndt at 

anvende det. Således vil nummeret kunne komme til at give et ’dybt‘ indblik i private leveforhold for 

indehaveren, og der er en ”fare for dannelsen af oplysende personlighedsprofiler (min overs.). ” 

(Ibid.).   

          Disse reaktioner afspejler tydeligt den tidligere nævnte angst for registrering og mistillid til 

staten, der er opstået med bestemte historiske erfaringer. Således henviser Peter Blume i den 

tidligere nævnte artikel fra DanmarksPosten også til de historiske forskelle mellem DK og DE som en 

forklaring på denne mistillid over for offentlige myndigheders registrering af personoplysninger. If. 

ham er tyskerne bange for statsmagten, fordi de har oplevet, hvad der kan ske, hvis den får for 

meget magt (Schou 2003).  

         Det giver derfor også god mening, at DE er det EU-medlemsland, der i modsætning til DK, har 

kæmpet allerhårdest for at få strammet EU-Kommissionens tidligere nævnte udspil til en ny 

persondatalov (Deichgræber & Dyrekilde 2014).  

5.2 Konklusion  

Det danske CPR-system blev oprettet i 1968.  Dette system bruges i dag flittigt og betyder, at vi har 

en effektiv offentlig forvaltning. Lovgivningen giver mulighed for at udveksle oplysninger om en 

person på tværs af myndigheder.  Dette betyder også, at de offentlige myndigheder i DK har stor 

kontrol med danskerne.  

          Dette kan ses som en fortsættelse af den unikke historiske udvikling i DK, der har skabt en høj 

grad af tillid til staten og dens myndigheder. Der var ikke nogen væsentlig politisk eller folkelig 

modstand mod indførsel af CPR. Kun få kilder nævner bekymring i befolkningen. Dette kan også 

forklares med den danske demokratiopfattelse. 

          Ligeledes bemærkelsesværdigt var, at processen frem til indførslen i 1968 var præget af 

indenrigsministerens ønske om en hurtig indførelse af CPR. Der gives desuden indtryk af, at den lille 

eksisterende politiske modstand og kritik nærmest blev overhørt. Den senere fornyede CPR-lov i 

2000 blev vedtaget med stort flertal.  
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          Efter digitaliseringens indtog, der har medført yderligere risici for misbrug af CPR og –nr., har 

der imidlertid været en del kritik af CPR og bekymring hos danskerne – særligt efter et stort CPR-læk i 

2014. Denne bekymring er dog ikke nødvendigvis ensbetydende med faldende tillid til staten. 

          I DE findes der ikke et system som det danske CPR. Der fandt dog politiske overvejelser sted om 

at indføre et lignende system i 1970, men de blev hurtigt droppet pga. frygten for misbrug.  

          Tyskerne har, i stedet for ét enkelt, flere personnumre til forskellige formål som f.eks. 

socialforsikrings- og skatte-ID. Derudover har hver tysker et ID, der ikke indeholder noget 

personidentificerende nummer. Den tyske stat og de offentlige myndigheder har dermed ikke 

samme muligheder, som i DK, for at indhente samlede registrerede oplysninger om den enkelte. 

Lovgivningen begrænser mulighederne for videregivelse af oplysninger mere, end den danske. De 

fleste i befolkningen lader til at synes den nuværende registrering er nok eller snarere for meget.  

          Disse forskelle skyldes for det første i høj grad, at der er en grundlæggende skepsis over for at 

lade sig registrere, der hænger sammen med en lav tillid til staten og myndighederne i DE, og for det 

andet, at der er konstitutionelt demokrati i DE. Begge dele er et produkt af forskellige historiske 

udviklinger i de to lande.   

Hvorvidt disse forskelle også afspejler sig ift. direkte overvågning, statslig tv-overvågning i det 

offentlige rum, vil jeg det næste kapitel se nærmere på.   
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6 Kapitel 

6.1  Statslig tv-overvågning i det offentlige rum 

Først vil jeg redegøre for og analysere på brugen af overvågning samt befolkningens holdning i DK, og 

dernæst i DE.  I afsnittet om DE vil jeg særligt fremhæve forskellene mellem de to lande og forsøge at 

forklare årsagerne hertil.  

6.1.1 Danmark 

Omfattende brug af tv-overvågning 

Tv-overvågning har de seneste år været stødt stigende – og dette på trods af, at andre former for 

overvågning er kommet til (Blume 2008: 11, Knudsen 2011). Der er tale om en stigning på omkring 

50.000 kameraer årligt, vurderede Peter Lauritsen, forsker i overvågning ved Aarhus Universitet 

(Knudsen 2011). Med andre ord bliver en fortsat større del af samfundet tv-overvåget og denne 

overvågning er i dag på mange måder ”en naturlig del af samfundslivet”, som Blume formulerer det 

(Blume & Herrmann 2013: 268).  

          Således berettede Det Kriminalpræventive Råd (DKR) allerede i 2005 om en stigning i brugen af 

tv-overvågning. Formålet er i øvrigt ofte at forebygge eller opklare kriminalitet, selvom den 

præventive effekt fortsat er tvivlsom (DKR 2005: 1). Alligevel konstaterer Blume og Herrmann, at der 

er ”et stadigt pres på at få liberaliseret lovgivningen og dermed for at få udvidet mulighederne for tv-

overvågning af flere områder, der er offentligt tilgængelige ” (Blume & Herrmann 2013: 268).  

          Lovgivning vedr. tv-overvågning i DK blev vedtaget i 1982 (Lov om Forbud mod tv-overvågning 

mv.), motiveret af et forsøg på at iværksætte tv-overvågning i Herning samme år og senere i en 

gågade i Hobro. Det satte gang i en større kritisk offentlig debat (Blume 2008: 31).  

          Debatten kom også til udtryk i FT, bl.a. ved daværende justitsministers (Ole Espersen) 

afsluttende bemærkning ved 3. behandlingen af forslaget til førnævnte tv-overvågningslov: ”Et 

samfund, hvor præventionen består i, at vi ved os iagttaget, herunder af private, synes jeg er et 

meget uhyggeligt samfund. Jeg vil meget advare i mod, at vi udvikler os i den retning i Danmark” (FT 

1981-82 Forh. Sp. 8038) (Blume 2008: 22). Det tyder alligevel på, at dette er sket. Det er i hvert fald 

et faktum, at loven fra 1982 er undergået adskillige ændringer; senest i 2007 en lovrevision, hvor 

dens titel desuden skiftede til nuværende titel Lov om Tv-overvågning (TOL), da den nu i højere grad 

regulerer, end forbyder tv-overvågning (Ibid.).  

          Loven gælder fortsat primært for private.  Man har ikke fundet det nødvendigt med specifikke 

regler for offentlige myndigheder, da sidstnævnte i forvejen er underlagt de almindelige 
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offentligretlige regler, herunder om saglighed og proportionalitet (Blume & Hermann 2013: 269). Der 

står imidlertid kort om i TOL vedr. offentlige myndigheder (Bilag 4).   

