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Abstract 

Trust – in who? An analysis of the Danish welfare state and the impact of the EU 

 

Within the European Union, the free movement is essential for the collaboration. However, when it 

comes to social benefits the welfare states are less keen on sending funds across the border. Even 

though the Danish welfare state is doing well, it seems odd that everyone seems to believe that the 

Danish welfare state can handle social integration. This thesis analyses the Danish welfare state and 

the impact of EU. The thesis consists of two parts. The thesis commences with an examination of 

whether the Danish welfare state is based on a historic and cultural heritage. The second part of the 

thesis analyses whether the welfare state is being challenged by the membership of the European 

Union.  

 

In order to address the first question, the thesis examines the origin of the Danish nation. Adrian 

Hastings advocates that the nation was founded prior to the French revolution. By applying 

Hastings’s theory of nation hood it is possible to collect historical data backdated to the Lutheran 

reformation of 1536. Based on the examination the thesis finds that the Danish nation existed much 

earlier than the actual formation of the Danish nation state. The thesis finds that the Danes were 

living within a cultural unity for centuries and that the national church and clergy played an 

important role in the formation of the Danish nation. The clergy became public servants by 

delivering messages from the Crown to the people and by translating the bible into Danish and let 

the people read it - the Danish language became widespread. The formation of the Danish nation 

resulted in popular movements and in a public actively involved in politics. The thesis finds that the 

core premise for the existence of the welfare state is trust: The Danish people share commonality of 

standards, which is essential in order to achieve a so-called high social capital. Thus; the first 

analysis of the thesis concludes that the Danish welfare system is based on a historic and cultural 

heritage.  
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The second part of the thesis analyses the right of free movement of labour within the European 

Union and which impact The European Court of Justice has on national welfare benefits. The thesis 

examines the preliminary ruling on a case involving the Danish State Education Fund. According to 

EU law students do not qualify for social benefits due to their student status. However, in the event 

a student commences employment while studying, the student will, according to the opinion of the 

European Court of Justice, automatically obtain the status of a worker within the meaning of EU 

law. As The European Court of Justice considers the interest and rights of the EU citizen, as 

opposed to that of the national state, the student will obtain worker status regardless of the main 

purpose of admission. Furthermore, the thesis finds that the Danish welfare system is more 

generous than other welfare states and that there is a striking contrast between the EU principle of 

free movement and the Danish principle of non-movement. The European Court of Justice focuses 

on civil rights, which lacks references to citizen participation and duties. Civil rights can undermine 

the sense of community and shared responsibility for the whole.  

	  
Based on the examination of whether the welfare state is a product of historic and cultural heritage, 

and the analysis of the impact of the European Court of Justice, it is the opinion of this thesis that 

EU law’s focus on rights and interests of the individual potentially has a damaging effect on the 

overall sense of community and shared responsibility. It is consequently found that a lack of trust 

towards the Danish society will result in the loss of the premise of the welfare state. It is therefore 

the conclusion of this thesis that the welfare state is challenged by the European Union.   
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1. Indledning 

Er den danske velfærdsstat på retur, eller lever den i bedste velgående? Velfærdsstaten er ofte til 

debat – siden 1970’erne har man diskuteret, hvorvidt den kan tilpasse sig en globaliseret verden og 

hvorvidt befolkningens homogenitet er truet af globaliseringen. Velfærdsstaten har forandret sig, bl.a. 

er det offentlige forbrug væsentligt større nu end ved velfærdsstatens fødsel, men ikke desto mindre 

flyver humlebien, og det ser fortsat ud som om, den er i nogenlunde god form. Danmark og de øvrige 

nordiske lande har indtil videre klaret sig økonomisk godt trods den finansielle krise, og i flere 

undersøgelser måles Danmark som det lykkeligste land i verden, senest i november 2013 med 

udgivelsen af FN’s rapport over verdens gladeste folk (World Happiness Report 2013). Denne 

økonomiske såvel som lykkelige rigdom antages at bunde i vores høje tillid til hinanden, som 

betyder, at vi har en høj social kapital. Den amerikanske professor og politolog Francis Fukuyama 

har defineret social kapital som individers evne til at samarbejde frivilligt. Social kapital er således 

ikke umiddelbart synligt i et samfund, men måles ved hjælp af den eksisterende tillid i befolkningen 

– den tillid folk har til hinanden. Hvorvidt velfærdsstaten bygger på denne tillid er interessant, når det 

gælder velfærdsstatens udfordringer. Den danske befolkning er både homogen, når det gælder 

etnicitet samt kulturelle, sproglige og religiøse henseender, men med globaliseringen og EU’s fri 

bevægelighed er befolkningen blevet mere mobil og dermed også mere heterogen.  

 

Vi ser i EU en stigende frygt for velfærdsturisme, og i Danmark indgår ord som ”ret” versus 

”rimelighed” i diskussionen om, hvorvidt velfærdsturisme er en reel udfordring. Der er de, der slår 

på, at man har ret til sociale ydelser, så længe man har betalt skat, men spørgsmålet er, om det er 

rimeligt i et velfærdssystem som det danske. Det er i særlig grad den danske logik om ikke-

mobilitet der står i stærk kontrast til EU’s logik om den fri bevægelighed. EU-retten har betydning 

for samfundsudviklingen i hele EU. Der er forskel på, hvorvidt medlemslandene efterlever de 

vedtagne EU-regler, men samfundsudviklingen i de enkelte lande påvirkes dog alligevel inden for 

mange politikområder fra EU. Hvorvidt EU-retten tager hensyn til nationale forhold, eller om EU-

borgernes rettigheder vægtes højest, kan få betydning for samfundsudviklingen, herunder de enkelte 

velfærdsmodeller. Befolkningens krav og forventninger til velfærdsydelser kan forandres på 

baggrund af EU’s regulering på området, hvilket kan få betydning for den høje tillid mellem 

danskerne. Vil humlebien således falde til jorden, hvis vi mister homogeniteten og tilliden til 

hinanden i Danmark?  
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1.1 Motivation og problemformulering  

Under min uddannelse i europæiske studier er min  interesse for velfærdsstatens udformning og 

fremtidsudsigter tiltaget, idet det er blevet tydeligt for mig, at EU har en væsentlig betydning for 

vores samfundsudvikling både økonomisk, politisk og ikke mindst kulturelt. Ydermere mener jeg, 

at vi ofte negligerer den kulturelle baggrund for vores højtillidssamfund. I vores iver efter at 

imødekomme globaliseringen risikerer vi at tilsidesætte vores egne værdier. Specialets emnefelt 

udspringer således af en undren over, hvorfor vi ofte tager velfærdsstaten for givet, når der i vores 

samfundsudvikling er tydelige tegn på, at velfærdsstaten er under pres. Alle vil have mere velfærd 

og det virker som om, der er en konsensus om, at vores velfærdsstat kan klare de fleste fremtidige 

udfordringer. Jeg finder det derfor interessant at undersøge, om et mere heterogent samfund er 

ødelæggende for vores sociale kapital. Specialets formål er at undersøge den danske velfærdsstats 

eksistensgrundlag samt besvare, hvad dette eksistensgrundlag har af betydning for velfærdsstatens 

overlevelse. Ydermere vil jeg undersøge de essentielle udfordringer, som netop truer 

velfærdsstatens eksistensgrundlag. Med afsæt i dette, vil specialet besvare følgende 

problemformulering: 

 

Hvorvidt er den danske velfærdsstat historisk og kulturelt betinget, og hvorvidt bliver 

velfærdsstaten udfordret i det europæiske samarbejde? 

 

Problemformuleringen er todelt, og derfor består specialet af to delanalyser, som til sammen vil 

give en fyldestgørende besvarelse. Det er hensigten at påvise, at første del har betydning for anden 

del. I første delanalyse vil jeg besvare, hvordan velfærdstaten er blevet til, og hvad der gør, at den 

differentierer sig fra andre velfærdsstater i EU. I anden delanalyse vil jeg undersøge, hvorvidt den 

danske velfærdsstat er truet af et mere heterogent samfund og hvad EU betyder i denne 

sammenhæng.  

1.2 Hypotese 

Analysen bygger på antagelsen om, at velfærdsstatens fundament er historisk og kulturelt betinget, 

og at dette fundament har stor betydning for velfærdsstatens overlevelse. Vores højtillidssamfund 

skyldes således ikke velfærdsstaten, men velfærdstaten eksisterer, fordi vi gennem tiderne har 

opbygget en høj social kapital. Specialet vil således argumentere for nedenstående hypotese: 

 



Hvorvidt er den danske velfærdsstat historisk og kulturelt betinget, og hvorvidt bliver velfærdsstaten udfordret i det europæiske 

samarbejde? 

	  

Charlotte Svenblad Mortensen 7	  

Den danske velfærdsstat bygger på en tillidskultur, og er derfor truet, hvis den høje tillid blandt 

befolkningen forsvinder.  

1.3 Afgrænsning 

Problemstillingen er kompleks, idet velfærdsstatens udfordringer er mange både i form af interne og 

eksterne faktorer. Jeg har valgt at fokusere på den kulturelle betydning for den danske velfærdsstat. 

Derfor undersøges de bagvedliggende faktorer for arkitekturen af velfærdsstaten snarere end den 

førte socialpolitik. Vedrørende eksterne faktorer vil jeg koncentrere mig om EU’s sociale 

dimension, herunder hvad princippet om den fri bevægelighed betyder for EU-samarbejdet og den 

danske velfærdsstat. Jeg vil i den sammenhæng se på, hvad den hårde jura i form af traktater, 

direktiver og forordninger betyder for dansk lovgivning. Årsagen hertil er, at den bløde jura 

hovedsageligt drejer sig om hensigter og målsætninger som ikke har direkte indflydelse på 

lovgivningen og administrationen i Danmark. Dog skal det nævnes, at hensigter og målsætninger, 

fra Europa Kommissionen kan have indflydelse på EU-samarbejdets udvikling, og derfor inddrages 

den bløde jura i et begrænset omfang. Ydermere har jeg valgt at koncentrere mig om de 

tidsperioder, hvor der er sket en udvikling af den danske befolkning, som har haft særlig betydning 

for den nuværende velfærdsstat, og som kan være med til at besvare problemformuleringen. 

Tidsperioderne drejer sig hovedsageligt om 1536-1600, sidste halvdel af 1800 tallet og igen fra 

1970erne og frem til i dag.  

1.4 Begrebsdefinitioner 

Specialet indeholder to gennemgående begreber, henholdsvis velfærdsstat og kultur, hvis betydning 

har afgørende relevans for specialets forståelsesramme. Velfærdsstat og Kultur vil således hver især 

blive defineret nedenfor. Begreberne etnie, nation og nationalstat kræver ligeledes en 

definitionsafklaring, men da jeg har valgt at definere dem ud fra en teoretisk forståelsesramme vil 

definitionen finde sted i teoriafsnittet i kapitel 2. 

 

Begrebet velfærdstat eller velfærdssamfund indebærer ideen om at staten til dels er ansvarlig for 

borgernes velfærd. Første gang begrebet velfærdsstat dukkede op var i 1879 i Tyskland, og begrebet 

blev udbredt med social reformerne under den konservative kansler Otto von Bismarck. 

Velfærdsstat som begreb er omstridt, idet betydningen af ordet har ændret sig over tid samtidig 

med, at modstandere såvel som fortalere har forskellige opfattelser af, hvad en velfærdstat bør og 

ikke bør stå for. I Dansk Velfærdshistorie bind 1 skelner Jørn Henrik Petersen og Klaus Petersen 
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mellem to hoveddefinitioner: den brede og den smalle definition. Den brede definition er 

betegnelsen for selve velfærdsarkitekturen, som er den måde, hvorpå velfærdsstat bruges, når der 

tales om ”den danske model” og om de bagvedliggende værdier for den danske velfærdsstat. 

Hvorimod den smalle definition fokuserer på konkrete politikområder (Petersen 2010:13).  

Specialets formål taget i betragtning, så er det særligt den brede definition af begrebet der er tale om 

når velfærdstat benævnes.  

 

Kultur er et abstrakt begreb, og derfor er en definition til brugen af begrebet i dette speciale 

nødvendig. I bred forstand indgår der en social dimension, som er mere uhåndgribelig end f.eks. et 

lands materielle kulturarv. Kulturforsker ved Syddansk Universitet, Kasper Støvring definerer 

følgelig kultur således:  

 

”et kompleks af ubeviste antagelser, uskrevne regler, spontant traderede moralske værdier, 

underforstået kommunikation som ironi og satire, uoverlagte handlinger og uformuleret viden, der 

alt sammen har karakter af en art sedimentær dannelse” (Støvring 2010:18).  

 

Det er netop denne brede definition af ordet, jeg vil gøre brug af, og for at forenkle kompleksiteten 

kan man med rette citere professor ved CBS, Ole Thyssen:  ”Kultur er et middel til at 

sandsynliggøre, at mennesker kan kommunikere” (Thyssen 1999:87). 

 

Thyssen definerer kultur som en fælles fortolkning af den fysiske, den sociale og den personlige 

verden, som knytter en gruppe sammen. Den fælles fortolkning gør det muligt for hvert individ i 

gruppen at svare på spørgsmål som hvem man er, hvordan tingene hænger sammen, hvilke 

handlinger der er mulige, hvem der er normale og hvem der er mærkelige. Det er således lettere at 

kommunikere, des mere kultur man har tilfælles, idet ens forventninger er gensidige, og man 

behøver således ikke at starte fra bunden af, hver gang man indgår en samtale (Thyssen 1999:87). 

Kultur er med til at definere, hvem vi er og således også hvem vi ikke er, og dermed er kulturen 

med til at forenkle en kompleks verden. Når jeg i specialet bruger kultur, lægger det sig til en hvis 

grad op af identitet, idet identitet opstår i mødet med ”de andre”. Det at være en del af noget, eller 

snarere føle et tilhørsforhold til en kultur eller national identitet er med til at definere, hvem man er 

eller ikke er som person. Drejer det sig om subkulturer som eksempelvis motorcykelklubben Hells 

Angels, så vil der være kendetegn så som påklædning der tydeliggør, at man adskiller sig fra 
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samfundets dominerende kultur, men ofte vil kultur og identitet være uhåndgribeligt, idet det drejer 

sig følelser. Med denne begrebsafklaring vil jeg nu redegøre for specialets metodiske 

fremgangsmåde.  

1.5 Metode 

Formålet med specialet er som nævnt at finde frem til, hvorvidt den danske velfærdsstat er historisk 

og kulturelt betinget, herunder hvad der ligger til grund for den danske velfærdstat. Ydermere vil 

jeg undersøge om velfærdsstaten kan bevares i et mere mobilt og heterogent samfund. I det 

følgende vil jeg redegøre for, hvordan jeg vil undersøge specialets todelte problemformulering.  

 

Det videnskabsteoretiske grundlag bygger hovedsageligt på et deduktivt undersøgelsesdesign, idet 

jeg arbejder ud fra en hypotese. Den hypotetisk deduktive tilgang gør, at jeg enten skal be- eller 

afkræfte min hypotese ved hjælp af teorien. Ligeledes vil problemformuleringen blive besvaret ved 

hjælp af de valgte teorier, som således vil danne grundlag for min analyse af empirien, idet jeg 

søger at påvise teoriernes pointer. Jeg har valgt to hovedteorier, den ene inden for nationsdannelse 

og den anden inden for social kapital. De to teorier skal til sammen forsøge at påvise hvad den 

danske velfærdsstat er for en størrelse.  

 

Jeg har valgt at fokusere på den britiske, afdøde historiker og teolog Adrian Hastings’ teori om 

nationsdannelse, idet han med sit historiske aspekt tager hensyn til nationer som Danmark, der har 

eksisteret i før-moderne tid nærmere bestemt før 1789. I første delanalyse vil jeg besvare 

problemstillingens første del ”hvorvidt er den danske velfærdsstat historisk og kulturelt betinget?”. 

Det er teoriens funktion at besvare, hvordan den danske nation er opstået, for at kunne besvare 

første del af problemformuleringen. Da teorien har præsenteret mig for tre udviklingsstadier for 

dannelsen af den moderne nationalstat, vil jeg i analysen påvise, hvorvidt den danske nationalstat 

har gennemgået de tre stadier.  