          Dog omhandler disse regler ikke begrænsninger af politiets overvågningsmuligheder, men 

derimod flere beføjelser, end andre offentlige myndigheder. Derudover er politiet, if. Blume og 

Herrmann, undtaget fra fristen på 30 dage for at opbevare optagelser, selvom dette ikke fremgår 

klart. Politiet må nemlig opbevare dem ”så længe det er politimæssigt relevant. ” jf. princippet i PDL 

§5, stk. 5 (Blume & Herrmann 2013: 275).  

          Blume og Herrmann påpeger desuden, at det ”sig selv [er] interessant, at det er forholdet 

mellem private, der især har givet anledning til speciallovgivning. ” (Ibid.: 269). Dette forhold kunne 

meget vel hænge sammen med den tidligere nævnte grundlæggende høje grad af tillid til staten og 

de offentlige myndigheder i det danske samfund. Det kunne forklare, at der har været et større 

ønske om specifikt at regulere privates adgang til at tv-overvåge. 

          Behandlingen og videregivelsen af personlige oplysninger, der evt. indsamles som følge af tv-

overvågning er ikke fastlagt i TOL, men skal ske iht. PDL, der i øvrigt – til forskel fra TOL – gælder 

både for private og offentlige myndigheder (Blume 2008: 25). At de væsentlige regler for tv-

overvågning ikke er samlet i PDL er noget karakteristisk ved dansk ret (Ibid.: 23). Blume påpeger i den 

forbindelse, at lovens indhold i princippet ikke påvirkes af valget af den lovtekniske udformning, 

”men det kan alligevel have en vis betydning for reguleringens effektivitet, hvorledes dette valg bliver 

truffet. ” (Ibid.: 24). 

          Uanset reguleringens effektivitet skønnede Peter Lauritsen i 2011, at der var installeret omkring 

350.000 overvågningskameraer i DK (Knudsen 2011) og med hans førnævnte antagede årlige stigning 

svarer det til omkring 500.000 kameraer her ca. tre år efter, i starten af 2015. Det lyder af mange i 

betragtning af, at vi kun er ca. 5,7 mio. indbyggere (DST 2014); det svarer til et kamera for hver 11. 

dansker. DK blev da også allerede i 2007 klassificeret som ”Extensive Surveillance Society”27 (Valeur & 

Mortensen 2009: 8).  

          De førnævnte tal indbefatter dog al tv- overvågning, både privat og statsligt iværksat.  

Ikke så overraskende er det svært at få overblik over politiets og især PET’s aktuelle brug af tv-

overvågning. PET har visse grunde til at holde mange informationer for sig selv, men bliver derudover 

også i mindre og mindre grad kontrolleret. F.eks. er dele af PET’s overvågning kommet ud af 

domstolskontrol eller bliver udsat for sen domstolskontrol – dvs. når overvågningen først har fundet 

sted (Valeur & Mortensen 2009: 13).  

                                                           
27 I en sammenlignende analyse foretaget af Privacy International (PI). PI er en NGO registreret i UK som 
velgørenhedsorganisation, der kæmper internationalt for respekt for privatlivets fred (PI).  
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          Der skal alligevel ikke herske tvivl om, at der er kommet flere overvågningstiltag i de seneste år 

efter terrorangrebet 11. sept. 2001 for at imødegå terror (Ibid.: 19). Antiterrorlovene i 2002 og 2006 

medførte således udvidede beføjelser til politiet og gav flere ressourcer til PET (Ibid.: 20), nærmere 

bestemt er PET’s ressourcer næsten tredoblet i perioden 2002-2007, if. foreningen Demos’ egen 

undersøgelse af PET (Demos 2009: 27). Derudover er tv-overvågningen i det offentlige rum generelt 

set øget betydeligt (Valeur & Mortensen 2009: 8).  

          De udvidede beføjelser til politiet bekræftes af Datatilsynets praksis for offentlige myndigheder: 

”Inden for rammerne af de gældende regler, herunder persondataloven og almindelige 

forvaltningsretlige principper, har politiet mulighed for at tv-overvåge på frit tilgængelige steder med 

henblik på at forebygge og opklare kriminalitet, herunder med henblik på terrorbekæmpelse. ”.  Dette 

er formentlig en stor del af forklaringen på, hvorfor der f.eks. på finansloven i 2009 blev afsat 12,5 

mio. kroner til politiet til forsøg med tv-overvågning på offentligt befærdede steder som f.eks. 

gågader, offentlige pladser og butikscentre (Østjyllands Politi 2010).   

          Med andre ord er udviklingen i tv-overvågning i DK gået fra at ville holde mulighederne herfor 

meget indskrænkede og tage hensyn til privatlivets fred (Blume 2008: 21, DKR 2005: 19) til i stigende 

grad at kompromittere dette hensyn for at kunne fange nogle potentielle terrorister.  

          Der er således tale om en vægtning af statens interesse (DK’s sikkerhed) højere, end 

beskyttelsen af den enkeltes ret til at færdes i fred i det offentlige rum. Denne udvikling er 

politikerne nok ikke stolte af, men den virker ved nærmere eftertanke ikke så overraskende, når man 

tager den danske historiske udvikling og flertalsdemokratiopfattelsen i betragtning.  

          Derudover skal udviklingen i overvågning også ses i konteksten af, at de retspolitiske 

overvejelser har været baseret på en fast antagelse om, at tv-overvågning i ”et eller andet ubestemt 

omfang har en positiv betydning i forhold til kriminalitetsforebyggelse og opklaring” (Blume 2008: 

14).  

          Endeligt skal det nævnes, at tv-overvågning kan foregå med eller uden optagelse samt enten 

digitalt eller analogt. Overvågning med optagelse er efterhånden mest udbredt ligesom den digitale 

form i stigende grad bliver brugt. Den digitale form er forbundet med både fordele og risici (Blume 

2008: 20-21). Dette kan også siges at gælde for overvågning med optagelse: ” (…) idet der sker en 

egentlig indsamling af personoplysninger, som kan anvendes efterfølgende med en risiko for 

privatlivskrænkelser. ” (Blume & Herrmann 2013: 273).      

          På denne baggrund skulle man tro, at der ville være en stigende bekymring i offentligheden 

over for tv-overvågning, men dette lader ikke til at være tilfældet. Ikke mange dage efter 

skudattentaterne København i februar 2015 meldte bl.a. regeringen og DF ud, at beføjelserne til bl.a. 
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PET og FE skal udvides, herunder mht. tv-overvågning (DR 2015, Haagerup 2015). Initiativerne er 

blevet kritiseret af Enhedslisten og flere eksperter, f.eks. advokat Jacob Mchangama fra tænketanken 

Justitia og juridisk konsulent fra Amnesty International, DK (Haagerup 2015, Dahlin & Stræde 2015).  