 

For at få en forståelse for, hvad der ligger til grund for social kapital, har jeg valgt at gøre brug af 

den amerikanske politolog og professor Robert Putnams teori om social kapital. Ved brug af teorien 

vil jeg forsøge at belyse, hvorvidt den høje sociale kapital i Danmark skyldes vores velfærdsstat, 

eller om den sociale kapital er forudsætningen for, at velfærdsstaten eksisterer. Jeg har desuden 

valgt supplerende teori, der skal bidrage til en fyldestgørende diskussion af den teoretiske tilgang til 

emnet. Som supplement til den valgte teori, vil jeg i en teoridiskussion inddrage den danske 
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politolog Tim Knudsens analyse af den universelle velfærdsstat. Knudsen fokuserer på kirkens 

indflydelse på statsdannelsen, som ifølge Hastings har spillet en betydelig rolle for dannelsen af den 

moderne nationalstat. Derudover vil jeg inddrage den danske historiker Uffe Østergaards artikel 

Martin Luther og dansk politisk kultur, som ligeledes forholder sig til dannelsen af den danske 

velfærdsstat. Den amerikanske professor Francis Fukuyama, som er kendt for The End of History, 

har ydermere undersøgt den politiske kultur i Danmark samt hvorfor landet har fået en høj social 

kapital. Derfor vil jeg også inddrage hans arbejde omkring social kapital og Danmark. I kapitel 2, 

som er teoriafsnittet, vil jeg komme nærmere ind på hovedteoriernes væsentlige pointer samt 

inddrage de supplerende tilgange i en diskussion. 

 

Empirien i første delanalyse vil primært bestå af sekundære data, som redegør for den historiske 

udvikling i Danmark fra reformationen i 1536 til omkring 1600. Jeg vil både inddrage litteratur, der 

tegner et overordnet billede af periodernes strømninger samt litteratur med kvalitative 

undersøgelser. Ove Korsgaards doktorafhandling Kampen om folket- et dannelsesperspektiv på 

dansk historie gennem 500 år og Dansk velfærdshistorie bind 1 1536-1898 inddrages for at 

fremhæve de store linjer i udviklingen. Lektor på RUC, Charlotte Appel har forsket i historie og 

samfundsforhold, og hun har på micro-niveau undersøgt præsters virke efter reformationen. For at 

give et detaljeret billede af samtiden inddrager jeg Appels værk Når det regner på præsten. 

Betydningen af udviklingen i sidste halvdel af 1800 tallet med de folkelige bevægelser belyses via 

Folkelige bevægelser af Haue og Tolstrup. 

 

I anden delanalyse vil jeg besvare problemformuleringens sidste del ”hvorvidt bliver velfærdsstaten 

udfordret i det europæiske samarbejde?” Her vil jeg således diskutere, hvorvidt den kulturelle 

ændring i form af øget heterogenitet er ødelægende for landets sociale kapital med udgangspunkt i 

ovennævnte teoretiske tilgange. Specialets første del, samt teorierne heri, danner dermed også 

grundlaget for anden delanalyse, og der vil derfor løbende trækkes tråde tilbage til første 

delanalyse. Der vil ydermere inddrages supplerende teori for at eksplicere det kulturelle aspekt ved 

de forskellige velfærdsstater i Europa, herunder politolog, Gøsta Esping Andersens fire forskellige 

velfærdsmodeller og lektor, Sven Bislevs socialpolitiske modeller. For at inddrage der geografiske 

aspekt ved den danske velfærdsstat inddrages Velfærdsstatens ændrede geografi: Danmark i EU af 

Peter Abrahamson. Derudover vil jeg inddrage Jean-Claude Barbiers The road to social Europe 

samt den politiske teoretiker David Millers teoretiske tilgang til den nationale identitet.  
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Den empiriske del af anden delanalyse består både af primær- og sekundærlitteratur. Den 

sekundære litteratur i form af diverse artikler og udarbejdelser lavet af både det danske folketing og 

Europa kommissionen. Den primære litteratur består udelukkende af domme afsagt af EU-

Domstolen, herunder særligt domme afsagt på baggrund af præjudicielle sager. Da der er en del 

bestemmelser med betydning for det sociale aspekt ved EU samarbejdet, har jeg valgt at fokusere 

på den del med størst betydning for arbejdskraftens fri bevægelighed. Desuden vil indsamlingen af 

specialets data tage udgangspunkt i samfundsdebatten med fokus på sociale ydelser som SU, 

børnecheck og dagpenge. For at verificere egne konklusioner vil jeg ydermere inddrage sekundære 

kilder skrevet af jurister, som har undersøgt de indsamlede domme. Når jeg i analysen vil inddrage 

EU-domme, er det for at belyse, at der sker en europæisering af sociale ydelser i Danmark, som har 

betydning for vores velfærdsstat. Ikke mindst fordi det øgede europæiske samarbejde påvirker det 

politiske system, men også fordi højtillidssamfundet udfordres, når vi i højere grad skal være 

solidariske med andre EU borgere med en anden national identitet og demokratiopfattelse. Jeg vil 

navnlig inddrage EU Ret - Fri bevægelighed af Ulla Neergaard og Ruth Nielsen, som har 

beskæftiget sig med EU-Domstolens retspraksis, idet deres arbejde giver en god indsigt i EU’s 

integrationsproces samt den afdøde danske professor ved Københavns Universitet, Hjalte 

Rasmussens arbejde.  

2. Teoriafsnit 

2.1 Essentialisme – Adrian Hastings 

I dette afsnit vil jeg redegøre for Adrian Hastings’ teori om nationsdannelse. Hastings’ teoretiske 

udgangspunkt falder ind under den essentialistiske tilgang til begreberne nation, nationalstat, 

nationalisme og national identitet, idet han som nævnt har et historisk aspekt.  

 

I The Construction of Nationhood – Ethnicity, Religion and Nationalism argumenterer Hastings for, 

at nationer og nationalisme ikke udsprang af den franske og amerikanske revolution som det 

antages af modernisterne. Nationer og nationalisme var således ikke et produkt af det moderne, idet 

deres oprindelse går tilbage til middelalderen, som studier af nationers sprog bl.a. bevidner (Smith 

2003:1). De fire begreber nation, etnicitet, nationalisme og religion kan spores længere tilbage i 

historien end 1789, og må ifølge Hastings alle inddrages for at forstå dannelsen af det moderne 

samfund (Hastings 1997:1). Hastings går imod modernisternes opfattelse af nationalisme, idet han 
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anser at halvdelen af nationalismens historie finder sted før 1789 (Hastings 1997:2), og han afviser 

dermed, at der er en forbindelse mellem nationer, nationalisme og modernitet. Den britiske etnograf 

Anthony Smith kalder Hastings’ belyste periode før 1789 for den neo-perennialistiske historie. I 

Hastings historiske perspektiv skelner han mellem tre udviklingsstadier som de europæiske 

identiteter har gennemgået (Smith 2003:134-135). Disse udviklingsstadier vil jeg se nærmere på i 

det følgende, og samtidig vil jeg definere Hastings essentielle begreber etnicitet, nation, nationalstat 

og nationalisme.  

 

1. fase - etnicitet 

Den første fase foregår fra det 5. til det 14. århundrede og i denne periode opstår der ifølge Hastings 

etniciteter (Smith 2003:135). Ved etnicitet forstår Hastings en gruppe af mennesker med en fælles 

kulturel identitet og et fælles mundtligt sprog. En etnicitet udgør det vigtigste karakteristiske 

element af alle før-nationale samfund (Hasting 1997:3).  

 

2. fase - nation 

Ifølge Hastings omdannes en etnicitet til en nation, når dets mundtlige modersmål udvikles til et 

skriftsprog. Denne transformation finder sted fra det 15. århundrede frem til den franske revolution, 

og er den anden fase i Hastings’ udviklingsfase (Smith 2003:135). En nation er ifølge Hastings et 

langt mere selvbevidst samfund end en etnicitet. En nation er formet af en eller flere etniciteter. Ud 

over at besidde egen litteratur karakteriseres en nation som et kulturelt fællesskab med et udtrykt 

ønske om retten til politisk selvstændighed som et folk med kontrol over et specifikt territorium 

(Hasting 1997:3). Hvorvidt en etnicitets modersmål udvikles til et sprog med sin egen litteratur har 

betydning for overgangen til en nation. Opnår en etnicitet ikke sit eget skriftsprog, vil udviklingen 

med en status som nationalstat aldrig finde sted (Hastings 1997:12). Det skal her understreges, at 

for Hastings opstod nationen uopfordret, og blev ikke skabt af eliten (Smith 2003:134). Ikke desto 

mindre spillede eliten en rolle i den historiske udvikling. Senere vil jeg komme ind på hvilke 

forhold, der ifølge Hastings havde betydning for nationsdannelsen. 

 

3. fase - nationalstat 

I tredje fase fører den historiske udvikling af nationen til den moderne nationalstat. Befolkningen 

bliver i denne fase sin nationale identitet mere og mere bevidst (Smith 2003:135). En nationalstat er 

ifølge Hastings en stat, der identificerer sig ved hjælp af en specifik nation, hvis folk anses for en 
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enhed for hvem, staten tilhører. I den ideelle nationalstat er der balance mellem landets grænser og 

den politiske enhed på den ene side og et selvbevist kulturelt samfund på den anden. Han 

understreger dog at dette senarie som oftest ikke er en realitet i virkeligheden men snarere et 

drømme-senarie, hvorefter han tegner et billede af det moderne samfund: 

 

”Most nation-states in fact include groups of people who do not belong to its core culture or feel 

themselves to be part of a nation so defined. Nethertheless almost all modern states act on the bland 

assumption that they are nations-states”  

(Hasting 1997:3). 

 

Moderne stater opfører sig ifølge Hastings som om de er nationalstater med en homogen nation, 

hvilket ikke er tilfældet for alle stater. Spanien er et tydeligt eksempel på en nationalstat med flere 

nationer inden for landets grænser. Baskere og cataloniere tilhører hver deres nation, som ofte har 

givet udtryk for, at de ønsker deres selvstændighed frem for et centraliseret Spanien med regering i 

Madrid. Det er i denne tredje fase, at nationalismen får en teoretisk betydning (Smith 2003:135). 

Ifølge Hastings har nationalisme to betydninger, idet den både er en skik, som har eksisteret i før-

moderne tid, og samtidig en politisk teori, som siger, at hver nation bør have en stat (Hastings 

1997:3-4). Den ovennævnte historiske udvikling er afgørende for Hastings opfattelse af den 

nationale identitet. I The Construction of Nationhood – Ethnicity, Religion and Nationalism belyser 

han udviklingen ved en empirisk analyse af England. England anser Hastings for at være prototypen 

for både en nation og en nationalstat (Hastings 1997:4). Nedenfor vil jeg komme ind på religionens 

betydning for nationsdannelsen, som er væsentlig for Hastings’ teori.  

 

2.1.1 Religionens betydning for nationsdannelsen  

En af Hastings’ teser er, at religion er et afgørende element i mange kulturer, i de fleste etniciteter 

og i nogle stater. I den kristne verden har Bibelen spillet en betydelig rolle for udviklingen af 

nationen og nationalismen (Hastings 1997:4). Kirken spillede en afgørende rolle for dannelsen og 

udviklingen af de nationale identiteter i Europa, idet den via Det Gamle Testamente gav ideen om 

en nation med det jødiske folk som eksempel, da de var anderledes end andre folk – et udvalgt folk 

med egen skæbne, eget sprog, territorium og egne institutioner, som samler det i både politisk og 

religiøs forstand i form af konge og tempel. Israel har således historisk set været et forbillede for de 
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europæiske folk, fordi nation, kultur og stat var samlet. Budskabet var, at enhver nation kunne være 

Guds udvalgte folk, forudsat at den var kristen og loyal over for kirken (Smith 2003:138). 

Paradoksalt mister det jødiske folk sin nationalstat, men forbliver en nation ved hjælp af fælles 

minder og den hebraiske Bibel (Hasting 1997:186).  

 

I The construction of nationhood – ethnicity, religion and nationalism, argumenterer Hastings for, 

at kristendommen har haft væsentlig betydning for dannelsen af den engelske nation og den 

engelske nationalisme. Han mener, at kristendommen i langt højere grad end andre religioner i sin 

natur har formet nationer og nationalisme. Dermed konstaterer han, at kristendommen har haft 

større politisk indflydelse end andre religioner, idet islam ifølge Hastings eksempelvis er mere 

antinational modsat kristendommen (Hastings 1997:187). Den anglikanske kirkes ritualbog og 

biblen på engelsk havde stor indflydelse på den engelske nationsdannelse. Mellem 1560 og 1611 

udkom der over 100 eksemplarer af den engelske Bibel og mindre end 140 af den autoriserede 

version, hvilket for Hastings understreger, at Bibelen på modersproget nåede ud i befolkningen. 

Dog understreger han også, at den ugentlige kirkedeltagelse gjorde, at de fleste var præget af biblen 

og bønnebogen både idelogisk og litterært (Hastings 1997:58). Det er selvklart ikke biblen alene, 

der er årsag til ensretningen, men der er i det meste af Europa en betydelig sammenhæng mellem 

den nationale vækkelse og den bibelske oversættelse og udbredelse af litteratur på modersmålet. 

Ifølge Hastings fandt denne udvikling mod en national bevidsthed og ensretning også sted i 

Danmark (Hastings 1999:24).  

 

I alt belyser Hastings syv forhold ved kristendommen, der har haft en væsentlig betydning for 

dannelsen af det nationale. Først og fremmest helliggørelse af nationens udgangspunkt. Her nævner 

han, at kristendommen formede den engelske oprindelse, idet den engelske domkirke by, 

Canterbury og dets autoriteter forenede England, før der var et England at forene (Hastings 

1997:188). Derudover nævner han myter og advarsler om trusler mod den nationale identitet. Det er 

myter som Jeanne d’Arc, der belyser loyaliteten overfor fælleskabet og forstærker følelsen af ”dem 

og os”.  Hvad enten det er mellem katolikker og protestanter eller kristne og muslimer, så er 

myterne med til at påminde os om den moralske kløft der er mellem ”dem” og ”os” og kan bruges 

til at belyse, at Gud er på ”vores” side (Hastings 1997:190.192). Denne brug af myter kaldes også 

for civilregion, idet det giver en samlende effekt. Dannebrogs oprindelseshistorie og Dronningens 

nytårstale, hvor hun afslutter med ordene ”Gud bevare Danmark” er eksempler på en religiøs 
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legitimering af den danske nation (Clausen 2005). Som det tredje nævnes præsternes sociale rolle, 

idet de har været formidlere mellem folket og regenterne (Hastings 1997:191-192). Det fjerde er 

produktionen af litteratur på modersmålet, idet en omfattende litteratur til et bestemt folk i sig selv 

er med til at skabe en stabiliserende fornuftsfølelse af national identitet (Hastings 1997:193). Biblen 

som forbillede for nationen nævnes som det femte forhold. Forholdet stimuleres af Hastings sjette 

forhold, som er dannelserne af de uafhængige nationale kirker, hvilket ifølge ham har en stærk 

effekt, når det kommer til at fremme nationalisme. Det syvende og sidste forhold er opdagelsen af 

en unik national skæbne. Heri ligger følelsen af at være Guds udvalgte folk (Hastings 1997:196). 

 

Sammenfattende har den nationale identitet udviklet sig nedefra og op - på tværs af klasser ved 

hjælp af inkluderende sprog, religion og statsbygning. Udviklingen fra en etnicitet til at nationalstat 

er foregået over en lang periode inddelt i tre stadier, hvor kristendommen har spillet en betydelig 

rolle for udviklingen. Den nationale identitet har også udviklet sig ovenfra, særligt i form af 

præsternes sociale rolle. Det skal dog understreges at det ifølge Hastings ikke er eliten, der direkte 

har formet folket, men ensretningen skyldes, at præsterne var uddannet til at undervise den 

illitterære del af befolkningen. Præsterne levede sammen med dem, som han skulle uddanne og blev 

dermed et bindeled mellem eliten og folket – mellem de forskellige klasser i samfundet.  

 

Umiddelbart handler Hastings teori ikke om den moderne velfærdstat, men det er hensigten med 

specialet at kunne forklare den danske nationalisering ved hjælp af teorien, og dermed belyse, hvad 

der ligger til grund for den danske velfærdsstat. Derudover vil jeg også inddrage begrebet social 

kapital, idet der kan måles en meget høj social kapital i det danske samfund. Det er derfor værd at 

se nærmere på, hvad denne høje sociale kapital betyder for velfærdsstaten, og følgelig vil begrebet 

blive belyst i et toretisk perspektiv nedenfor.  

2.2 Social Kapital i et teoretisk perspektiv - Robert Putnam 

Begrebet social kapital vil blive belyst på baggrund af politolog og professor Robert Putnams 

arbejde. Putnam har i flere værker beskæftiget sig med begrebet social kapital. I bogen Making 

democracy work definerer han social kapital som følgende: 

 

”social capital here refers to features of social organisation, such as trust, norms and networks, 

that can improve the efficiency of society by facilitating coordinated actions” 

(Putnam 1993:167).  
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Han tager her afsæt i sociologen James Samuel Colemans definition af begrebet. Social kapital 

består således af tillid, fælles normer og sociale netværk som kan få et samfund til at fungere 

effektivt ved at muliggøre koordinerede handlinger. Han understreger, at frivilligt arbejde er lettere 

i et samfund, som har nedarvet en hvis andel af social kapital i form af fælles normer og civile 

netværk (Putnam 1993:167). Som det beskrives af Lars Hulgård, er det i Putnams optik ikke 

individet, som er samfundets drivkraft, og det er ikke fællleskabet, men det er individet i 

fællesskabet. De individuelle handlinger får først mening, når de bliver til sociale handlinger, og det 

er gennem de individuelle handlinger at fællesskabet opstår, reproducerer og udvikler sig (Hulgård 

2001:13). Det vil således sige, at betingelsen for, at der opstår social kapital, er at et individ tager 

initiativ til at skabe kontakt til et andet individ, og i denne kontakt kan der opstå et fællesskab og en 

tillid, som kan bidrage til øget social kapital.   

 

Social kapital er kernebegrebet i Bowling Alone, hvor Putnam ved hjælp af statistiske data 

argumenterer for, at den sociale kapital er dalende i det amerikanske samfund. Her skildrer Putnam 

mellem afgrænsende (bonding) og brobyggende (bridging) social kapital: 

 

”bonding social capital constitutes a kind of sociological superglue, whereas bridging social 

capital provides a sociological WD-40”  

(Putnam 2000:23). 

 

Hans skildring mellem afgrænsende og brobyggende social kapital sammenlignes med lim og 

smøremiddel, hvor limet er den afgrænsende sociale kapital, som skabes mellem personer, der 

identificerer sig med hinanden evt. på grund af etnicitet eller social rang. Parterne danner et 

eksklusivt netværk, som kan være indad kiggende og forstærke eksklusive identiteter samt 

homogene grupper. Den brobyggende sociale kapital er som et smøremiddel, der opstår mellem 

parter der ikke nødvendigvis ligner hinanden, og er dermed inkluderende. Både den afgrænsende og 

den brobyggende sociale kapital kan i Putnams optik have positive sociale effekter (Putnam 

1993:22-23).  

 

Betingelsen for, at der kan opstå social kapital i et samfund, er tillid. Tilliden udspringer af fælles 

normer eller af sociale netværk med et civilt engagement. Gensidige normer forstærker den sociale 
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tillid i befolkningen, idet den gør det lettere at samarbejde og mindsker handelsomkostninger. De 

udbredte gensidige normer er således en vigtig bestanddel af social kapital, og samfund hvor de 

gensige normer er udbredte har lettere ved at holde opportunisme nede og løse problemer af 

kollektiv karakter (Putnam 1993:171-172).  

 

Som Klaus Levingsen pointerer, er Putnams pointe, at tilliden vokser op nede fra i befolkningen i 

form af udbredelsen af organisationer, foreninger og sociale netværk. Dette betyder, at den sociale 

tillid i samfundet øges og skaber et fundament for demokratiske normer og dermed også et 

fundament for demokratiske institutioner. Det er den enkelte, der udvikler gensidigheds- og 

samarbejdsnormer ved at involvere sig i eksempelvis foreningsarbejde (Levingsen 2004:91-92).  

 

2.3 Teoridiskussion 

I det følgende inddrages supplerende tilgange til henholdsvis statsdannelse og social kapital i en 

teoretisk diskussion. Diskussionens formål er at underbygge hovedteoriernes relevans for 

besvarelsen af specialets problemstilling.  

 

Adrian Hastings teori forklarer som nævnt ikke direkte velfærdsstatens oprindelse. Med sit 

historiske aspekt argumenterer Hastings for at nationaliseringen af den moderne nationalstat har 

fundet sted i den før-moderne periode, og at kristendommen har haft betydning for dannelsen af 

europæiske nationalstater. Politolog Tim Knudsen har ligeledes beskæftiget sig med det historiske 

aspekt ved statsdannelse, herunder særligt dannelsen af de Skandinaviske velfærdsstater. Knudsens 

tese er, at rødderne til den danske velfærdsstat går tilbage til reformationen. Hans argument er, at 

kirken har haft en betydelig rolle for statsdannelsen (Knudsen 2000:39), idet kirken fungerede som 

et værktøj for staten i form af præsternes formidlende rolle (Knudsen 2000:41-42). Han fokuserer 

på kirken som organisation anvendt af staten og pointerer, at forholdet mellem staten og kirken i 

Skandinavien aldrig blev baseret på en kontrakt, hvilket adskiller dem fra de andre protestantiske 

stater i det 16. århundrede. Kongerne blev velhavende i form af  jordbesiddelse, og de fik samtidig 

ansvaret for problemer inden for fattigdom, uddannelse og sygdom (Knudsen 2000:42-43).  

 

Historiker Uffe Østergaard bekræfter Knudsens tese og pointerer dermed, at der er en sammenhæng 

mellem den lutherske kirke og dansk politisk kultur og mentalitet (Østergaard 2010:37). Ligesom 

Knudsen belyser han lutherdommens betydning for den nordiske universelle velfærdstat hvor de 
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demokratiske enheder er lokalt forankret (Østergaard 2010:42). Dermed giver det god mening at 

inddrage Hastings teori, når det gælder den danske nationsdannelse, idet der således må have 

eksisteret et før-moderne fællesskab i Danmark tidligere end modernisterne anerkender. Knudsen 

belyser ikke alene kirkens indflydelse på velfærdsstaten, men konstaterer også, at velfærdsstatens 

universelle karakter antyder en højere grad af solidaritet i befolkningen modsat betalingsmetoden i 

den tyske model (Knudsen 2000:22). Der er således en sammenhæng mellem den danske 

velfærdsstats historiske oprindelse og den nuværende arkitektur i form af solidaritet.   

 

Politolog Francis Fukuyama har også undersøgt Danmarks statsdannelse. I The origins of political 

order: from prehuman times to the french revolution belyser Fukuyama Danmarks vej til et 

konstitutionelt demokrati med lav politisk korruption. Han argumenterer for at det historiske 

perspektiv er relevant, når det gælder den demokratiske udvikling i Danmark. Selvom han beskriver 

Danmark som en velstående stat, så er det ikke økonomisk vækst, der har gjort landet demokratisk, 

men derimod en række begivenheder. Den første vigtige begivenhed er ifølge Fukuyama den 

lutherske revolution, idet den fik en vedvarende politisk effekt. Dette skyldes især udbredelsen af 

den religiøse litteratur, som lutheranerne mente var et vigtigt redskab for almindelige mennesker til 

at få direkte adgang til Gud. Dermed blev der dannet en forholdsvis veluddannet social klasse som 

samtidig var velorganiseret. Religionen dannede dermed grundlaget for den sociale mobilitet af 

bønderne og arbejderklassen og dermed den danske velfærdsstat (Fukuyama 2011:431-434).  

 

For at forklare udviklingen af den danske velfærdstat må man ifølge ovennævnte betragtninger 

konstatere, at det historiske aspekt strækker sig tilbage til den før-moderne tid i tråd med Hastings’ 

teori. Selvom der er forskellige historiske begivenheder, bl.a. tabet af Norge i 1814, der kan have 

haft betydning for dannelsen af den danske homogene nation (Fukuyama 2011:433-434), så havde 

kirken efter reformationen en samlende effekt af betydelig karakter. Dette har betydet, at 

befolkningen via præsterne fik et indblik i den lutherske kristendom og dermed blev befolkningens 

normer og pligtetik grundlagt. Homogeniteten og de fælles normer er værd at se nærmere på, idet 

de fælles normer ifølge Putnam danner grundlaget for social tillid, som igen danner den sociale 

kapital.  

 

I tråd med Putnam definerer Francis Fukuyama tillid og social kapital således: 
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”Trust is the expectation that arises within a community of regular, honest, and cooperative 

behavior, based on commonly shared norms, on the part of other members of that community”  

 

”Social capital is a capability that arises from the prevalence of trust in a society or in certain 

parts of it”  

(Fukuyama 1995:26). 

 

Social kapital bygger således både ifølge Putnam og Fukuyama på menneskers fælles normer og 

værdier samt deres evne til at samarbejde om et fælles mål. Betingelsen for, at social kapital kan 

opstå, er tillid, så hvis en gruppe mennesker stoler på hinanden, fordi de har et sæt værdier og 

normer til fælles, så vil de nemmere kunne samarbejde. Des større tillid, der eksisterer i 

befolkningen, desto større social kapital opstår der i et land.  

 

Putnam påviser i Bowling Alone, at der er en statistisk sammenhæng mellem social kapital og 

velfærdsstater, idet social kapital er højest i Skandinaviens velfærdsstater, som også er de stater 

med det højeste offentlige forbrug (Putnam 2000:281, Hulgård 2001:20). At der er en høj social 

kapital i Danmark, har Gert Tinggaard Svendsen og Gunnar Lind Haase Svendsen påvist i Social 

Kapital ved at måle tilliden i den danske befolkning. I Social Kapital bliver den generelle tilllid i 

den danske befolkning målt på baggrund af World Values Survey, som er udviklet af Morris 

Rosenberg. Dette gøres ved at måle den procentdel af befolkningen, der svarer ”ja”, når de bliver 

spurgt, om de mener, at man kan stole på de fleste andre mennesker (Svendsen 2006:86). Over 60 

% af respondenterne i Danmark mener de kan stole på de fleste andre mennesker. Der er målt en 

stigning på 78 % i den generelle tillid fra 2002-2005. Via So-Cap har de ydermere målt institutionel 

tillid og fundet den samme tendens, idet de nordiske lande har højeste scorer i graden af borgernes 

tillid til myndigheder så som retsvæsen, politi, statslig administration og regering. Danmark er i 

denne undersøgelse repræsentant for de nordiske velfærdsstater, og placerer derfor de nordiske 

lande højest i rangeringen over institutionel tillid, eftersom 84 % af de adspurgte danskere svarer ja 

til spørgsmålet angående tillid til institutioner. Til sammenligning svarer kun 10 % af befolkningen 

i Ecuador ja til samme spørgsmål (Svendsen 2006:91-92). Undersøgelsen viser således, at der er en 

høj tillid i Skandinavien. Og da den generelle forskning inden for social kapital lægger vægt på, at 

der er en sammenhæng mellem kultur og tillid, så er det nærliggende at se nærmere på hvilke 

normer og værdier denne tillid bunder i. Når der i Danmark kan måles en høj social kapital, så må 
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det - Putnams teori taget i betragtning – antages at den danske befolkning har en tillid til hinanden, 

der bygger på fælles normer. Hvis Hastings teori kan belyse, at den danske nation går langt tilbage i 

historien, så må teorien også have relevans for det normsæt, som den danske befolkning deler den 

dag i dag. Dermed kan teorierne til sammen danne et billede af, hvad der gør, at humlebien fortsat 

kan flyve.  

3. Velfærdstatens tilblivelse i et historisk perspektiv 

I det følgende vil jeg undersøge den danske nationalstats rødder ved hjælp af den historiske 

udvikling i Danmark siden 1500-tallet. Formålet med afsnittet er at kunne besvare første del af 

specialets problemformulering. Indledningsvist vil jeg komme ind på det karakteristiske ved 

samfundet i senmiddelalderen i perioden inden 1536 for at tydeliggøre den lutherske reformations 

betydning for samfundsudviklingen, og herefter gennemgås udviklingen efter reformationen.  

 

3.1 Middelalderen 

I middelalderen, indtil reformationen i 1536, var den romersk-katolske kirke den stærkeste og 

rigeste institution i det danske samfund. Kirken havde via sine ejendomsbesiddelser midler til at 

tage sig af de svageste. En del af kirkens formue gik til sociale formål så som oprettelse af 

hospitaler og fattighjælp. Fattighjælpen så kirken som en selvfølgelighed, idet de fattiges funktion 

var at modtage hjælp via kirken og de bedre stillede borgere. Tiggeri og munkeordener var således 

ingen synd i middelalderen. Velgørenhed var et udtryk for medfølelse og barmhjertighed, og 

samtidig var det en vej til at opnå frelse i det hinsides, hvis man gav noget til de fattige 

(Christiansen 2010:42). Oprøret mod den romersk-katolske kirke handlede om mere end teologiske 

spørgsmål, idet det også var et opgør med middelalderens samfundsstruktur. Et opgør der ifølge 

Tim Knudsen har haft stor betydning for Skandinaviens opbygning af statsmagten (Knudsen 

2000:39).  

 

Martin Luther var foregangsmand for det teologiske og ideologiske skift, der skete med 

reformationen (Christiansen 2010:42). Den lutherske Reformation begyndte i 1517 med 

offentliggørelsen af Luthers reformatoriske budskab i form af 95 afladsteser i Wittenburg i 

Tyskland. Budskabet handlede om troen frem for gode gerninger. Mennesket blev ikke målt og 

frelst af Gud alene via gode gerninger, men i stedet retfærdiggøres mennesket ved tro alene. De 

lutherske bevægelser bredte sig til Danmark i 1520’erne (Kjeldgaard-Pedersen 2009). 
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Reformationen splittede kristendommen mellem protestanter og katolikker i Europa, og 

spændingerne bidrog til en række krige (Korsgaard 2004:66). Spændingerne i Danmark resulterede 

i borgerkrig , idet bønderne gjorde oprør (Korsgaard 2004:70). Under de tidlige lutherske 

bevægelser regerede Kong Christian den 2. i Danmark. Christian den 2. var splittet mellem paven 

og Luther, idet han politisk og økonomisk var afhængig af dronning Elisabeths romersk-katolske 

familie, mens hans religiøse overbevisning var luthersk, hvilket bl.a. lod sig udtrykke da han i 1524 

lod Det Nye Testamente oversætte til dansk. Oversættelse af religiøse tekster fra latin til 

modersmålet var et karakteristisk reformatorisk træk (Lausten 2003:18-21). Trosskiftet blev anset 

for kætteri, og kongeparret levede i eksil, og senere i fangenskab efter forsøg på forsoning med 

kong Frederik d. 1. (Lausten 2003:21-27). I 1533 afgik Kong Frederik den 1. ved døden (Lausten 

2003:27), og i 1536 blev reformationen indført af Kong Christian den 3., hvilket både medførte et 

magt- og troskifte i Danmark (Korsgaard 2004:70). 

 

I middelalderen var det mundtlige folkesprog i Danmark dansk, mens skriftsproget primært var 

latin, som var det fælles europæiske sprog. Det var kun folk fra særlige sociale lag, så som præster 

og munke, adel og rigmænd samt handelsmænd, der beherskede skriftsproget (Pedersen 1996:148). 

Med reformationen udviklede dansk sig til et mere anerkendt sprog, og argumenterne for brugen af 

folkesproget som et skriftsprog frem for latin bundede i praktiske såvel som pædagogiske 

argumenter, idet skriftsproget blev gjort forståeligt. Kong Christian den 2. skrev f.eks. til sin 

kammersvend: ”Os forundrer, hvi at du ikke skriver Os til på dansk, efteri du ved, at Vi forstår det 

bedst” (Pedersen 1996:225). 