Stigende folkelig opbakning 

Der er, som antydet, sket meget i den generelle folkelige holdning til tv-overvågning siden den 

kritiske debat, der var i 1982. Der har i de senere år været en stigende opbakning.  Denne har, if. 

Blume, desuden påvirket lovgivningen i retningen af at blive mere liberal (Blume 2008: 22). Blume 

nævner da netop også, at det er paradoksalt, hvordan ” (…) den teknologiske udvikling har gjort 

overvågningen mere effektiv og dermed potentielt mere privatlivskrænkende samtidig med, at 

befolkningen i stigende grad ønsker denne form for overvågning. ” (Ibid.: 23). Der er således sket en 

tilvænning til tv-overvågningen (Ibid.).  

          If. DKR’s førnævnte rapport var der allerede tilbage i 1999 stor tilslutning til tv-overvågning i det 

offentlige og halvoffentlige rum, (DKR 2005: 9) og ”udviklingen med flere og flere kameraer gør os i 

det store hele ikke mere urolige. ”(…) ”De fleste er positive, fordi de mener, at tv-overvågning 

forebygger kriminalitet. For mange - specielt kvinder - er tv-overvågning også med til at skabe 

tryghed. ” (Ibid.).  

         Ift. det offentlige rum var tilslutningen størst til overvågningskameraer uden for hhv. banker 

eller posthuse (84 procent) og på togstationer (82 procent) (Ibid.: 10-11).  

          Hertil er det relevant at påpege, at den tv-overvågning, der er omfattet af undersøgelsen, 

primært er ’upersonlig’, hvilket kan have en positiv betydning i sig selv. Selvom tv-overvågning altid 

er rettet mod personer, kan den kaldes upersonlig, når den ikke på forhånd er rettet mod bestemte 

personer (Blume 2008: 23). Det virker således forståeligt, at den upersonlige tv-overvågning nyder 

den største opbakning.  

          Dette kunne være en af forklaringerne på udfaldet af en rapport om sikkerhed og tryghed på 

befærdede steder fra 2011 initieret af PET, der dokumenterer en fortsat positiv opfattelse af tv-

overvågning på offentlige steder (RelationLab 2011: 5).  Overraskende for PET var desuden, at 

oplevelsen af tryghed var størst, når overvågningskameraer er synlige frem for, hvis de er skjulte. 

”Valget mellem synlige eller usynlige sikkerhedstiltag har altid været en balancegang, da synlig 

sikkerhed kan have en tendens til at få den modsatte effekt – skabe utryghed. Men borgerne oplever 

synlige sikkerhedsforanstaltninger som direkte tryghedsskabende. ” (Ibid.).   

          Undersøgelsen viste endvidere, at den vigtigste faktor, der har betydning for 

tryghedsoplevelsen er tilliden til, ”at Danmark har et ressourcestærkt og kompetent politi og 

terrorberedskab, (…). Det er ikke overraskende, at politiet og efterretningstjenesten har så stor positiv 
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indflydelse på danskernes tryghedsoplevelse. ” (RelationLab 2011: 5). Dette passer desuden godt 

med, at en tredjedel af befolkningen er myndighedsfokuserede28 og en anden tredjedel er 

sikkerhedsorienterede29 i deres tryghedsoplevelse (Ibid.: 6). Når dette er tilfældet, må det uden tvivl i 

stort omfang hænge sammen med den danske befolknings generelle høje tillid til staten og dens 

myndigheder – i hvert fald uden tvivl hvad angår den førstnævnte gruppe.  

          Denne førnævnte vigtigste tryghedsfaktor skal dog formentlig ikke forstås som en faktor alene i 

sammenhængen med tv-overvågning, men som en faktor for, hvorvidt danskerne generelt føler sig 

trygge.   

          Derudover skal det nævnes, at opfattelsen af, at det er ’naturligt’, at politiet tv-overvåger 

hænger formentlig sammen med, at man i forvejen har en positiv opfattelse af tv-overvågning. For 

hvis denne derimod grundlæggende opleves ”som noget negativt eller som en trussel, er der næppe 

nogen tvivl om, at denne oplevelse er størst, når overvågningen iværksættes af politiet. ”  (Blume 

2008: 18).  

          Den generelle positive opfattelse af overvågning kan delvis skyldes den høje grad af SK. Dvs. der 

er en grundlæggende tillid til, at alle – såvel staten, offentlige myndigheder som private – overholder 

loven og ikke vil misbruge oplysninger indsamlet via tv-overvågningen. Således var den primære 

årsag til at være negativt stemt over for tv-overvågning i 2005, if. DKR’s rapport, kun for 16 procent 

frygten for misbrug30 (DKR 2005: 12).  

          Denne generelle tillid til statens brug af overvågning bekræfter Rikke Frank Jørgensen, 

seniorrådgiver ved Institut for Menneskerettigheder, i tidligere nævnte artikel på etik.dk: ”I Danmark 

er der generelt stor tiltro til statsmagtens brug af overvågning, (…). ” (Knudsen 2011) og efterspørger 

derfor mere sund skepsis, som de f.eks. har i DE (Ibid.). Ligeledes taler overvågningsforsker Peter 

Lauritsen om, at vi danskere ikke skal være ’naive’ over for tv-overvågning (Maltesen 2011).      

          Lauritsen påpeger yderligere, at ingen ”kan have noget imod, at der sættes videokameraer op, 

hvis de kan være med til at forhindre terror og anden voldsom kriminalitet. Men kameraerne kan jo 

bruges til andet, når de først er der” (Ibid.). Dog gælder hans frygt for misbrug mere boligforeninger 

og andre private, end offentlige myndigheder (Ibid.).  

                                                           
28 Myndighedsfokuserede: ”De er fokuserede på det internationale efterretningssamarbejde og politiets rolle 

bag linjerne. Det er i princippet kun politiet og myndighederne, der påvirker deres tryghedsoplevelse. ” 
(RelationLab 2011: 6) 
29 Sikkerhedsorienterede: ”De har mere fokus på de fysiske og taktiske sikkerhedstiltag på selve pladsen eller 
stedet. De orienterer sig på den plads, hvor de er, og vurderer i hvor høj grad, de synes, at sikkerhedsforholdene 
er i orden. Men de bruger også menneskemængden som pejlemærke (…) ” (Ibid.). 
30 64 % angav krænkelse af privatlivets fred som årsagen (DKR 2005: 12). 
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          Grunden til den store opbakning til tv-overvågning kan dog også være, at mange danskere ikke 

føler, at deres privatliv bliver krænket, men derimod styrket. Denne oplevelse mener Blume og 

Herrmann i høj grad gør sig gældende, og at den bygger på den opfattelse, ”at den uskyldige ikke har 

noget at skjule og dermed ikke kan blive krænket af tv-overvågningen. ” (Blume & Herrmann 2013: 

276-77). Denne opfattelse af, at den uskyldige ikke har noget at skjule, kan vi danskere meget vel 

have udviklet op gennem i historien i takt med den kontinuerligt stigende kontrol og indirekte 

overvågning fra statsmagtens side, hvilket etableringen af CPR-systemet i DK illustrerer. 

          Denne afslappede holdning til overvågning og tillid til staten og myndighederne betyder dog 

ikke, at alle danskere er ukritiske overfor, hvorvidt tv-overvågning løser problemerne som f.eks. 

terror. Således viste førnævnte PET-undersøgelse, at danskerne oplever manglende ”tværkulturel 

tolerance og rummelighed” som det, der skaber størst utryghed. Den sidste tredjedel af befolkningen 

anser endvidere netop denne tolerance og rummelighed som den mest afgørende faktor for tryghed 

(RelationLab 2011: 5-6). Det overraskede PET og er pudsigt nok ikke det det budskab, PET og medier 

er gået ud med ifm. denne rapport. Således kritiserer en artikel i Information medierne for at lancere 

rapporten forkert og dermed for ukritisk at genspejle ”danskernes slavenatur”31 (Rehling 2011). 

          Samtidigt viste tryghedsundersøgelsen også, at danskerne føler sig væsentligt mindre trygge, 

når de befinder sig på befærdede steder med mange mennesker, selvom de generelt føler sig trygge i 

det danske samfund. Dette skyldes, at vi generelt måler trygheden ud fra om vi kan ’læse’ de 

mennesker, vi er omgivet af. Når vi er på offentlige steder som f.eks. togstationer og ser mennesker 

anderledes, end os selv, kan vi ikke aflæse dem og bliver derfor usikre (Ibid.: 4-5).  

         Således opfatter en stor del af danskerne de mange kameraer i det offentlige rum som noget, 

der gør dem mindre utrygge, og er derfor positive over for deres tilstedeværelse.  

          Den seneste udvikling mht. terrortruslen, dvs. angrebene i Paris og København, kan evt. ændre 

på befolkningens opfattelse af tv-overvågning på længere sigt i den ene eller anden retning. Som 

tidligere nævnt er der kommet forslag til mere overvågning fra politisk hånd. Spørgsmålet er, om vi 

danskere vil acceptere at sætte vores ret til beskyttelse af privatlivet yderligere på spil, ift. at 

bekæmpe terrortruslen.  

6.1.2 Tyskland 

Tv-overvågningen breder sig  

De første overvågningskameraer i DE dukkede allerede op i storbyerne sidst i 1950’erne, if. den tyske 

forsker Eric Töpfer, der beskæftiger sig med overvågningsteknologier og menneskerettigheder 

                                                           
31 Jf. Anders Fogh Rasmussens bog Minimalstaten 
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(Töpfer 2008: 61, TUB 2012). Kameraerne blev brugt til at overvåge trafikken. I løbet af 1970’erne tog 

udbredelsen af denne form for overvågning for alvor fart (Töpfer 2008: 61).  

         Siden da har brugen af tv-overvågning i det offentlige rum, ligesom i DK, været stigende i DE, 

inklusiv den, der er foretaget af politiet. Dette konkluderer flere aviser (Die Welt 2013b, Biermann 

2013).  Den landsdækkende avis Die Welt beretter i en artikel fra 2013 eksempelvis om et stigende 

antal overvågningskameraer i det nordtyske Niedersachsen og byen Bremen, og denne udvikling 

skulle være gældende generelt for tætbebyggede industriområder (Die Welt 2013b).     

          Denne stigende tendens blev kommenteret i 2003 af Eric Töpfer (Diehl 2010). Han har 

eksempelvis undersøgt udviklingen i Berlin, hvor tv-overvågningen angiveligt skulle været kommet 

”ude af kontrol (min overs.) ”, if. en artikel i Net-udgaven af nyhedsmagasinet Der Spiegel, Spiegel 

Online (Diehl 2010). I artiklen udtaler Töpfer, at antallet af kameraer er steget væsentligt på trods af 

en ellers streng lovgivning på området i hovedstaden. Han foretog, som en del af et forskerteam, en 

systematisk undersøgelse af tv-overvågningen i Berlin tilbage i 2003. Det præcise antal af kameraer, 

der er installeret i byen i dag, er der tilsyneladende ingen, der kender (Ibid.).  Det skal dog 

understreges, at de fleste kameraer er opsat på halvoffentlige steder såsom på kasinoer og i butikker, 

dvs. opsat af private og altså ikke opsat af politiet. Politiet må i øvrigt slet ikke overvåge permanent i 

det offentlige rum – bortset fra ’udsatte’ steder såsom regeringsbygninger og synagoger (Ibid.). Dette 

er således en markant forskel fra det danske politi.  

          I Syd, i det ellers konservative Bayern, er overvågningen på offentlige steder ligeledes steget 

markant, hvilket vækker bekymring hos forkæmpere for databeskyttelse (Die Welt 2013a). Der skulle 

være omkring 17.000 kameraer på offentlige steder i delstaten, der opsat af kommunerne (Ibid.). 

Dvs. i mange tilfælde kan det være på initiativ af eller i samarbejde med politiet. Det samlede antal 

kan være noget højere, da det ikke inkluderer de kameraer, der er opsat på halvoffentlige steder af 

private.  

          Det er svært at finde et aktuelt og præcist tal for det samlede antal af kameraer i DE. Det 

skyldes, at der ikke er nogen meldepligt for private overvågningsanlæg, fremgår det af en artikel i 

Spiegel Online (Lehmann 2002), men et bud lyder på ca. 500.000 kameraer (Ibid.). Et mere aktuelt 

skøn fra eksperter sidste år lyder på en fordobling, dvs. omkring en mio. kameraer i alt (Der 

Tagesspiegel 2014).  

          Med en befolkning på ca. 80,8 mio. indbyggere (stand 2013 jf. DeStatis 2015) svarer det 

omtrent til et kamera pr. 81 tyskere. Tv-overvågningen er således, trods bekymring over stigningen 

hos tyskerne, langt fra blevet lige så omfattende som i DK.  
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          En anden væsentlig forskel er, at tv-overvågning i DE er reguleret både på nationalt niveau i 

kraft af BDSG og på delstatsniveau gennem delstaternes egen datalovgivning (jf. afsnit 4.1.2) samt af 

politilovgivning i de enkelte stater (Focus Online 2005). Det forklarer desuden, hvorfor Berlin, som 

førnævnt, kan have strengere regler for tv-overvågning end nogle andre delstater.  

          Når der er politilove i de enkelte delstater, skyldes det den føderale struktur i DE. 

Politienhederne i delstaterne (Länderpolizeien) udgør både omfangs- og opgavemæssigt rygraden i 

den tyske statslige magtudøvelse, uafhængigt af det såkaldte ’forbundspoliti’ (Bundepolizei) (Groß 

2008). Det skal dog understreges, at både delstaternes politi og forbundspolitiet har beføjelser til at 

iværksætte tv-overvåning. Forbundspolitiets tv-overvågning er nærmere reguleret i forbundspolitiets 

egen lov (BFDIa, LDBW). 