 

Kongen indikerer hermed, at sproget havde en betydning for selvforståelsen, både hvad angår det 

mundtlige og det skriftlige sprog, om end det på dette tidspunkt kun var en begrænset del af 

befolkningen, der beherskede det danske skriftsprog. Ifølge Hastings er talesprog og etnicitet tæt 

forbundne, idet fællesskabets grundlag formuleres gennem det talte sprog. Danskerne var kristne 

gennem hele middelalderen, hvilket har betydet at danskerne har haft en fælles religion. 

Kristendommen var blandt andet medvirkende til, at danskerne udviklede fælles kulturelle 

traditioner og skikke. Dansk var det sprog, som almuen talte i middelalderen, og det bevidner, at der 

eksisterede et fælles mundtligt sprog som kongerigets befolkning brugte som udtryksmiddel. Det 

kan således tyde på, at der i middelalderen i Danmark eksisterede et kulturelt fællesskab med et 

fælles sprog, som ifølge Hastings er det, der kendetegner en etnicitet, og det, som forudsætter 
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dannelsen af en nation. Med reformationen udbredes skriftsproget på modersmålet, hvilket fik 

konsekvenser for danskerne og Danmarks udvikling.  

 

3.2 Den danske stat og kirke efter reformationen  

Ved indførelsen af reformationen i Danmark blev den katolske bispemagt afskaffet. Dette medførte 

en betydelig ændring af styrkeforholdet mellem kongemagten og kirkemagten. Ved at tvinge kirken 

til at afstå sin jord gjorde Kong Christian den 3. en ende på kirkens politiske magt, og således blev 

kongemagten styrket og kirkens magt svækket. Biskopperne havde ikke længere nogen verdslig 

politisk magt. Denne magtdeling var i tråd med Luthers samfundssyn, som gjorde op med kirkens 

økonomiske og politiske magt.  

 

Luther gjorde op med paven som religiøs formynder, hvilket medførte en ny forståelse af 

kristendommen og et nyt syn på forholdet mellem religion og politik. Der var fortsat formynderskab 

efter reformationen, men et politisk formynderskab (Korsgaard 2004:40). Den nye inddeling af 

magten blev formuleret ved hjælp af Luthers to-regimente-lære. Regimentelæren skelnede mellem 

det verdslige og det åndelige regimente, hvor staten tog sig af det verdslige og kirken af det 

åndelige. Der var ikke tale om sekularisering, idet den verdslige stat ifølge Luther også er skabt af 

Gud, og alle verdslige forhold indgår i Guds skaberplan. Desuden står Gud over både det verdslige 

og det åndelige regimente, og er dermed ifølge Luther en del af samme enhed. Skellet mellem det 

verdslige og det åndelige er ikke et skel mellem stat og kirke, men mellem staten og den usynlige 

kirke, eftersom Luther skelner mellem to kirker: den usynlige og den synlige. Den synlige kirke er 

den institutionelle og verdslige side og den usynlige, indre kirke er den åndelige. Regimentelæren 

skabte følgelig et åndeligt frirum, hvor tro blev et personligt og eksistentielt anliggende. Staten har 

ikke noget at gøre med den usynlige kirke, og dermed er sammenfaldet udelukkende mellem staten 

og den synlige kirke (Korsgaard 2004:50-51).  

 

I Danmark blev der indført et centralt styre med kongen og storgodsejerne som magteliten. Det nye 

magtforhold bevirkede, at Christian den 3. styrede kirken via de nye biskopper, og der blev således 

ikke udnævnt nogen ærkebiskop (Korsgaard 2004:71). Med kirken underlagt fyrsten blev 

rivaliseringen mellem kirke og stat ophævet i Norden. Kirken fik i stedet en dobbelt rolle, hvor den 

både skulle forkynde evangeliet og viderebringe det verdslige budskab fra staten (Knudsen 

2000:11-12). Det at kongen og magteliten ikke skulle stå til ansvar for paven i Rom, kan i tråd med 
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Hastings teori have styrket det nationale, idet kirken nu blev national og en integreret del af 

kongemagten. Kongemagten blev mere velhavende efter svækkelsen af kirkens magt, men rykkede 

som sagt også samfundsstrukturen, hvilket ifølge Knudsen betød, at kongemagten samtidig fik en 

større forpligtigelse, idet den nu havde et større ansvar for at løse problemer som fattigdom, 

uddannelse og sygdom (Knudsen 2000:43). 

 

3.3 Udbredelsen af den luthersk-protestantiske tro 

Danskerne, der gennem hele middelalderen havde været underlagt den romersk-katolske kirke, 

skulle med reformationen styrkes i den luthersk-protestantiske tro. Den danske Kirkeordinans af 

1537/39 blev et middel hertil, og den dannede rammen om den nye kirke og dens funktion efter 

reformationen. Den var udarbejdet af den lutherske teolog Johann Bugenhagen med påbud fra Kong 

Christian den 3 (Korsgaard 2004:71). Et væsentligt punkt drejede sig om præstens prædiken. Det 

var præstens opgave at formidle det skrevne ord i Biblen, så befolkningen kunne forstå og huske 

indholdet. Præstens prædiken blev derfor en væsentlig del af gudstjenesten, og i kirken blev der 

indsat en prædikestol og bænke til menigheden. Biblen gav ifølge Luther adgang til Guds ord, og 

derfor skulle alle have muligheden for at høre budskabet (Korsgaard 2004:80-81). For at efterleve 

Kirkeordinansen skulle præsterne følgelig have adgang til den hellige Bibel, hvilket resulterede i 

Christian den 3.s Bibel fra 1550 (Bach-Nielsen 2003:96). Peder Palladius og Niels Hemmingsen var 

med i det forberedende arbejde, der dannede grundlaget for biblen. Den endelige oversættelse af 

den nye Bibel blev udfærdiget af Christiern Pedersen, som med dette prestigeværk satte 

normaliseringen for det danske skriftsprog (Pedersen 1996:225). I kongens forord står der, at den er 

oversat til de undersåtter, der ikke forstår latin og tysk. Biblen blev trykt i 3000 eksemplarer og 

skulle leveres til hver kirke (Bach-Nielsen 2003:97). Ifølge Carsten Bach-Nielsen var Christian den 

3.s Bibel både en lukket og en åben bog i den forstand, at den kun var tilgængelig i de lærde kredse, 

hvor den for almuen kun var tilgængelig i form af oplæsning i kirken (Bach-Nielsen 2003:104). 

Hastings fremhæver bibeloversættelsen som en væsentlig faktor ved religionens betydning for det 

engelske sprog og dermed dannelsen af den engelske nation. I Danmark var Biblens litterære effekt 

den samme som i England. Det benyttede sprog i kirken gik fra latin til folkesproget, og selvom 

almuen ikke havde direkte adgang til at læse i biblen, så hørte de nu Biblens budskab på deres 

modersprog ved den ugentlige gudstjeneste. Christian den 3.s Bibel dannede dermed grundlaget for, 

at Danmark kunne bevæge sig fra en mundtlig etnicitet til en nation med et nationalt sprog og egen 

litteratur.  



Hvorvidt er den danske velfærdsstat historisk og kulturelt betinget, og hvorvidt bliver velfærdsstaten udfordret i det europæiske 

samarbejde? 

	  

Charlotte Svenblad Mortensen 24	  

 

Ligesom Hastings mener Knudsen, at kirken har haft en stor betydning for statsdannelsen. Knudsen 

lægger særlig vægt på forholdet mellem stat og kirke og dette forholds betydning for 

samfundsudviklingen siden reformationen. Netop præstens formidlende rolle mellem staten og 

befolkningen menes at have haft essentiel betydning for måden, hvorpå vi i nyere tid har udført 

velfærdslovgivning (Knudsen 2002:24-25), hvilket belyses i detaljer senere, idet præsternes 

umiddelbare rolle for tidsperioden først skal belyses. Charlotte Appel har undersøgt, hvorvidt det 

kirkepolitiske ideal blev ført ud i virkeligheden, og hvorvidt de følgelige forandringer i tidsperioden 

efter reformationen medførte en udbredt læsefærdighed. Et gennemgribende forskningsarbejde af 

katekismusudgaver, visitatsbøger og bogbranchen tyder på, at kirkepolitikken blev efterlevet og en 

konsekvens heraf var en øget læsefærdighed (Appel 2001:217). Hun har endvidere dykket ned i 

flere præsters livshistorie, som ifølge hende giver et indblik i tidperiodens kulturhistorie (Appel 

2009:8). I det følgende inddrages de i samtidens væsentligste skildringer for at underbygge, 

hvorvidt det danske talesprog i perioden udviklede sig til et skriftsprog, som er det der ifølge 

Hastings karakteriserer en nation. 

 

3.4 Kirken og læsefærdighed 

Christian den 3. og reformatorerne ønskede med Kirkeordinansen at styrke kirke og stat og gavne 

samfund og kristenhed. For at opnå dette blev centralisering, uniformitet og disciplinering centrale 

midler. Centraliseringen af statsmagten betød, at bestemmelserne nåede ud til sognene. Fra 

biskopperne gik budskabet via provsterne ud til landets sognepræster, og samtidig skulle bispe- og 

provstevisitatserne kontrollere, at budskabet også blev efterlevet (Appel:2001:115-117). 

Disciplineringsprocessen kom til syne i form af en fordømmelse af enhver trolddom og andre 

magiske ritualer. Samtidig skulle trusler og straf sikre, at den luthersk-protestantiske tro var 

enegyldig (Appel 2001:118). Den øgede centralisering, uniformitet og disciplinering forårsagede 

forandringer, men de fandt sted over en længere tidsperiode, og bl.a. sognepræsternes håndtering af 

diverse opgaver gjorde, at der var variationer fra sogn til sogn (Appel 2009:8). Udgivelser fra 

gejstligheden påvirkede datidens strømninger inden for præstestanden (Appel 2009:273), såvel som 

præsternes arbejde og tolkning af deres kald (Appel 2009:343). Det var således ikke udelukkende 

loven, der dikterede præstens gøren og laden. Udviklingen mod en mere homogen præstestand skete 

hen over de følgende århundreder (Appel 2009:343). Ifølge Appel og Fink Jensen var det dog først 

omkring 1700-tallet, at man kan tale om en mere homogen præstestand (Appel 2009:338).  
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Med den nye kirkeordinans var der fokus på Katekismus-undervisning og børnelærdom, herunder at 

man havde en forståelse af det væsentlige ved troen (Appel 2001:139). Det var kirkens folk, der 

havde ansvaret for, at hele menigheden fik Katekismus-undervisning, hvor ansvaret i husstanden 

var tildelt husbonden, som følgelig skulle undervise hustru, børn og tjenestefolk. Ifølge Appel må 

man med et sådant tildelt ansvar formode, at bisperne ønskede, at husbonden havde en vis 

læsefærdighed. En læsefærdighed hun underbygger ved at tilføje, at en del af datidens 

moraliserende litteratur henvendte sig til den kristne husfader (Appel 2001:131). 

 

I starten af 1600-tallet fokuserede man på at forbedre børnelærdommen, idet man var opmærksom 

på variationen i undervisningskvaliteten (Appel 2001:216). Biskop Hans Poulsen Resens 

kirkepolitik gik ud på, at degnen havde ansvar for at undervise børn og unge, hvor præsten havde 

det overordnede ansvar, og præsten skulle også sikre de voksnes kundskaber. Forældrene skulle 

undervise børnene i hjemmet og havde desuden pligt til at sende dem til undervisning. Resen 

indførte i 1615 Katekismus registre, der skulle angive fremmøde og fravær, så de forældre, der ikke 

lod deres børn undervise, blev noteret og meddelt kongen i sidste instans. I 1629 indførte man 

katekismus-eksamen. Børnelærdom og en bestået katekismus-eksamen blev dermed forudsætning 

for altergang (Appel 2001:145).  

 

Katekismen var en grund- og håndbog i læren om den rette kristentro. Luther så katakismen som 

den lille Bibel, og den var henvendt til folk udenfor kirken. Et synspunkt, der blev delt af Peder 

Palladius, som udgav den første danske oversættelse af Luthers lille katekismus. Katekismen var 

troens essens, en holdning, der blev delt af Biskop Resen, og dermed blev katekismen lovprist 

(Appel 2001:145). I skrifter fra reformatorerne fremgår det, at børnelærdommen skal læres udenad, 

og ifølge Resen skulle man forstå katekismen i sit hjerte. Om der derfor var tale om udenadslæsning 

eller en reel læseforståelse blandt de unge, er svært at anskueliggøre. Charlotte Appel lægger vægt 

på, at en læseindlæring ville støtte en udenadslæren af det store pensum, som Resen omtaler i 

1630’erne. Ydermere mener hun, at han med den nye katekismus-politik i 1616 satte en ny norm, 

hvor læseundervisning blev set i sammenhæng med katekismus-undervisningen, idet degnen, hvis 

det var muligt, også skulle lære børnene at læse. Læsning blev set som et hjælpemiddel til at 

fremme børnelærdom (Appel 2001:147-148).  
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Appel redegør for at der i 1600-tallet var en mangfoldig produktion af både katekismen og ABC-

bogen (Appel 2001:167). Siden Palladius’ oversættelse er der trykt en række katekismus-udgaver 

og katekismus-forklaringer af bisper og præster. Udgivelserne afspejler det stigende krav til 

katekismus-kundskab og forståelse. De mange udgivelser og involverede bogfolk bevidner, at der 

var tale om en vare med stor omsætning. ABC’en må ifølge Appel betragtes som den mindste 

katekismus, idet den hang sammen med børnelærdom (Appel 2001:186-187). Den ældste bevarede 

ABC-bog er dateret tilbage til 1649, men ifølge bogtrykkerregistre var bogen trykt i tusinder af 

eksemplarer og kunne anskaffes til en lav pris (Appel 2011:72). Den hjalp børn gennem det første 

stadie af den religiøse lære (Appel 2011:87). Herefter førte det til læsning af den lille Katekismus, 

og i tredje stadie skulle man kunne skildre katekismen og salmebøger. Målet var, i tråd med det 

lutherske ideal, at kunne læse og forstå biblen (Appel 2011:87).  

 

En levende og mangfoldig litteratur er netop ifølge Hastings et kriterium for, at en nation kan 

udvikle sig og skabe en fælles identitet baseret på modersproget. Fortællingen om Rasmus Hansen 

Reravius medvirker til at belyse den udvikling i den danske litteratur. Reravius var præst og 

forfatter og en betydelig produktiv oversætter af religiøs og moralsk litteratur (Appel 2009:23). Han 

så sig selv som en lærd mand, hvis kald var at udbrede Guds ord, og henvendte sig derfor til det 

brede publikum. Han var meget bevidst om Biblens sværhedsgrad, og sproget var således skrevet i 

et klart og forståeligt dansk, så folk, der hverken kunne tysk eller latin, også havde en chance for at 

læse og ikke mindst forstå budskabet (Appel 2009:33-35). Omfanget af hans udgivelser beregnes til 

mellem 25-30 titler, og med genoptryk er tallet over 50. De fleste af hans bøger var 

bestillingsarbejde fra private (Appel 2009:29-31), men Reravius bidrog også i udbredelsen af 

religiøs litteratur i et samarbejde mellem forlæggere og teologer. Han blev blandt andet hyret til at 

samle bønne- og salmebøger i billigbogsformater samt oversætte Postillen af professor og 

reformator Niels Hemmingsen. Postillen var en hjælp til præsterne og kunne bruges som skabelon 

og vejledning til prædikenerne. Det var meningen, at oversættelsen til dansk skulle kunne læses af 

andre end præsterne, så hvis man gik glip af en prædiken i kirken, kunne man slå op i Postillen og 

få evangeliets forkyndelse (Appel 2009:32-33). Selvom Reravius havde indsigt i Skriften, oplevede 

han i sin tid som sognepræst på Lolland, at det at oplære menigheden i den luthersk kristne tro i 

praksis var en udfordring. En af udfordringerne var bl.a. forældrenes modvilje mod at sende deres 

børn til katekismus-undervisning, idet de så mere nytte i at sende børnene i marken (Appel 

2009:57-58). 
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Kirken spillede således en aktiv rolle, når det kommer til udbredelsen af befolkningens 

læsefærdigheder. Den religiøse litteratur herunder særligt katekismen har været grundlaget for at 

lære at læse, og samtidig skabte katekismen et billede af, hvordan en bog skulle se ud. Kunne man 

læse katekismen, så kunne man efterhånden også læse anden litteratur inden for andre genrer end 

den religiøse, og på den måde var Katekismen indgangen til en verden af bøger særligt blandt den 

velstillede del af befolkningen (Appel 2011:87). I slutningen af 1700-tallet havde flertallet af 

Nordens befolkning - mænd såvel som kvinder - opnået et læseniveau, der gjorde dem i stand til at 

læse tekster på deres modersprog (Appel 2011:1). Når en stor del af befolkningen på dette tidspunkt 

kan læse, så er grundstenen lagt til, at sproget kan udvikle sig til et skriftsprog, hvilket er en 

forudsætning for, at nationen dannes og dermed gennemgå Hastings anden udviklingsfase.  

 

Med reformationen udbredes skriftsproget på modersmålet, hvilket i Danmark havde betydning for 

dannelsen af den danske nation. Fra at være en mundtlig etnicitet udviklede det danske folk sig til 

en nation med et skriftsprog og en national litteratur. I tråd med Hastings tese, så spillede religionen 

en stor rolle for udviklingen af nationen. Danskernes læsekundskaber blev udviklet som følge af 

landets kirkepolitik og ikke mindst de gejstliges ambitioner om katekismus-kundskaberne hos 

almuen. Kirken og præsterne i Danmark spillede en væsentlig rolle, en rolle som både bliver belyst 

af Charlotte Appel og Tim Knudsen. Knudsen mener at sognepræsterne ikke bare var statens 

formidlere, men at de var et bindeled mellem staten og bønderne, idet de ofte delte skæbne med 

bønderne. Sognepræsterne var ikke kun kirkemænd og statsembedsmænd, de var også selv bønder 

der skulle passe deres afgrøder. Knudsen hævder, at de derfor ofte tog sig tid til at forklare 

bønderne om statens politik, nye metoder og afgrøder i landbruget (Knudsen 2000:44). Knudsens 

og Appels billede af den danske præstestand understøtter Hastings antagelse, om at præstestandens 

sociale rolle i Europa har været med til at danne de europæiske nationer. Hastings hævder, at folket 

blev forenet under kongen ved hjælp af præstestanden, hvilket i den grad var gældende for det 

danske folk efter reformationen. Den danske nation udviklede sit eget litterære sprog ved hjælp af 

præsterne og kongemagtens universelle uddannelsessystem. Således gennemgik den danske 

befolkning Hastings anden fase, hvilket betød at de som nation havde forudsætning for at udvikle 

sig til en nationalstat. Denne udvikling anskueliggøres nedenfor.  
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3.5 De folkelige bevægelser  

I det følgende belyses den demokratiske politiske udvikling som fandt sted i Danmark som følge af 

de folkelige bevægelser.  

 

Den politiske revolution fandt sted fra 1760 til 1792, hvor bondestanden gjorde oprør mod 

stavnsbåndet. Bønderne var oplyste via deres uddannelse fra præsterne, og dermed turde de gøre op 

med deres situation som bundne karle til et bestemt gods. Med deres frihed ønskede bønderne at 

forbedre deres økonomiske situation. Stavnsbåndet stemte desuden ikke overens med frihedsideerne 

på denne tid. I 1776 blev Adam Smiths ”Wealth of Nations” publiceret, og den argumenterede for, 

at selvejende bønder var langt mere produktive end bundne bønder (Fukuyama 2011:433). Der var 

derfor også godsejere, der så fordele i en ophævelse af stavnsbåndet (Løgstrup 2011). Desuden 

havde kongen også en interesse i at underminere godsejernes magt. Ved at frigøre bønderne kunne 

kongen i stedet rekruttere dem direkte til hæren (Fukuyama 2011:433). Ovenfra blev der 

gennemført en række reformer fra 1784 til 1814, der ifølge Østergård lagde grunden til en 

selvejende bondeklasse (Østergaard 2010:45). Stavnsbåndet blev ophævet ved en forordning i 1788, 

men det gjaldt dog først for alle bønder i år 1800 (Løgstrup 2011). Selvom der var stor forskel 

mellem gårdejere og jordløse landarbejdere, så lykkedes det bønderne at skabe et folkeligt 

demokrati. Bøndernes forståelse af folkeligheden inkluderede ikke de jordløse og bybefolkningens 

embedsmænd, men bønderne skabte et demokratisk politisk sprog og strukturer som industri- og 

arbejderklassen senere kunne benytte sig af (Østergaard 2010:45). Denne udvikling mod en mere 

demokratisk nationalstat må siges at være i tråd med Hastings’ antagelse om, at en nations identitet 

ikke alene er skabt af en elite, men snarere nedefra og op ved hjælp af inkluderende sprog, religion 

og statsbygning. Bønderne er i perioden blevet mere selvbevidste, idet de med det udbredte 

skriftsprog har haft mulighed for at udveksle ideer på tværs af sociale lag.  

 

Danmark var desuden det første land i verden, som indførte obligatorisk skolegang for børn 

(Knudsen 2002:26), så via oplysning og uddannelse sker der en langsom homogenisering af 

befolkningen, idet der dannes et fælles normsæt med afsæt i den lutherske kristendom. Ifølge 

Putnam udspringer tillid af fælles normer eller af sociale netværk med et civilt engagement. 

Bøndernes evne til at samarbejde om et fælles mål – ophævelse af stavnsbåndet – må siges at tage 

afsæt i et fælles normsæt jf. den religiøse ensretning. Med homogeniseringen opstår der således en 
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højere grad af tillid i befolkningen, som danner et grundlag for skabelsen af forskellige sociale 

fællesskaber.                                                                                                                                                                                                                 

 

Som et resultat af Grundlovens indførelse af foreningsfrihed, i anden halvdel af 1800 tallet, 

udvikledes en del sociale bevægelser, hvoraf arbejderbevægelsen, andelsbevægelsen samt de 

religiøse bevægelser var de mest betydningsfulde. Andelsbevægelsen fik for eksempel sit 

gennembrug med andelsmejerierne i 1882. Det var frivillige bevægelser, hvor borgerne forsøgte at 

sikre sig selv ved at oprette sygekasser, arbejdsløshedskasser, sparekasser m.fl. (Bundesen 

2001:56). Bevægelsernes organisering var på daværende tidspunkt ikke demokratisk i moderne 

forstand, men i tidsperioden skete der en demokratiseringsproces, der udviklede danskerne til aktive 

samfundsborgere, der organiserede sig for at forbedre deres livsvilkår (Strange-Petersen). Tilliden i 

befolkningen gjorde denne organisering mulig. Befolkningen indgik i forskellige sociale netværk, 

fordi de som nævnt ønskede bedre vilkår, og ifølge Putnam opstår der et fællesskab gennem disse 

individuelle handlinger, der øger tilliden og dermed den sociale kapital i et samfund.  

 

Studier har vist, at andelsbevægelserne i Danmark blev etableret nedefra og op i lokalsamfund af 

energiske entreprenører. Entreprenørerne bestred ofte vigtige tillidsposter i flere lokale og regionale 

andelsforeninger og spillede dermed en væsentlig rolle i etableringen af de åbne netværk, der både 

var inkluderende og tillidsgenererende. Den danske andelsmejerisektor er et eksempel på en 

selvorganiseret landbrugerkooperation, der bibeholdt en decentral struktur frem til midten af 

1960’erne. Vedtægterne dannede betydelige rammer for opbygning af social kapital, som gjorde at 

det var muligt at reproducere social kapital i lokalområderne til trods for at de oprindelige stiftere 

ikke længere havde mulighed for at deltage i arbejdet (Svendsen 2006:108-109). Eksemplet 

bekræfter Putnams teori om, at det er i samspillet mellem individuelle handlinger og fællesskabet at 

den sociale kapital kan reproducere sig selv.  

 

I Hastings tredje fase dannes nationalstaten og befolkningen bliver mere og mere bevidst om sin 

identitet. Danskerne bliver i slutningen af 1800 tallet et langt mere selvbevist samfund end tidligere, 

idet befolkningen grundet de folkelige bevægelser kan karakteriseres som værende bevidste om det 

kulturelle fællesskab, de indgår i. Ifølge Hastings identificerer en nationalstat sig selv i form af en 

specifik nation, som staten i en vis forstand tilhører. Hastings teori taget i betragtning, så dannes 

grundlaget for den moderne danske nationalstat i takt med de folkelige bevægelsers udvikling mod 
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et moderne demokrati. Den enkelte borger deltager i en bevægelse, som bygger på et frivilligt 

engagement, hvilket så bidrager positivt til udviklingen af den sociale kapital i samfundet.    

I tråd med Putnams pointe om, at tilliden vokser op nedefra i befolkningen, så dannes tilliden i den 

danske befolkning ved hjælp af udbredelsen af sociale netværk og foreninger. De folkelige 

bevægelser danner det nationale folkelige fællesskab, som bliver enden på socialhjælpsstaten og 

begyndelsen på en velfærdsstat.  

3.6 Den universelle velfærdsstat 

Udtrykket velfærdsstat dukkede første gang op i Tyskland i 1879. Danmark var i 1891 det eneste 

land i verden foruden Tyskland, der havde indført en velfærdslovgivning i form af en pensionslov. 

Med industrialiseringen blev der et behov for at løse den sociale klassekampsuro, hvilket betød at 

der i Tyskland i årene fra 1883 til 1889 blev fremlagt en række love om social forsikring af den 

tyske kansler Otto Von Bismarck. Det danske pensionssystem fra 1891 adskilte sig fra det tyske, 

idet den ikke inkluderede en obligatorisk forsikring af lønmodtagere, men var derimod et 

skattefinansieret system, der ikke krævede nogen forsikringspræmie i modsætning til Bismarcks 

reform. Den danske pensionslov differentierede sig yderligere ved at være et universelt 

pensionssystem, der således omfattede alle indbyggere i landet. Danmark indførte som det første 

land i verden en generel ret for hver indbygger over 60 til at modtage alderspension, i fald der var et 

behov herfor. Først i 1902 og igen i 1922 defineres borgernes rettigheder, men pensionsloven fra 

1891 anses alligevel for at være grundstenen i den skandinaviske velfærdsstat. I Tyskland undgik 

man social ligestilling, her var reformerne som oftest finansieret af arbejdsgivere og lønmodtagere.  

Det danske skattefinansierede system kan beskrives som et pay-as-you-go-system, der indebærer en 

vis grad af solidaritet blandt befolkningen, idet det forventes, at folk betaler skat med henblik på at 

betale for dem, der i nuet er pensionister og ikke en selv. Den enkelte, der går på pension, kan 

således ikke forvente pension, fordi han selv har finansieret den, men fordi han tidligere har 

bidraget med en del af sin indtægt i arbejdslivet til at finansiere de ældres pension (Knudsen 

2000:20-22). Ifølge Knudsen er den høje tillid således en forudsætning for den universelle 

velfærdsstat. Administrationen af alderspensionen var mindre centralistisk end i Tyskland, idet det 

var lokale administrative enheder der tog af det administrative (Knudsen 2000:23). 

 

Som tidligere nævnt har det tætte forhold mellem stat og kirke i Danmark, ifølge Tim Knudsen, 

betydning for statsdannelsen i nyere tid, og er ydermere årsagen til, at vi i dag har et 

skattefinansieret velfærdssystem med en forvaltning i kommuner i stedet for forsikringsinstitutioner 
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som i Tyskland. Det daværende sognesystem ledet af sogneråd var et velfungerende system, der gav 

nogle institutionelle, kundskabsmæssige og kulturelle forudsætninger for at indrette velfærdsstaten 

(Knudsen 2002:13-14). Præsternes funktion gjorde det muligt at skabe en kommunikation mellem 

stat og samfund, som havde betydning for de skandinaviske landes opbygning af pålidelig 

demografisk statistik. Det har derfor fra starten været lettere for de nordiske lande at estimere 

konsekvenserne af en påtænkt velfærdslovgivning modsat andre europæiske lande (Knudsen 

2002:25). Desuden var præsterne involveret i det organisatoriske arbejde i opbygningen af 

kommunestyret og var med til at lære bønderne det administrative arbejde. Den universelle 

velfærdsstat er ifølge Knudsen snarere et resultat af sekulariseret lutheranisme end af 

demokratiseret socialisme (Knudsen 2002:26).  

 

Præsterne har således haft en betydning for bøndernes mobilisering, og dermed også udviklingen af 

den sociale tillid i den danske befolkning. Svendsen understreger, i tråd med tilgangene inden for 

social kapital herunder særligt Putnam og Fukuyama, at det angiveligt tager lang tid at opbygge 

social kapital (Svendsen 2006:65). Den sociale kapital i Danmark er et eksempel herpå, idet den 

sociale kapital bygger på en tillid, som er udviklet siden reformationen. Når den sociale tillid i 

befolkningen øges, skabes der ifølge Putnam et fundament for demokratiske normer og dermed et 

fundament for demokratiske institutioner. Dette falder i tråd med Knudsens betragtning om, at 

samfundsindretningen gjorde det muligt at tilskynde en universel velfærdsstat frem for et system 

som det tyske, hvor administrationen blev overladt til arbejdsgivere og lønmodtagere. En 

institutionel løsning, passer ifølge Knudsen til den katolske tænkemåde (Knudsen 200:20). 

Udviklingen af velfærdsstaten skete over en rum tid i samarbejdet mellem politikere, hvilket 

krævede et vist demokrati. Dermed skete der en demokratisering i takt med udviklingen af 

velfærdsstaten. Velfærdsydelserne var et middel til at opnå en kultur med politisk enighed, og 

kompromiserne gjorde, at der var færre konflikter mellem de ledende politiske partier (Knudsen 

2000:26-27). Den indsamlede empiri og analyse bevidner, at den danske velfærdsstats rødder går 

langt tilbage i historien. Samtidig med, at den demokratiske udvikling har været en forudsætning for 

velfærdsstaten, så har udviklingen og samarbejdet mellem politikerne bidraget til en øget 

demokratisering af det danske samfund.  
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3.7 Delkonklusion 

Den danske nation er vokset ud af en etnicitet, krige og religiøse spændinger mellem protestantisme 

og katolicisme samt andre udefrakommende trusler. Reformationen og indførelsen af 

protestantismen havde på den lange bane en samlende effekt, idet der blev dannet en national kirke 

uden ansvar over for paven, hvor de magthavende brugte kirken og præsterne til at få sit budskab 

bredt ud til befolkningen. I tråd med Adrian Hastings’ teori er der mange faktorer, der spiller ind i 

dannelsen af den danske nation. Det er ikke let at definere, om en nation er en nation eller ej, og det 

er svært at identificere, hvornår den præcis opstår. Dannelsen af en nation er en proces, der finder 

sted over en længere periode, præcis som det er tilfældet for den danske nation. Den danske 

selvbevidsthed er opstået på baggrund af et nationalt skriftsprog og en levende litteratur, der ligger 

inden for hvad Hastings betragter som et kriterium for, at en nation kan dannes. Der har øjensynligt 

været folk fra eliten, der har været med til at påvirke danskernes selvbevidsthed, men den nationale 

identitet er opstået i forholdet mellem eliten og befolkningen. Den danske nation bygger på et 

folkeligt fællesskab med fælles normer og værdier. Det historiske perspektiv taget i betragtning, så 

er den danske nation dannet over en længere årrække, og den danske nations identitet er en 

kompleks størrelse. På baggrund af specialets analyse kan det konkluderes, at den danske nationale 

identitet har rødder tilbage til middelalderen, og at den universelle velfærdsstat er et produkt af 

reformationen. Den danske velfærdsstat er således både historisk og kulturelt betinget.   