          BDSG er således tilsyneladende ikke særlig relevant mht. tv-overvågning i politiets regi. BDSG’s 

regler for tv-overvågning (§6b) gælder dog for nogle offentlige steder, men præcis hvilke fremgår 

ikke helt klart. Om de også gælder for private er ligeledes uklart. If. §6b er det tilladt at iværksætte 

tv-overvågning såfremt dette er ’nødvendigt’ for hhv.: at offentlige myndigheder kan udføre deres 

opgaver, at varetage den private ejendomsret eller varetage ’berettigede interesser’ for konkret 

fastlagte formål. Man kunne således forvente, at delstaternes egne overvågningsregler i højere grad 

gælder for privat overvågning.  

          Dette lader dog ikke til at være tilfældet. Reglerne for tv-overvågning i Berlins 

databeskyttelseslov nævner eksempelvis ikke noget specifikt om overvågning foretaget af private 

(BBDI 2012). Det er dog tydeligt, at reglerne er mere omfattende end i BDSG. Ligeledes nævnes privat 

overvågning heller ikke specifikt i Bayerns databeskyttelseslovgivning, der ellers også er mere 

omfattende end BDSG. Til gengæld nævnes overvågning på offentlige steder, af kulturgoder, 

offentlige transportmidler mv. (BLD 2014). Det kunne hænge sammen med, at der er en 

grundlæggende mindre tillid til de offentlige myndigheder og institutioner end til private 

virksomheder. I DK er det, som tidligere beskrevet, nærmest omvendt. 

          Dog skal det ang. BDSG tilføjes, at den er blevet revideret i 2001, inkl. reglerne for tv-

overvågning (Focus Online 2005), sådan, at reglerne også skulle gælde for tv-overvågning foretaget af 

private, fremgår det af en artikel i Frankfurter Allgemeine i 2001 (Hottelet 2001). Det har dog været 

svært at få ændringen bekræftet af pålidelige kilder. Det skal formentlig også kun forstås på den 

måde, at reglerne gælder for privates overvågning på togstationer, museer og andre offentligt 

tilgængelige steder, og altså ikke af virksomheder eller butikker (Focus Online 2005). Det kunne 

tolkes som en stigende interesse i at begrænse overvågningen i det offentlige rum uanset, hvem den 

er foretaget af. 
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          Derimod er der ingen tvivl om, at lovgivningen er ændret således, at forbundspolitiet og 

efterretningstjenesterne32 har fået udvidede deres beføjelser siden terrorangrebet d. 11. sept. 2001 

(BFDI b). Eksempelvis femlagde daværende indenrigsminister, Wolfgang Schäuble, i 2007 planer for 

at iværksætte mere tv-overvågning ifm. den voksende terrortrussel. Disse planer blev kritiseret af 

forbundsombudsmanden for databeskyttelse, Peter Schaar, i et interview i magasinet Stern (BFDI 

2007). Der har med andre ord fra politisk side været den samme tendens som i DK til at imødegå 

terrortruslen med øget overvågning. Det skal dog understreges, at der er politisk modstand hos SPD, 

Die Grünen og Die Linke mod at udvide tv-overvågningen (Die Zeit 2012), hvilket vil sige fra 

venstrefløjen og midten af tysk politik.  

          Politiet i delstaterne har derudover op gennem 00’erne ændret politilovgivningen, sådan at 

mulighederne for tv-overvågning er blevet øget (Töpfer 2008: 67). Delstatsregeringerne i Berlin og 

Mecklenburg-Vorpommern har som de eneste været tilbageholdende med det (Ibid.). Dette kunne 

skyldes deres DDR-fortid. Derudover skal det dog fremhæves, at omfanget af det tyske politis tv-

overvågning er langt mindre end den i UK (Ibid.: 66).           

          Informationer om tv-overvågning foretaget af sikkerhedstjenesten Verfassungsschutz i det 

offentlige rum er sværere at finde end den af private. Men generelt kan det siges, at tv-overvågning 

er blevet intensiveret af både sikkerhedstjenester, politi og trafikcentraler (Tinnefeld 2008: 113).  

          En tysk forening for politik og ytringsfrihed (Bündnis für Politik und Meinungsfreiheit, BPM) 

skriver f.eks. på dens hjemmeside, at der foregår tv-overvågning på videregående 

uddannelsesinstitutioner (BPM 2008). Foreningen påstår, at studerende på disse steder er kommet 

under generel mistanke hos Verfassungsschutz, alene fordi ”adgangen til uddannelse fremmer 

samfundskritik og ligefrem kan være en rede for terrorister (min overs.). ” (Ibid.). Foreningen startede 

derfor en kampagne i 2008 til at skabe opmærksom om dette i ind- og udland (Ibid.). Hvis det er 

korrekt, at denne form for overvågning foregår, overrasker det mig umiddelbart, men det kan 

forklares med historien. Tilbage i Weimarrepublikken udnyttede ekstreme og udemokratiske 

bevægelser demokratiet til at få indflydelse og senere i 1970’erne oplevede vesttyskerne terror 

udøvet af venstrefløjsekstremister, kendt som Rote Armee Fraktion (RAF) og Baader-Meinhof 

Gruppen (Kraushaar 2007). Det er på den baggrund forståeligt, at der eksisterer en større frygt i DE 

for stærkt samfundskritiske kræfter, end i DK.  

                                                           
32 Der findes tre efterretningstjenester i DE: 1) ’Forfatningsbeskyttelsen’ (Verfassungsschutz), som tager sig af 
indenrigs efterretningsarbejde, 2) ’Forbundsefteretningstjenesten’ (Bundesnachrichtendienst), der tager sig af 
udlandet, 3) ’den militære tjeneste for kontraspionage’ (der Militärische Abschirmdienst) beskæftiger sig med 
militære anliggender (Grutzpalk & Zischke 2012).  
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          Alligevel tyder det på, at beføjelserne til tv-overvågning generelt er mere begrænsede end dem 

i DK, på baggrund af Berlin og Bayerns persondatalovgivning samt forbundspolitiets beføjelser, i 

hvert fald mht. forbunds- og delstatspoliti.  

         Forbundspolitiet har i samarbejde med Deutsche Bahn (DB) mulighed for at foretage tv-

overvågning af banegårde (BDFIa). Indtil en udvidelse af forbundspolitiets beføjelser i 2006 måtte det 

kun opbevare optagelser i maks. 24 timer. Hvad angår optagelser fra store banegårde har der været 

en særlig aftale med DB om 48 timer (BFDIa, BFDI 2006). I kraft af ændringen må forbundspolitiet nu 

beholde optagelser i op til 30 dage. Til forskel herfra er der for det danske politi ikke nogen egentlig 

tidsbegrænsning, da det må opbevare optagelser, så længe, det er ’politimæssigt relevant’ jf. afsnit 

6.1.1.    