 

De protestantisk-kristne værdier, der blev udbredt via præsterne i alle landets sogne gjorde, at folket 

dannede et fælles normsæt og på baggrund heraf udviklede sig til et mere selvbevidst folk, idet de 

ydermere lærte at læse og skrive på deres modersmål. Som konsekvens af kirkens uniformitet 

udviklede det danske folk sig, over en længere periode, til en homogen befolkning med gensidig 

solidaritet. Det var denne gensidige solidaritet samt den selvbevidste følelse blandt bønderne, der 

førte til deres løsrivelse fra stænder samfundet og dermed til deres myndiggørelse. Tillidskulturen i 

befolkningen er vokset op nedefra blandt bønderne på baggrund af sociale relationer og uformelle 

normer. De uformelle normer er blevet dannet over tid, idet de er gået i arv, og dermed er der en 

gensidig tillid i hele den danske befolkning, som går på tværs af generationer. Befolkningen kan 

dermed siges at have indgået frivilligt i en uskrevet generationskontrakt. Præsternes virke byggede 

bro mellem stat og befolkning og er bl.a. medvirkende til, at danskerne i dag har en stor tillid til de 

statslige myndigheder. Det nationale fællesskab bygger på en stærk tillidskultur, der er 

forudsætning for samfundsstrukturen og den moderne velfærdsstat.  
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4. De europæiske velfærdsstater 

Efter at have konkluderet, at den danske velfærdsstat både er historisk og kulturelt betinget, fører 

det mig videre til spørgsmålet om, hvordan velfærdsstaten kan overleve i et mere heterogent 

samfund. Velfærdsstaten er en kompleks størrelse, som første delanalyse har illustreret. Når 

velfærdsstaten bygger på en tillidskultur, som er særligt for Skandinavien, hvorvidt vil den så 

overleve i Den Europæiske Union, som rummer forskellige velfærdsstater? Vil det være muligt at 

bibeholde de danske velfærdsydelser i en stadig snævrere union, hvor den fri bevægelighed er 

grundlæggende for samarbejdet? For at kunne besvare anden del af problemformuleringen, vil jeg 

først se nærmere på velfærdstatens kompleksitet i forhold til de mange forskellige socialpolitiske 

variationer på europæisk plan. Derefter vil jeg se nærmere på den nationale identitet, og 

konsekvenserne for den af EU’s fri bevægelighed. 

 

I forskningen inden for europæiske velfærdsstater har særligt Sven Bislev og Gøsta Esping 

Andersen bidraget til en teoretisk forståelsesramme. Jeg vil derfor inddrage deres tilgange til 

velfærdsmodeller for at give et simplificeret overblik og samtidig synliggøre, hvad der differentierer 

den danske velfærdsstat fra de andre europæiske velfærdsstater.  

 

Velfærdsstaterne udviklede sig for alvor i Vesteuropa i perioden efter 2. verdenskrig, idet væksten i 

byerne var hastigt stigende og samtidigt var der en stor interesse for at planlægge og styre 

samfundsudviklingen. Det er dog forskelligt hvordan de europæiske landes socialpolitik har 

udviklet sig, hvilket er forbundet med den uskrevne samfundskontrakt mellem borger og stat. En 

socialpolitisk model bygger ifølge Bislev på en underforstået samfundskontrakt, hvori der ligger en 

aftale om forholdet mellem borger og stat. Aftalen fastlægger, at borgeren grundlæggende skal 

sørge for sig selv og rette sig efter staten. Hvor staten så til gengæld garanterer borgeren visse 

serviceydelser og en vis beskyttelse. Det drejer sig om rettigheder og pligter – om, at borgeren i et 

hvert kapitalistisk samfund skal kunne sørge for sig selv, hvilket er et nødvendigt grundprincip for, 

at markedsmekanismerne virker. Hvis en borger er værdigt trængende, har staten en vis 

forpligtigelse til at hjælpe, men det er forskelligt fra samfund til samfund, hvornår man er værdigt 

trængende og hvordan staten skal forsørge borgeren (Bislev 2011:111-112). Bislev eksemplificerer 

dette ved hjælp af forsørgelsestrekanten, hvor det enten er staten, markedet eller civilsamfundet, der 

er kilde til forsørgelse. Inden for denne trekant kan man placere de forskellige socialpolitiske 

programmer som for eksempel den danske folkepension, som er et statsanliggende. Den tyske 
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pension ligger derimod mellem stat og marked, idet tildelingens niveau afhænger af, hvor længe 

den enkelte har været på arbejdsmarkedet og hvad lønniveauet for den enkelte har været 

(Bislev:2011:114). Tildelingen af sociale ydelser er forskellig fra land til land og afhænger af 

måden, hvorpå samfundskontrakten er indrettet. Generationskontrakten, som eksisterer i det danske 

samfund jf. første delanalyse indgår i den danske samfundskontrakt, og den er dermed væsentlig for 

indretningen af den danske velfærdsmodel. Den høje tillid generationer imellem inden for hele 

samfundet er en forudsætning for solidaritetsprincippet i Danmark. Det er denne tillid og solidaritet 

i befolkningen, der gjorde det muligt at indføre den danske alderspension tilbage i 1891 som en 

universel ydelse. I Danmark har udviklingen af nationens værdier og normer haft betydning for 

indretningen af samfundskontrakten, ligeså vel som andre landes samfundskontrakter bygger på de 

pågældende normer og værdier. De uskrevne samfundskontrakter i de enkelte lande har betydning 

for hele indretningen af samfundet og den førte politik i landene. De europæiske velfærdsstater har 

dermed forskellige velfærdsmodeller. For at gøre det lettere at måle både forskelle og 

sammenhænge mellem de europæiske landes socialpolitik, vil jeg nedenfor komme ind på de 

europæiske velfærdsmodeller.  

 

4.1 De fire velfærdsmodeller 

Esping-Andersen arbejder med fire forskellige modeller, som jeg vil beskrive i det følgende. Det er 

henholdsvis den korporative, den katolske, den liberale og den socialdemokratiske model.  

 

Den korporative model, også kaldet den arbejdsmarkedsbaserede model, bygger på et princip om 

tvungen socialforsikring, hvis formål er at forhindre social uro. Otto Von Bismarck var rigskansler i 

Tyskland i 1871-90 under industrialiseringen, hvor arbejdstagere havde problemer med 

arbejdsløshed og sygdom. For at forhindre social uro indførte Bismarck den tvungne 

socialforsikring. Forsikringen oprettes ved lov og administreres i et samarbejde mellem 

lønarbejdernes, statens og arbejdsgivernes organisationer. De politiske fordele ved denne form er, at 

finansieringen er adskilt fra det almindelige skattesystem, og ydelserne betales af lønmodtagerne og 

deres arbejdsgivere. Ydelserne er individuelle, idet der betales efter indtægt, og man har i en social 

trang situation alene ret til en ydelse, der afhænger af det indbetalte. Modellen bevirker, at 

arbejdstagerens incitament til at fastholde et job er stor. Den er konservativ i social og økonomisk 

henseende (Bislev 2011:117-119), og med denne model undgik Tyskland social ligestilling. 
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Modellen er i dag den mest udbredte i Europa, og i de sydeuropæiske lande eksisterer den bl.a. i 

kombination med den katolske model (Bislev 2011:119), som jeg vil beskrive nedenfor. 

 

Den katolske model lægger vægt på nærhedsprincippet, og derfor er det familien, der bør forsørge 

frem for staten. Grundet industrialiseringen eksisterer modellen ikke længere i ren forstand, men de 

sydeuropæiske landes socialpolitik indeholder fortsat elementer af katolsk sociallære så som vægt 

på familien, individuelt ansvar og privat velgørenhed. Staten opfattes ikke som ansvarlig for, at alle 

i samfundet har det godt, idet problemerne skal løses så tæt på borgeren som muligt. Staten er kun 

forsørger i sidste instans og kun i et begrænset omfang, da det er folks eget ansvar at forsørge sig 

selv og sin nærmeste familie. Er dette en umulighed og findes der ingen velgørenhed, der vil 

hjælpe, så træder staten ind (Bislev 2011:120).  

 

Den liberale model, også kaldet den institutionelle, har sin oprindelse i England, og  

bygger på Beveridge-kommissionens anbefalinger om, at sociale ydelser bør finansieres af en 

generel skat og være for alle, der måtte have brug for det. Dog bør ydelsen være på et minimum, 

således at  incitamentet til at sørge for sig selv opretholdes. Anbefalingerne skulle bl.a. forhindre 

skabelsen af en fattig underklasse i form af de mange hjemvendte soldater, som deltog i 2. 

verdenskrig. Modellens politiske formål er at skabe en national loyalitet, idet alle som er tilknyttet 

statsborgerskabet, har ret til sociale ydelser. Det er således ikke borgerens tilknytning til 

arbejdsmarkedet, der afgør, om man kan få sociale ydelser. Modellen bygger som nævnt på en 

minimums-tankegang,  der skal sikre, at borgeren ønsker at yde sit bedste samt forblive på 

arbejdsmarkedet (Bislev 2011:120).   

 

Den socialdemokratiske model har, lige som den liberale model, til formål at forhindre en fattig 

underklasse, men skal også sikre en effektiv social funktion med et forebyggende sigte. Når folk 

havner i en social trang situation, skal de hjælpes via ydelser og services, som hjælper dem med at 

forsørge sig selv på det niveau, de er vant til, indtil de, ved hjælp af staten, igen er på 

arbejdsmarkedet. Modellen forudsætter, at staten kan skabe rammerne om det ”gode liv” 

og via reformer kan forbedre samfundet. Der skal være en vilje til solidaritet og deltagelse fra 

borgernes side, og derudover skal staten være serviceorienteret, idet den bl.a. aflaster familierne ved 

at tilbyde lighedsorienterede ordninger, så kvinden kan gå på arbejdsmarkedet og samtidig være 

mor. Denne model bevirker, at der opbygges en stor offentlig sektor med høje 
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overførselsindkomster, en høj skat og et stort offentligt serviceapparat (Bislev 2011:120-121).  

Den danske velfærdsstat bygger på den socialdemokratiske jf. ovenfor, hvor staten er forpligtet til at 

forsørge borgeren. På baggrund af specialets første delanalyse, vil jeg fremover bruge udtrykket den 

universelle model i stedet for Esping-Andersens socialdemokratiske model. Ifølge Knudsen er den 

universelle velfærdstanke ikke et socialistisk projekt, men i de Skandinaviske lande – som bygger 

på et skattefinansieret system – har den socialdemokratiske tanke bedre vilkår (Knudsen 2002:12). 

Det karakteristiske ved modellen er, at den er individorienteret og den fremmer social ligestilling, 

idet man ikke går betydeligt ned i levestandard, hvis man bliver arbejdsløs.  

 

De forskellige velfærdsmodeller adskiller sig således fra hinanden i form af rettigheder og pligter. 

Det er forskelligt fra land til land, hvornår staten bør forsørge den enkelte borger. Forholdet mellem 

rettigheds- og pligtprincippet har i Danmark rykket sig i takt med udviklingen af velfærdsstaten og 

globaliseringen, hvilket vil blive belyst løbende i denne delanalyse. For at forstå dette forhold i 

dybden, er betydningen af den nationale identitet central.  

4.2 Den nationale identitet og globaliseringen 

For at forstå den nationale identitets betydning for velfærdsstaten i nyere tid, vil jeg se nærmere på, 

hvad det vil sige at indgå i et nationalt fællesskab. Den britiske filosof David Miller forholder sig 

kritisk til det kosmopolitiske, og i sit arbejde med medborgerskabsbegrebet forsvarer han det 

nationale. Modsat Hastings har Miller ikke haft til hensigt at finde ud af det nationale fællesskabs 

oprindelse, men snarere hvilken betydning nationaliteten har for den enkelte og for fællesskabet. 

Han sammenligner nationer med sportshold, idet han mener, man kan argumentere for, at 

medlemmerne af en nation arbejder sammen om et fælles mål, men også at den enkelte gør det for 

sin egen skyld (Miller 1995:17). Denne sammenligning kunne ligeså vel være mellem nationer og 

frivillige organisationer eller andre foreninger, hvor den enkelte indgår i et fællesskab til fordel for 

både sig selv og fællesskabet. Som nævnt i teorikapitlet, så er det Putnams pointe, at de individuelle 

handlinger først giver mening, når de bliver til sociale handlinger. Det er disse handlinger, der 

genererer tillid og sammenhængskraft. Sammenhængskraften i en nation må derfor have en 

betydning i Millers optik, og det er derfor interessant at se nærmere på de fem aspekter, som Miller 

baserer den nationale identitet på:  

 

1. Nationer eksisterer, når dets medlemmer anerkender hinanden som landsmænd, og når de deler 

fælles karaktertræk. Medlemmerne af en nation skal dele troen på, at nationen hører sammen, og 
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dele ønsket om at fortsætte et fælles liv (Miller 1995:22-23). Når medlemmerne af en nation opnår 

en fællesskabsfølelse, så er nationen etisk forpligtende (Böss 2006:101).  

 

2. National identitet indeholder en historisk sammenhæng – eller i hvert fald forestillingen om, at 

fællesskabet har en historisk sammenhæng (Böss 2006:101), idet nationer strækker sig tilbage i 

fortiden, og deres oprindelse er som oftest passende forsvundet i fortidens tåge. Miller henviser til, 

at tragedier betyder mere end sejre, idet tragedier påtvinger pligter og kræver en fælles anstrengelse. 

Det historiske nationale fællesskab er et fællesskab af forpligtigelse. De, der fødes ind i 

fællesskabet, føler sig forpligtede til at føre nationen videre, idet forfædrene har kæmpet og ofret 

blod i kampen for at forsvare nationen. Men det historiske fællesskab strækker sig også ud i 

fremtiden. Nuværende generationer kan ikke give afkald på en nation, der strækker sig ind i både 

fortid og fremtid på tværs af generationer (Miller 1995:23). 

 

3. Den nationale identitet er en aktiv identitet – nationer er samfund, hvor medlemmerne gør ting 

sammen, tager beslutninger og opnår resultater. En nation udvikler sig på baggrund af de 

beslutninger, den tager. Den er modsat andre fællesskaber aktiv i den forstand, at dens medlemmer 

aktivt tager stilling – modsat religiøse fællesskaber, hvis identitet fortrinsvis er passiv, da deres 

medlemmer ikke forventes at skulle tage beslutninger men blot fortolke et udefrakommende 

budskab (Miller 1995:24). 

 

4. En national identitet forbinder sine medlemmer til et geografisk område. – derfor må en nation 

stræbe efter et politisk fællesskab (Miller 1995:24). 

 

5. En national identitet kræver, at nationens folk skal have noget tilfælles. Et sæt fælles 

karakteristika, som Miller kalder ”a common public culture” - en fælles offentlighedskultur (Miller 

1995:25).  

 

Lektor i historie og samfundsforhold, Michael Böss har inddraget Millers teori i Forsvar for 

Nationen, og heri understreger han, at eksistensen af et nationalt fællesskab ifølge Miller er en 

trossag (Böss2006:102). Betydningen af det historiske aspekt er i tråd med Hastings teori om, at 

nationer ikke er skabt på et bestemt givet tidspunkt, men snarere opstået over tid. I 

overensstemmelse med Millers teori fremhæver Michael Böss, at den nationale bevidsthed både har 
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betydning for den enkelte og for fællesskabet. Böss formulerer fællestrækket ved de ovennævnte 

fem aspekter som følger: ”de gør nationalitet til en social og politisk integrerende og inkluderende 

faktor” (Böss 2006:106).  