          En anden forskel er, at forbundspolitiet skal skilte med det, hvis det har opsat kameraer. På 

denne baggrund forekommer de tyske regler for tv-overvågning væsentligt strengere end de danske. 

Dette må uden tvivl bunde i en større skepsis over for tv-overvågning i DE. Men også det tidligere 

nævnte formodede antal af kameraer vidner om en markant mindre positiv opfattelse af tv-

overvågning end i DK, med et kamera pr. 11. dansker.  

          Denne forskel virker ikke så underlig på baggrund af det konstitutionelle demokratis store vægt 

på individets rettigheder i DE og den tyske historie, senest i form af omfattende overvågning i det 

tidligere DDR (Zilkens 2007). Historien og den deraf opståede demokratiform kan således i vid 

udstrækning forklare det tyske samfunds generelle større skepsis over for alle former for 

overvågning. Således skriver Eric Töpfer også, at forskelle mellem lande mht. brugen af tv-

overvågning bl.a. bunder i historiske erfaringer og kulturelle værdier (Töpfer 2008: 69).  

Tyskernes holdning  

Der er umiddelbart en større folkelig opbakning til tv-overvågning blandt tyskerne, end jeg havde 

forventet. If. en rundspørge fra januar 2015 foretaget af meningsforskningsinstituttet Emnid er 72 

procent af tyskerne positive over for at udvide tv-overvågningen (Zeit 2015, FAZ 2015). 

Undersøgelsen blev foretaget i kølvandet på terrorangrebet i Paris og var bestilt af tabloidavisen Bild 

am Sonntag. Både Die Zeit og Frankfurter Allgemeine Zeitung kæder opbakningen sammen med 

frygten for terror (Ibid.).  

         Bemærkelsesværdigt er det desuden, at opbakningen rent faktisk har været endnu højere et par 

år tidligere jf. tidligere undersøgelser.  Et program på den tyske fjernsynskanal ARD initierede i 2012 

en rundspørge efter en bombe på hovedbanegården i Bonn var blevet fundet (Die Zeit 2015). Man 

antog, at der havde været tale om et islamistisk motiveret angreb. Rundspørgen viste, at 80 procent 

var positivt stemte over for mere tv-overvågning på banegårde og offentlige pladser (Ibid.). Der er 
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således tale om en nogenlunde lignende stor opbakning som den i DK, men dog også om et lille fald i 

den tyske opbakning fra 2012 til 2015.  

          Det skal igen understreges, at de deltagende formentlig har været under påvirkning af det 

foregående attentatforsøg og måske ikke havde udvist samme opbakning på et andet tidspunkt. 

Således kan pålideligheden af resultaterne af begge undersøgelser diskuteres. 

         En række tyske forskere bekræfter dog, at der eksisterer en bred accept og til dels en positiv 

opfattelse af overvågningskameraer i det offentlige rum inden for det sidste årti. If. Francisco Reto 

Klausers studie fra 2006 var der eksempelvis et stort flertal af de adspurgte, der var enige eller delvist 

enige i, at tv-overvågning på farlige steder kan gøre disse steder mere sikre (Klauser 2006: 212). I tråd 

hermed skrev Martin Zilkens i en artikel i et tysk tidsskrift for databeskyttelse og datasikkerhed: 

”Demgegenüber vermittelt das Vorhandensein von Videoüberwachung subjektiv ein Gefühl von 

Sicherheit für einen nicht geringen Teil der Bevölkerung.” (Zilkens 2007: 280).   

          Denne tilslutning til tv-overvågning undrer mig, når tyskerne i kraft af historien er 

grundlæggende mere skeptiske over for alle former for overvågning. Det kunne se ud til, at en 

stigende frygt for terror har medvirket til at gøre tyskerne mere positive over for tv-overvågning i de 

senere år end de ellers har været. 

          Den tyske lektor for datalogi ved Universitetet i Lugano, Schweiz, Marc Langheinrich, skriver da 

også indirekte om en holdningsændring i DE. Han henviser til, at der i 2006 op til fodbold-VM var 

målt en stor opbakning til øget tv-overvågning på offentlige steder, selvom den tyske befolkning 

ellers ”traditionelt er skeptiske over for videoovervågning (min overs.) ” (Langheinrich 2007: 248).  

          Den folkelige opbakning kan dog nuanceres if. Zilkens førnævnte artikel. Heri påpeger han, at 

holdningen til tv-overvågning afhænger af, hvor den foregår.  Således bliver overvågning i vidt 

omfang accepteret på ’farlige’ eller udsatte steder såsom på togstationer, ved rulletrapper og i 

banker. Derimod er overvågningen generelt i vidt omfang uønsket i omklædningsrum, på toiletter, i 

parker, restauranter, ved fritidsfaciliteter og rekreative områder (Zilkens 2007: 280).  

          Den negative holdning til kameraer på sidstnævnte steder undrer mig ikke, da disse steder kan 

klassificeres som mere sensible ift. privatsfæren end de andre. Derudover kan det konstateres, at der 

mht. restauranter i 2005 var en mindre skepsis i DK (DKR 2005: 11). Det skal hertil bemærkes, at disse 

nævnte steder både kan blive overvåget af hhv. offentlige myndigheder og private.          

         Endvidere bliver overvågningen opfattet noget mere ’differentieret’ når det gælder gågader og 

skoler (Zilkens 2007: 280). Det kan desuden ikke udelukkes, at der kan være kommet større 

opbakning hertil siden da pga. den øgede terrortrussel.  
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          Mht. tv-overvågningen på institutioner for videregående uddannelser lader der dog til at være 

en klar modstand. Den tyske forening for politik og ytringsfrihed (BPM) igangsatte som nævnt en 

kampagne i 2008 for at gøre opmærksom på denne overvågning og i et forsøg på at ændre på 

situationen. Foreningen lader fortsat til at være meget kritisk og aktiv i diskussionen om tv-

overvågning jf. foreningens Internetside (BPM 2008).  

          Endeligt er tv-overvågning tilsyneladende et mere omdiskuteret emne i medierne end i DK, jf. 

tidligere nævnte artikler i tyske aviser og magasiner, hvori tonen desuden virker konsekvent mere 

kritisk.  

          Med andre ord kan man – på trods af den tidligere nævnte store accept – godt tale om en 

generelt lidt mere kritisk indstilling til tv-overvågning i det tyske samfund end i DK. Når det gælder 

statslig tv-overvågning mener tidligere nævnte Rikke Frank Jørgensen ved Institut for 

Menneskerettigheder da også, at tyskerne i modsætning til danskerne har en ’sund skepsis’ (Knudsen 

2011). Hun udtaler i den samme forbindelse, at der i DE er en større bevidsthed om DDR-tidens 

negative konsekvenser, og endvidere, ”Hvis der er diskussioner om privatliv og overvågning i 

Tyskland, ser man ofte befolkningen gå på gaden for at demonstrere. De stiller flere kritiske 

spørgsmål og har større skepsis over for staten, hvilket gennemsyrer debatten om overvågning. ” 

(Ibid.).  