 

Den danske nationale identitet indeholder disse aspekter, idet danskerne føler en høj solidaritet til 

hinanden og har tillid til staten. Den gensidige solidaritet i Danmark mellem generationerne har 

således både betydning for dannelsen af den danske velfærdsstat, den usynlige samfundskontrakt og 

den nationale identitet. Som gennemgået tidligere lægger Putnam særligt vægt på den kulturelle 

betingelse for sammenhængskraften, en betingelse som, ifølge Kasper Støvring, mange ser bort fra 

(Støvring 2010:18). Inden for det Europæiske samarbejde ønsker man en solidaritet på tværs af de 

nationale grænser. I tråd med Putnams konklusioner, mener Støvring, at multikulturelle samfund 

hæmmer tilliden (Støvring 2010:19), hvilket jf. tidligere hæmmer den høje sociale kapital som er 

godt for samfundsøkonomien. Gensidige normer er det, der forudsætter tilliden, men de er svære at 

skabe på tværs af kulturelle grænser (Støvring 2010:25). Den usynlige samfundskontrakt kan 

sammenlignes med det Støvring kalder den spontane orden. Det er en gevinst ved 

sammenhængskraften, og i Danmark eksisterer der en spontan orden, som forudsætter den måde, 

hvorpå vi har indrettet samfundet. Tillidskulturen betyder, at konflikter ofte kan løses i 

fordragelighed, idet man stoler på, at et ord er et ord. Ifølge Støvring er det vigtigt at huske på, hvad 

det er, der forudsætter denne orden. Betingelserne indebærer størrelsen af gruppen, klare grænser 

for medlemskab og de allerede etablerede normer, der giver gruppen et sammenhold (Støvring 

2010:24-25). Disse elementer må siges at være opfyldte for den danske velfærdstat og dens 

befolkning, hvis universelle velfærdsmodel forudsætter ikke-mobilitet, men snarere, at dens 

statsborgere forbliver boende i landet, og ikke mindst arbejdende hele deres liv. Det står i stærk 

kontrast til den øgede mobilitet, vi oplever i EU, hvor det indre markeds fri bevægelighed får stadig 

større betydning.  

 

lektor ved Københavns Universitet, Peter Abrahamson har belyst, at det særligt er den universelle 

velfærdsmodel, der er sårbar overfor den europæiske integration, hvor den korporative model ikke i 

nær så høj en grad er udfordret af mobiliteten. Årsagen skal findes i modellens indretning, idet 

rettigheder beror på bidragsbetaling og ikke, som i den universelle model, på et lovligt ophold inden 

for et territoriel afgrænset landområde (Abrahamson 2004:36-37). Abrahamson kommer ind på, at 

der er ved at ske en ændring af både den territoriale komponent og det medlemskablige komponent 
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ved velfærdsstaten (Abrahamson 2004:33). Hvis disse grænser er ved at ændre sig, så må det 

øjensynligt også få betydning for den spontane orden, hvis betingelse som nævnt netop beror på 

både størrelse og et afgrænset medlemskab.  

 

David Miller ser ikke den nationale identitet som uforenelig med et multietnisk samfund, men ser 

den snarere som en forudsætning for, at et multietnisk samfund kan fungere, eftersom 

nationalfølelsen har en positiv effekt på solidariteten imellem borgerne og samtidig øger loyaliteten 

over for staten (Böss 2006:259). Miller ser således det nationale som en nødvendighed, hvor det for 

kosmopolitter ofte er nationalstaten, der er en forhindring for samarbejdet. I forhold til EU må man 

ifølge denne antagelse udlede, at nationalstaten er en forudsætning for, at samarbejdet mellem 

forskellige nationaliteter kan fungere. 

 

Miller tillægger borgerskabsbegrebet stor betydning for samfundets sammenhængskraft og 

individets identitet. I rollen som medborger skabes en del af borgerens identitet. Der indgår fire 

aspekter i Millers borgerskabsbegreb: rettigheder, pligter, patriotiske dyder og et aktivt politisk 

engagement. Enhver borger i en liberal republik er sikret et sæt af lige rettigheder for derved at 

kunne realisere egne mål og tage del i det offentlige rum. Borgeren har samtidig også nogle 

forpligtigelser overfor både stat og medborgere. Ydermere må borgeren ideelt set være villig til at 

forsvare sit samfund og borgernes rettigheder samt fremme fællesinteresserne i samfundet. Dernæst 

bør borgeren være aktivt politisk engageret ved bl.a. at tage en aktiv del i den offentlige debat og 

indgå i demokratiets niveauer (Böss 2006: 269). Det væsentlige ved Millers opfattelse af 

borgerskabsbegrebet er, at det indeholder nogle praktiske aspekter, som har kulturel karakter, og 

derfor kan man ikke se isoleret på de retslige rettigheder og pligter.  

 

Forholdet mellem rettigheds- og pligtprincippet bunder i den usynlige samfundskontrakt, og i 

forholdet mellem retsstaten og demokratiet. Grundloven af 1849 gjorde Danmark til en retsstat 

bygget på liberale principper, men det var først med valgrettens udvidelse i 1901, at Danmark blev 

en demokratisk retsstat. Folketinget fik dermed en central plads i samfundets styre, eftersom 

hensynet til demokratiet blev sat over hensynet til retsstaten (Böss 2006:280). I Europa har vi to 

forskellige demokratiopfattelser, som har betydning for, om man vægter individets rettigheder eller 

flertalsdemokratiet højest. I Skandinavien og Storbritannien har vi tradition for flertalsdemokrati 

modsat resten af EU, hvor den konstitutionelle demokratiopfattelse er den mest udbredte. I et 
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flertalsdemokrati er den parlamentariske suverænitet dominerende. I Danmark forstås Folketinget 

eksempelvis som selve domokratiet, og den lovgivende magt opfattes således som den bedste 

repræsentation af folkets vilje (Kelstrup 2012:225). Den høje tillid til lovgivningsmagten er jf. 

tidligere karakteristisk for Skandinavien, men i mange andre europæiske lande, særligt i de 

forholdsvis nye demokratier, er der en mindre tillid til den lovgivende magt, og derfor er 

domstolens aktive rolle som kontrollør af den lovgivende magt en del af demokratiet. I det 

konstitutionelle demokrati har man derfor en tradition for en stærk domstol, der kan overvåge den 

lovgivende magt og dermed undgå, at de folkevalgte vedtager love, der er i strid med borgernes 

rettigheder (Kelstrup 2012:226). I Danmark har vi derimod ikke tradition for, at domstole blander 

sig i, hvad folketinget måtte have besluttet (Kelstrup 2012:222). Disse to forskellige opfattelser af 

demokratiet spiller en rolle, når det kommer til borgernes forhold til det europæiske samarbejde, 

herunder særligt EU-domstolens retspraksis.  

 

I takt med den danske velfærdstats udvikling blev det i højere grad staten, der blev anset for at 

skulle sikre borgerens velfærd, og staten skulle medvirke til at skabe større social lighed frem for 

blot formel retslig lighed. Hvis der opstod konflikter mellem velfærdspolitiske og retslige 

principper, var det de folkevalgte politikeres legitime ret at afveje, hvorvidt de velfærdsstatslige 

værdier skulle have prioritet i forhold til de retsstatslige værdier. Folketingets suverænitet på dette 

punkt er dog aftaget, idet Danmark har underskrevet flere internationale konventioner og traktater, 

der begrænser det nationale demokrati. Dermed er rettighedsprincippet i Danmark blevet styrket i 

forhold til pligtprincippet, hvor individuelle hensyn vejer tungere end hensynet til fællesskabet 

(Böss 2006:280-281). Nedenfor vil jeg se nærmere på de nye territoriale grænser, som EU-

domstolen sætter, når der afsiges domme ved præjudicielle sager. Derefter vil jeg diskutere, 

hvorvidt de ændrede grænser får betydning for den danske velfærdsstat. 

4.3 EU - et retsligt samarbejde  

EU består i dag af et samarbejde mellem 28 nationalstater som ren retsligt hviler på et 

traktatgrundlag hvor den fri bevægelighed har en væsentlig betydning, herunder den fri 

bevægelighed for varer, kapital, tjenesteydelser og personer, idet hindringer for denne fri 

bevægelighed bør fjernes (Neergaard 2013:13). I art. 26, stk. 2 i Traktaten om Den Europæiske 

Unions Funktionsmåde  (TEUF) fastsættes det således:  
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”Det indre marked indebærer et område uden indre grænser med fri bevægelighed for varer, 

personer, tjenesteydelser og kapital i overensstemmelse med bestemmelserne i traktaterne.” 

 

Principperne om fri bevægelighed på det indre marked forekommer i et mindre antal bestemmelser i 

EUF-traktaten, et stort antal direktiver og enkelte forordninger samt et betydeligt antal domme fra  

EU-Domstolen (Neergaard 2013:13). Spørgsmålet er, hvilke udfordringer den fri bevægelighed 

giver den danske velfærdsstat i et samarbejde, der er under stadig forandring. På baggrund af nye 

domme afsagt af EU-domstolen er debatten om, hvorvidt EU bør blande sig i de nationale staters 

velfærdsydelser, endnu engang blusset op, idet man frygter, at EU vil underminere de europæiske 

velfærdsstater. Særligt i de Nordeuropæiske lande med flertalsdemokrati ser vi en frygt for 

velfærdsturismens konsekvenser.  

 

Begrebet velfærdsturisme vil i dette speciale blive benyttet i bred forstand. I den danske EU-debat 

anvendes begrebet generelt i forbindelse med EU-borgere, der rejser til et andet europæisk land for 

at drage fordel af de sociale ydelser. Kompleksiteten af begrebet ligger i, hvornår ydelserne er 

berettiget eller uberettiget. Selvom borgere ren retsligt har ret til at modtage sociale ydelser i 

værtslandet, så kan det i en national sammenhæng virke urimeligt, og således indeholder begrebet et 

kulturelt element, hvilket gør, at begrebet ikke kun bruges i tilfælde, hvor EU-borgere udnytter de 

nationale velfærdsydelser. Kompleksiteten ved det kulturelle element vil blive belyst senere, særligt 

i forbindelse med inddragelsen af specialets tre cases om danske velfærdsydelser: SU, børnecheck 

og dagpenge.  

 

EU-Domstolens betydning for EU samarbejdet skal ses i et historisk perspektiv. Allerede med 

oprettelen af det Europæiske Kul- og Stålfællesskab etablerede man en domstol. Med Romtraktaten 

i 1957 var der uenighed om, hvilken rolle Domstolen skulle spille, idet man ikke ønskede et føderalt 

samarbejde, men man ønskede samtidig heller ikke, at samarbejdet skulle lide undergang. Udfaldet 

blev, at man indskrev artikel 177 (i dag art. 267) i Romtraktaten. Artiklen giver Domstolen 

kompetence til at fortolke fællesskabsretten ved afgørelsen af præjudicielle spørgsmål. Artiklen 

fastslår, at i tilfælde, hvor en national domstol eller anden retsinstans måtte være i tvivl om 

fortolkningen af traktaterne eller om gyldigheden og fortolkningen af retsakter, da kan Domstolen 

anmodes om hjælp hertil. Desuden fastslår artikel 177, at ved tvivlsspørgsmål rejst ved den sidste 

instans-domstol i et af medlemslandene, hvor der ikke er mulighed for appel, da skal sagen 
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indbringes for Domstolen (Kelstrup 2012:228-229). Det er de såkaldte præjudicielle sager, som i 

dag er en stor del af EU-Domstolens retspraksis, hvilket uddybes nedenfor. 

4.3.1 Det særlige ved EU-Domstolen  

Allerede i starten af 1960’erne afsagde Domstolen centrale domme på baggrund af præjudicielle 

spørgsmål, der fastslog, at EF-retten har direkte virkning i forhold til medlemslandenes borgere, og 

at den har forrang for almindelige nationale love. Disse domme betød, at der tidligt skete en retslig 

integration, der gjorde samarbejdet til et særligt retsligt fællesskab, der adskiller sig fra andre 

internationale organisationer (Kelstrup 2012:179). 

 

Princippet om direkte virkning stammer fra Van Gend en Loos dommen1 fra 1963, hvor Domstolen 

fastslog, at EF-retten har direkte virkning i forhold til medlemslandenes borgere. Sagen handlede 

om et hollandsk firma, der valgte at stævne de hollandske myndigheder for at have hævet en afgift 

på indførelse af et konserveringsmiddel fra Tyskland. Argumentet fra det hollandske firma var, at 

myndighederne ikke havde overholdt Romtraktatens art. 12, der forbyder indførsel eller forhøjelse 

af told landene imellem. Modargumentet fra de hollandske myndigheder var derimod, at 

fællesskabsretten ikke kunne bruges af borgere og virksomheder, idet denne ikke havde direkte 

virkning. Den nationale domstol tog for første gang artikel 177 i brug og appellerede til EF-

Domstolen om at tage stilling til tvisten i sagen, og til hvorvidt borgere og virksomheder kan 

anvende artiklen i sager, hvor deres regering menes at have overtrådt EF-reglerne. Domstolen 

fastlog, at tolden var ulovlig i forhold til Fællesskabsretten og erklærede sig dermed enig med 

sagsøgeren og ikke medlemsstaten. Desuden fastslog Domstolen, at traktaterne har direkte virkning 

over for borgerne i medlemslandene.  

 

Et år senere afsagde domstolen en dom, der fik stor betydning for den direkte virkning, idet den 

med Costa mod ENEL dommen2 fastlog, at fællesskabsretten har forrang frem for national ret. 

Denne sag handlede om en uoverensstemmelse mellem en advokat, Flaminio Costa, og de italienske 

myndigheder. Costa nægtede at betale sin elregning efter, at de nationale myndigheder havde 

nationaliseret en række elværker og gjort dem til en del af det statsejede selskab ENEL. Argumentet 

fra de italienske myndigheder lød på, at EF-traktaten, der forbød nationalisering, ikke kunne 

overtrumfe senere vedtagne nationale love. Det erklærede EF-domstolen sig ikke enig i, idet den 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Sag 26/62 Domstolens dom af 5. februar 1963 
2 Sag 6/64 Domstolens dom af 15. juli 1964 
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argumenterede for, at fællesskabsrettens effektivitet og ensartede anvendelse skulle sikres, og det 

ville den kun, hvis den til en hver tid har forrang for national ret (Kelstrup 2010:232-233). Heraf 

princippet om forrang, hvis anvendelsesområde yderligere blev udvidet med Simmenthal-dommen i 

1978, hvor forrang også kom til at gælde for bestemmelser i nationale forfatninger. 

Forrangsprincippet betyder, at i tilfælde hvor der opstår konflikt mellem EU-ret og national ret, 

anvendes EU-reglen frem for den nationale (Rasmussen 2003:354).  

 

Ifølge professor i EU-ret, Hjalte Rasmussen, var Van Gend-dommens væsentligste formål og 

virkning formentlig at placere den præjudicielle procedure og domstolen mere centralt i 

retssystemet (Rasmussen 2004:26). Årsagen hertil er ifølge Rasmussen, at traktatbrudproceduren 

ikke havde vist sig at være tilstrækkelig effektiv. Dommen gav borgere og virksomheder mulighed 

for at gøre brug af artikel 177 (fremover art. 267), og således kan artiklen bruges til at kontrollere 

EU-landenes overtrædelser af deres EU-forpligtelser (Rasmussen 2008:136). Det kontroversielle i 

sagen var, at der i traktaten art. 288 (tidligere art. 249 EF) står: ”En forordning er almengyldig. Den 

er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat”. Derimod står der om 

direktivet: ”Et direktiv er med hensyn til det tilsigtede mål bindende for enhver medlemsstat, som 

det rettes til, men overlader det til de nationale myndigheder at bestemme form og midler for 

gennemførelsen” (Lissabontraktaten 2011:199). I artiklens oprindelige forstand var det således ikke 

direktivernes retsvirkning at trænge ind i national lovgivning (Rasmussen 2008:136), men med 

Domstolens fortolkning fastslog den følgelig, at regler som ikke er umiddelbart gældende, godt kan 

være umiddelbart eller direkte virkende. De endnu ikke implementerede direktiver kan få direkte 

virkning, når de kommer i nærkontakt med de nationale domstole ved at bringe reglerne ind i art. 

267’s anvendelsesområde (Rasmussen 2008:138).  