 

6.2 Konklusion  
Brugen af tv-overvågning er steget i de senere år både i DK og DE, herunder den statslige tv-

overvågning. Forskellen er, at den i DK er steget væsentligt mere.   

          I DK er der mange gange flere installerede kameraer ift. antal indbyggere end i DE, og den 

danske lovgivning er mindre indskrænkende end den tyske. Denne er pga. terrortruslen dog blevet 

lempet i begge lande, men i DK er der tilsyneladende en højere grad af politisk enighed om at 

kompromittere privatlivets fred for at sikre landets sikkerhed. Denne forskel kan i vidt omfang 

forklares med flertalsdemokrati-opfattelsen, befolkningens høje grad af tillid til staten og den 

historiske udvikling mod mere og mere statslig kontrol i DK.  

         Der er desuden meget, der tyder på, at der i DK er mere regulering af tv-overvågning mht. 

private end i DE, hvilket kan forklares med en grundlæggende tillid til statens myndigheder i det 

danske samfund.  

          Der er stor opbakning i den danske befolkning til (især synlig) tv-overvågning i det offentlige 

rum, da kameraer er med til at skabe tryghed, særligt på offentligt befærdede steder med mange 

mennesker. Denne positive opfattelse hænger i høj grad sammen med den høje grad af tillid hos 
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danskerne til de offentlige myndigheder, herunder politiet. Dog efterspørger ca. en tredjedel 

danskere, imod min forventning, mere tværkulturel tolerance og opfatter dette som afgørende for 

tryghedsfølelse på offentlige steder.   

          Et betydeligt flertal af tyskerne er imod forventning blevet mere positive over for 

overvågningskameraer i det offentlige rum. Men den store opbakning lader til at være lidt mere 

begrænset ift., hvilke offentligt tilgængelige steder, kameraerne må være. Derudover er medierne 

konsekvent mere kritiske i deres dækning af den offentlige debat ang. tv-overvågning end danske 

medier. Denne forskel kan forklares af den tyske fortid og det deraf opståede konstitutionelle 

demokrati.   
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7 Diskussion  

Som mine konklusioner på begge analyser viser, har jeg kunnet konstatere, at de forskellige former 

for demokrati i høj grad skyldes den forskellige historiske udvikling. Denne har haft afgørende 

betydning for, hvorvidt borgerne i de to lande har udviklet generel tillid til hinanden og til 

statsmagten og dette har haft stor indflydelse på, hvorvidt en demokratisk kultur kunne udvikles, og 

således på, hvornår og, hvordan demokratiet er blevet indrettet i de to lande. Med andre ord gør den 

historiske indsigt det muligt at forklare forskellene og empirien generelt mere fyldestgørende end 

ved alene at anvende teorierne om demokrati og SK.  

          Den danske og tyske historiske udvikling med fokus på forholdet mellem stat og befolkning har 

eksempelvis kunne kompensere for en svaghed ved SK-teorien. Den anvendte teori om SK opererer 

ikke eksplicit med tillid til staten. Fukuyama taler dog om, at SK er vigtig for, at et lands demokratiske 

institutioner skal fungere ordentligt, men ikke eksplicit, at det behøver at indebære borgeres tillid til 

statsmagten.    

          Derudover kan det konstateres, at inddragelsen af Mogens Hermann Hansens definition af 

flertalsdemokrati har muliggjort en bedre forståelse af empirien vedr. DK end anvendelsen af Baron 

og Herslunds definition alene ville have gjort. Deres definition af flertalsdemokrati udviser, som 

nævnt i teori-afsnittet, en lidt mangelfuld forståelse af Danmarks demokratiske udvikling. I kraft af 

Hansens inddragelse af begrebet konsensusdemokrati i sammenhæng med flertalsdemokrati skabes 

en bedre sammenhæng med virkeligheden og med den historiske udvikling for DK.  

          Hansen har desuden en anden opfattelse af konstitutionelt demokrati end Baron og Herslund 

mht. folkesuverænitet. Han mener ikke, man kan tale om dette i praksis i et moderne repræsentativt 

demokrati. Han har også en anderledes forståelse af Hobbes og Lockes filosofiske forestillinger end 

den Baron og Herslund har. Han ser – i modsætning til Baron og Herslund – Hobbes statsforestilling 

som de første tanker om folkesuverænitet og mener ikke, at Locke tænkte på demokrati. Denne 

nuancering er en styrke for min demokratiteori. 

          Dog er der enkelte dele af empirien, som har været lidt problematiske at skulle forklare med 

teori og/eller historie samt går mere eller mindre i mod mine forventninger.  

          I den første case vedr. indførslen af CPR i DK har jeg eksempelvis umiddelbart ikke kunnet 

forklare selve processen frem til indførslen af CPR i 1968 tilfredsstillende i kraft af teori og historie 

alene. Flertalsdemokratiopfattelsen og historien kan godt forklare, at det kunne være muligt at 

indføre CPR hurtigt, men i kraft af den danske variant heraf, konsensusdemokrati, blive det sværere 

at forklare. Indenrigsministerens utålmodige ageren i forhandlingerne frem til indførslen af CPR giver, 



Marita Janum Fuglsang 
 

70 
 

som nævnt, indtryk af at være i modstrid konsensustraditionen. Der kan således have været nogle 

omstændigheder dengang, der har spillet ind, som ikke fremgår af mine kilder.  

          Dog skal det fremhæves, at der var mange fordele ved at indføre både det centrale register og 

cpr-nr. og, at det store fokus på forbedringer i den statslige administration til gavn for statsmagten 

godt kan passe ind i den historiske udvikling. På denne måde er historien en styrke for min analyses 

forklaringsramme. 

          Endvidere har jeg ikke med demokratiteorien kunne forklare, at der i 2011 var et ønske om 

mere tværkulturel tolerance og rummelighed fra ca. en tredjedel af danskerne og det passer ikke ind 

i traditionen for tillid til staten. Men det kunne evt. godt delvis forklares med den beskrevne høje 

grad af SK. Dem der ønsker denne højere tolerance kunne være nogle, der er sig særligt bevidste om 

den generelle tillid i DK og har et større fokus på dens store betydning for sammenhængskraften i 

vores samfund, end resten af danskerne. Således kan den umiddelbart overraskende efterspørgsel til 

en vis grad godt forklares med den teorien om SK samt den danske historie.  

          Derudover skal det dog påpeges, at ønsket om mere tolerance og rummelighed ikke 

nødvendigvis betyder, at der for denne gruppe danskeres vedkommende ikke er tillid til staten. 

Rapporten nævner blot, at gruppen vurderer, at denne faktor er er den vigtigste for tryghed.  

          Endnu et eksempel på at den historiske indsigt har været nødvendig for forklaringen af empiri 

er den omtalte tv-overvågning på bl.a. tyske universiteter. Her er ingen af teorierne umiddelbart til 

hjælp. Det kan således konstateres, at der er nogle svagheder ved teorierne. 

          Der er dog også visse begrænsninger ved den anvendte historie. Overvejelserne om indførsel af 

almengyldige personnumre i DE tilbage i 1970 var, som nævnt, meget i mod min forventning og kan 

hverken forklares med teori eller historie. Synspunktet om, at et almengyldigt nr. kunne være en 

sådan styrkelse af retsbeskyttelsen passer umiddelbart ikke ind i demokratiopfattelsen eller den 

tyske fortid. Der er således andre daværende omstændigheder, der skal inddrages for at skabe 

forståelse, som jeg har omtalt i analysen. 

          Endvidere har det overrasket mig, at overvågning af trafikken startede så tidligt som i 

1950’erne i DE. Det kan umiddelbart ikke forklares med teorien eller historien.  Det skal dog påpeges, 

at overvågning af biler og andre køretøjer kan opfattes som mindre krænkende end den 

kriminalpræventive på f.eks. offentlige pladser, idet overvågningen højst sandsynligt ikke havde til 

formål at identificere personer. Denne omstændighed kunne være en af årsagerne. 

          Ligeledes kan hverken teorierne eller historien forklare den tilsyneladende store opbakning i 

befolkningen til tv-overvågning - og endda til mere overvågning - på offentlige steder. Som nævnt i 
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analysen er en del af forklaringen formentlig, at tyskerne er blevet mere bange for at være på 

offentlige steder i lyset af den øgede terrortrussel, ligesom mange andre mennesker i Europa.  

          Det kan på denne baggrund konkluderes, at der er visse begrænsninger i forklarings-

mulighederne for både mine anvendte teorier og den beskrevne historie. Der skal i flere tilfælde i 

stedet formentlig søges forklaring i nogle konkrete politiske, økonomiske eller andre 

samfundsmæssige omstændigheder.  

          Derudover tager min teoretisk-historiske ramme heller ikke højde for, om den katolske kirke i 

DE kunne have haft indflydelse på forholdet til staten. Den kunne være en yderligere faktor for, at 

der i den tyske kultur er mindre tillid til staten. Siden 2VK har den katolske kirke fået mere plads i 

offentligheden og der er i dag nogenlunde lige mange tyskere, der er medlemmer af den evangelisk- 

protestantiske kirke, som der er af den katolske (KKD 2014). 

         På trods af disse nævnte begrænsninger ved teorierne og den beskrevne historiske udvikling, 

skal det understreges, at de i høj grad har kunnet bidrage til at forklare de antagede forskelle mellem 

DK og DE. 
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8 Konklusion  

I kraft af de tidligere beskrevne internationale målinger i tillid og min analyse har jeg for det første 

har fundet ud, at der er en væsentlig forskel i tilliden til staten mellem den danske og den tyske 

befolkning. I DK er der en større grad af SK og herunder en højere grad af tillid til staten og dens 

myndigheder end i DE. Dette skyldes, som antaget, landenes forskellige historiske erfaringer og de 

deraf opståede forskellige demokratiopfattelser; flertals-konsensusdemokrati og konstitutionelt 

demokrati.  

          Det kan om første case sammenfattende siges, at vi i DK, til forskel fra DE, har et centralt 

personregister (CPR) med tilhørende almengyldigt og personidentificerende nr. (cpr-nr.), der tildeles 

enhver, der fødes i landet. Begge dele blev indført i 1968 og med lovgivningen har det givet staten 

mulighed for en omfattende og stigende kontrol med danskerne. Der var tilsyneladende ikke nogen 

større folkelige protester imod princippet om cpr.-nr. og det er der fortsat ikke. CPR er blevet 

afgørende for den danske offentlige forvaltning, der af den grund er væsentlig mindre bureaukratisk 

end den tyske. 

          I DE ville et lignende system ikke blive accepteret af tyskerne, da de er grundlæggende 

skeptiske over for registrering og alt der minder om overvågning. I stedet har de personnumre til 

forskellige formål (sygeforsikring, skat mv.) og et Personalausweis (ID), der ikke indeholder noget 

personidentificerende nr., for at indgå, at der kan sammenkøres oplysninger om borgere. Tyske 

myndigheder er underlagt væsentligt flere restriktioner mht. intern udveksling og videregivelse af 

personoplysninger end i DK. Alligevel har der været kritik i den tyske offentlighed af det eksisterende 

system. 

          Ligeledes er der en tydelig forskel i brugen af tv-overvågning i DK, idet det totale antal 

kameraer ift. antal indbyggere er mange gange højere i DK, end i DE. Den danske lovgivning giver de 

danske statslige myndigheder flere muligheder for at foretage tv-overvågning i det offentlige rum 

end de tyske. Overvågningen på offentligt særligt befærdede steder accepteres eller opfattes positivt 

af flertallet af danskerne, herunder den af PET. Lidt i mod min antagelse accepterer et stort flertal af 

tyskerne tv-overvågning på visse offentlige, udsatte steder. De tyske medier er dog fortsat generelt 

mere kritiske over for tv-overvågning end de danske. 

          Med andre ord har jeg overvejende fået bekræftet min antagelse om forskelle i den statslige 

brug af personnumre og tv-overvågning samt om forskelle i befolkningernes holdning hertil. På 

baggrund af min analyse kan det konstateres, at disse forskelle i høj grad kan forklares af 

ovennævnte forskellige historiske udviklinger i DK og DE, og de deraf opståede forskellige kulturer og 

mentaliteter samt demokratiopfattelser. 
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Bilag 1 

Spørgsmål brugt til Social Capital Index: 

1) Donated money to charity in past month? 

2) Have you helped a stranger in past month? 

3) Are you married? 

4) Attended a place of worship in past week? 

5) Can you rely on friends and family for help? 

6) Do you think that most people can be trusted? 

7) Have you volunteered in your time in past month? 

(LI 2014) 

 

Bilag 2a 

(European Commision 2015a) 
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Bilag 2b 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

(European Commission 2015a) 

 

 

Bilag 3a 

 

 (European Commission 2015b) 
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Bilag 3b 

 

(European Commission 2015b) 

 

 

 

Bilag 4 
 

Fra TOL (Retsinformation.dk 2007a) 

 

§ 3 a. Offentlige myndigheder, der foretager overvågning af steder eller lokaler, hvortil der er alm adgang, eller 

af arbejdspladser, skal ved skiltning eller på anden tydelig måde give oplysning herom. 

Stk. 2. stk. 1 gælder ikke tv-overvågning, som forestås af politiet eller kriminalforsorgen, eller med henblik på 

beskyttelse af militære anlæg. 

§ 4 a. Politidirektøren kan henstille, at offentlige myndigheder eller private foretager tv-overvågning i 

overensstemmelse med gældende lovgivning. 
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