 

Både princippet om direkte virkning og princippet om forrang er således blevet stadfæstet af EU-

Domstolen, men er ikke indskrevet i traktaten af regeringslederne. Fra et dansk synspunkt jf. 

demokratiopfattelsen kan det opfattes som udemokratisk at dommerne, som ikke er folkevalgte, kan 

få lov til at afgøre, at EU retten eksempelvis har forrang for national ret. Som Knudsen har belyst, 

blev begrebet demokrati oversat til folkestyre af de danske landbobevægelser (Knudsen 2000:56), 

hvilket illustrerer, at den danske demokratiopfattelse går langt tilbage i historien. Danskerne har 

tillid til de folkevalgte grundet den høje tillidskultur i befolkningen, som har haft betydning for 

opbygningen af velfærdsstaten som belyst i første delanalyse. Hjalte Rasmussen har især kritiseret 
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domstolens retspraksis og dens fortolkning af EU-retten, idet han mener, at forholdet mellem politik 

og jura ikke har den balance, som vi kender det i Danmark. Domstolens policymaking, som han 

beskriver det (Rasmussen 2008:191), kan virke provokerende for de nationale dommere, og særligt 

i Danmark, hvor det ikke er den dømmende myndigheds ansvar at udføre de nødvendige initiativer, 

men derimod politikernes ansvar (Rasmussen 2008:139). Hans tilgang til EU-domstolens 

retspraksis er i tråd med den demokratiopfattelse, vi har i Danmark. Dermed kan Domstolens 

afgørelser i mange tilfælde virke uforstående for danskerne, og generelt vil dens policymaking 

opfattes som upassende, idet Domstolen således virker udemokratisk.  

 

På den anden side kan der argumenteres for, at EU-Domstolens fortolkende rolle er positivt for den 

europæiske integration, idet den tildeler unionens borgere rettigheder. Dermed bliver det et 

samarbejde, der ikke alene er for de suveræne stater, men også folkene heri. Professor ved 

Københavns Universitet, Marlene Wind har i særlig grad fremsat dette synspunkt. I Europa i 

Forandring henvises der til præamblen til Romtraktaten, hvor det lyder at, samarbejdet hviler på 

målsætningen om ”en stadig snævrere union mellem de europæiske folk”. Det pointeres, at der er 

tale om folk i flertal, og at diversiteten har en stor betydning, idet det ikke var hensigten, at traktaten 

skulle skabe et fælles folk (Kelstrup 2010:231-232). Diskussionen om, hvorvidt EU-domstolens 

aktivistiske rolle skaber integration eller desintegration behandles senere, idet der først ses nærmere 

på arbejdskraftens fri bevægelighed og EU-domstolens seneste retspraksis, som har fået direkte 

betydning for Danmarks uddeling af sociale ydelser til EU-borgere. 

 

4.3.2 Arbejdskraftens fri bevægelighed  

Dette afsnit tager udgangspunkt i det indre marked med fokus på arbejdskraftens fri bevægelighed 

og dens effekt på velfærdsstater. Princippet om arbejdskraftens fri bevægelighed er interessant i 

forhold til sociale ydelser. 

 

Som Neergaard og Nielsen beskriver det i EU Ret - Fri bevægelighed, så anses det indre marked for 

etableret i 1992. I en meddelelse fra 2012 erklærer Kommissionen det indre marked for en succes. 

Der lægges vægt på det, der er opnået siden 1992 og frem til 2008, hvor det indre marked bl.a. har 

skabt 2,77 millioner ekstra jobs i EU, og BNP er vokset med 2,13 %. Dog understreger Neergaard 

og Nielsen, at det indre marked ikke anses for at være fuldt ud realiseret. Til grund herfor vægtes en 

rapport fra 2010 til Kommissionen A New Strategy for the Single Market at the Service og Europe’s 
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Economy and Society. Rapporten konkluderer en række aktuelle problemer og spændingsfelter, som 

gør, at der fortsat er et godt stykke vej, før det indre marked kan anses for at være fuldkomment. 

Desuden vægtes to meddelelser fra Kommissionen. Den første fremlagde Kommissionen i 2011 

”En akt for det indre marked. Tolv løftestænger til at skabe vækst og øget tillid. Sammen om fornyet 

vækst”. Akten indeholder en række prioritetstiltag til frigørelse af det indre markeds 

vækstpotentiale og genskabelse af borgernes og virksomhedernes tillid til fordel for det indre 

marked. I 2012 fremlagde Kommissionen: Akten for det indre marked II. Sammen om fornyet vækst. 

Heri fremlægger Kommissionen forslag til tolv prioritetstiltag med følgende fire hovedområder: 

 

1) Udvikling af fuldt integrerede netværk i det indre marked 

2) Fremme af borgerenes og virksomheders mobilitet på tværs af grænserne 

3) Støtte til den digitale økonomi i hele Europa 

4) Styrkelse af socialt iværksætteri, social samhørighed og forbrugertillid/ikke-diskriminering 

(Neergaard 2013:18). 

 

I en meddelelse fra november 2013 imødekommer Kommissionen medlemslandenes bekymring 

om, hvorvidt mobiliteten vil belaste de nationale sociale sikringsordninger med hensyn til 

velfærdsturisme. Forinden i april 2013 havde en række medlemslande (Storbritannien, Tyskland, 

Østrig og Nederlandene) via et brev til det irske formandsskab, givet udtryk for deres bekymring for 

velfærdsturisme. De ønskede, at problemstillingen kom på dagsordenen for et rådsmøde (Fisch 

2013b:11). Kommissionen tog senere initiativ til at undersøge, hvorvidt velfærdsturisme var et reelt 

problem, og i oktober 2013 udgav Kommissionen en rapport omkring velfærdsturisme3. De 

undersøgte lande i rapporten inkluderede Bulgarien, Estland, Grækenland, Malta, Portugal og 

Østrig. Meddelelsen fra november indeholder bl.a. konklusionerne fra denne rapport, og pointerne i 

meddelelsen lyder: 

 

− Hovedårsagen til, at EU-borgere gør brug af deres rettighed til at bevæge sig frit, er 

arbejdsrelateret, og derefter er det familierelateret.  

− Gennemsnitligt er de mobile EU-borgere, i større grad tilbøjelige til at være i beskæftigelse 

end statsborgerne i værtslandet. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Fact finding analysis on the impact on Member States’ social security systems of the entitlements of non-active intra-
EU migrants to special non-contributory cash benefits and healthcare granted on the basis of resisdence.	  
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− Det er en lille procentdel af de mobile EU-borgere der ikke er i beskæftigelse, og de der er i 

beskæftigelse betaler mere i skat og sikringsbidrag, end de modtager ydelser.  

− Der er ingen statistisk forbindelse mellem velfærdsydelsernes størrelse og tilstrømningen af 

mobile EU-borgere.   

 

Kommissionen konkluderer på baggrund heraf, at de mobile EU-borgere ikke kan siges at udgøre 

en økonomisk byrde for værtsmedlemsstaternes velfærdssystemer (Europa Kommissionen 2013:3-

5). Samtidig fremhæver Kommissionen fem foranstaltninger i meddelelsen, der skal hjælpe 

nationale og lokale myndigheder til at anvende EU’s bestemmelser om fri bevægelighed i praksis 

(Europa Kommissionen 2013:10). I et memorandum, fra januar indeværende år, belyser 

Kommissionen betydningen ved den fri bevægelighed for personer, og den understreger, at det er en 

grundlæggende rettighed for EU-borgere, som bør fremmes (Europa Kommissionen 2014). Det er 

særligt Charteret om grundlæggende rettigheder, som der henvises til i forsvaret for mobiliteten. 

EU’s regler om grundrettigheder er udviklet af EU-Domstolen, som via domme har skabt 

retspraksis, og har udviklet sig til at have en central juridisk betydning i EU-retten og dens samspil 

med national ret. Charteret om grundlæggende rettigheder har sidenhen fået traktatrang i art. 6 

TEU. I dag ses grundrettighederne ligeledes som en stor del af EU’s identitet (Neergaard 

2013:5245-46). Bekymringen for velfærdsturismen sættes i et perspektiv med Kommissionens 

fremlæggelse af de faktuelle tal. Dog siger det ikke noget om, hvilke kulturelle elementer, der ligger 

i velfærdsturisme for danskerne. Jon Kvist, professor ved Center for Velfærdstatsforskning på 

Syddansk, har udtalt til dagbladet Information:  

 

” Vi har en tro på, at alle, som kan, også vil arbejde. Det er rationalet for en generøs 

velfærdsmodel. Det kræver derfor måske blot, at én bærplukker sender sine børnepenge ud af 

landet eller én polsk Dovne Robert-type, før mange i Danmark får en opfattelse af, at 

velfærdsydelserne bruges forkert. Og hvis vi frygter, at folk modtager ydelser uden at have bidraget 

til at finansiere vores velfærdscirkus, så risikerer vi, at vi politisk bestemmer os for, at cirkusset 

skal have færre og kortere numre på programmet. Og det rammer alle gæsterne, også danske, der 

ellers har betalt deres billet” (Kristensen 2013). 

 

Hermed indikerer Jon Kvist, at i en tillidskultur som det danske kan bekymringerne ikke fjernes 

med faktuelle tal, idet Danmark som tidligere nævnt har klare grænser for, hvem der indgår i 
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velfærdstaten og hvem der ikke gør. Debatten i Danmark handler om mere end de EU-borgere, der 

eventuelt kan finde på at snyde sig til velfærdsydelser, de ikke er berettiget til, og derved belaste 

systemet. I en universel velfærdsstat som det danske er det svært at forstå, at folk kan få tildelt 

ydelser uden først at have bidraget til fællesskabet, idet hele systemet bygger på en solidaritet på 

tværs af generationer inden for den danske stat. Når arbejdskraftens fri bevægelighed gradvist bliver 

udvidet til også at inkludere sociale ydelser, så opstår der en bekymring for fællesskabet og for, 

hvorvidt ydelserne uddeles til borgere, der ikke selv yder bidrag. Tendensen for EU-domstolens 

retspraksis inden for arbejdskraftens fri bevægelighed er, at en stadig større del anses for 

arbejdstagere. Det skyldes, at arbejdstagerbegrebet fortolkes i bred forstand, hvorimod 

begrænsningerne fortolkes snævret. Begrænsningerne i art. 45, stk. 3 TEUF omhandler hensynet til 

den offentlige orden, den offentlige sikkerhed og den offentlige sundhed. Det skal ydermere tilføjes, 

at sociale fordele fortolkes bredt (Neergaard 2013:169). Når danskere ikke føler, at tildelingen af 

danske børnepenge til østeuropæere er retfærdigt, så skyldes det de fælles værdier og normer, som 

er opstået over en lang årrække igennem nationens udvikling, og som er årsagen til, at danskerne 

har tillid til hinanden på tværs af generationer. Putnam pointerer, at gensidige normer er vigtige for 

tilliden og den sociale kapital. Jo færre gensidige normer, der findes i befolkningen, des større 

risiko er der dermed for at folk går hver til sit, i stedet for at indgå i et fællesskab med andre. 

 

Arbejdskraftens fri bevægelighed er traktatbestemt i art. 45 TEUF. Det EU-retlige princip om 

arbejdskraftens fri bevægelighed omfatter henholdsvis forbud mod nationalitetsdiskrimination og 

retten til at søge stillinger og til at indrejse og opholde sig i andre EU-lande. Dertil har EU-

Domstolen afsagt en række betydelige domme om arbejdskraftens fri bevægelighed, herunder om 

arbejdstagerbegrebet. I 1993 indførte Maastrichttraktaten unionsborgerskabet som giver EU-

borgerne ret til fri bevægelighed og opholdsret. Nationalt statsborgerskab i en medlemsstat er en 

forudsætning for unionsborgerskabet. Dertil skal tilføjes forordningerne om vandrende arbejdskraft 

og om koordinering af social sikring, som supplerer traktatgrundlaget med en mere detaljeret EU-

lovgivning (Neergaard 2013:143-144). Jf. art. 7 i Forordningen om vandrende arbejdskraft, 

ligestilles arbejdstagere med værtslandets borgere i forhold til sociale fordele, hvilket eksempelvis 

indebærer lige rettigheder til modtagelse af sociale ydelser så som dagpenge ved sygdom og 

kontanthjælp (Neergaard 2013:170). Hvad angår koordinering af social sikring for vandrende 

arbejdstagere og deres familie art. 48 TEUF, er der udstedt en forordning (883/2004), hvis regler 

skal gøre det muligt for personer, der flytter inden for EU, at bibeholde de rettigheder og fordele, de 
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måtte have erhvervet, eller som er under optjening. Opholdsdirektivet fra 2004 fastlægger 

betingelserne for, hvornår EU-borgere kan opholde sig i andre medlemslande lovligt, både hvad 

angår økonomisk aktive og ikke-erhvervsaktive borgere så som studerende og jobsøgende 

(Neergaard 2013:144). Der er ikke nogen klar definition af, hvornår man har status som 

arbejdstager i traktaten, så derfor har arbejdstagerbegrebet været inddraget i flere præjudicielle 

sager, hvor der er opstået tvivl om, hvorvidt der er tale om en arbejdstager. EU-Domstolens 

fortolkning af begrebet arbejdstager opsummeres af Folketingets Europaudvalg således:  

 

”Man er arbejdstager, hvis man udøver en faktisk og reel beskæftigelse. Ved vurderingen, af om 

beskæftigelsen er faktisk og reel, skal der lægges vægt på, at den pågældende præsterer ydelser 

mod vederlag for en anden og efter dennes anvisninger. Man er ikke arbejdstager, hvis 

beskæftigelsen fremstår som et rent marginalt supplement” (Fich 2013b:5).  

 

De sociale ydelser balancerer mellem EU-borgernes rettigheder på den ene side og 

medlemslandenes behov for beskyttelse mod velfærdsturisme på den anden. EU-Domstolens rolle 

som beskyttelse af borgernes rettigheder har været udvidende, men den er også blevet bremset af 

EU-lovgiveren. Tilbage i 1998 fastlog EU-Domstolen med Sala-dommen4 at sociale ydelser også 

kunne tildeles borgere, der ikke kan betegnes som arbejdstagere, og gjorde dermed op med, at 

sociale ydelser ikke var betinget af økonomiske bidrag. Dette indikerer, at unionen bygger på et 

socialt fællesskab, som omfatter borgeren uanset økonomisk status (Jacqueson 2010:152). Sala-

dommen gav unionsborgerskabet betydning med retlige konsekvenser, idet en ikke-erhvervsaktiv 

spansk kvinde i Tyskland fik medhold i spørgsmålet om rettighed til børnepasningsydelser med den 

begrundelse, at hun var unionsborger og dermed også omfattet af EU-retten og princippet om ikke-

diskrimination grundet nationalitet. Med Grzelczyk-dommen5 fra 2001 videreførtes denne 

argumentation (Jacqueson 2010:155). Her tildeles studerende ret til at modtage sociale ydelser trods 

EU-lovgivningen, der siger, at studerende skal kunne forsørge sig selv. Ifølge opholdsdirektivet har 

studerende ikke status som erhvervsaktive, og de skal ved et studieophold selv finansiere deres 

udgifter (Fich 2013b:5). Årsagen til, at domsafsigelsen kom borgeren til gode, var, at Domstolen 

gik uden om direktivet ved at understrege, at ydelsen ikke gjaldt uddannelsesstøtte, men belgisk 

kontanthjælp. Ydermere fastslog Grzelczyk-dommen, at borgere, der ikke har status som 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Sag C-85/96 Sala	  
5	  Dom af den 20. september 2001 i sag C-184/99	  



Hvorvidt er den danske velfærdsstat historisk og kulturelt betinget, og hvorvidt bliver velfærdsstaten udfordret i det europæiske 

samarbejde? 

	  

Charlotte Svenblad Mortensen 49	  

arbejdstagere, godt kan have ret til sociale ydelser og retten til ophold, selvom de ikke kan forsørge 

sig selv. Argumentationen lå i opholdsdirektiverne, der udtrykker en vis solidaritet blandt landene, 

idet rimelige byrder bør accepteres til trods for, at vandrende unionsborgere ikke må blive en 

urimelig byrde for værtslandet. Dog fastlog den samtidig, at der med hensyn til ligebehandling med 

landets egne borgere er begrænsninger, således at tildeling af sociale ydelser ikke er ubegrænset 

(Jacqueson 2010:156). De nævnte domme er klare eksempler på, at unionsbestemmelserne bliver 

snævrere og snævrere via EU-Domstolens retspraksis, da den har fokus på borgernes rettigheder og 

dermed udvider disse.  

 

Miller belyser forholdet mellem rettigheder og pligter i forbindelse med medborgerskab og national 

identitet. Ifølge Miller opstår den sociale forpligtelse inden for en nation i den fælles 

offentlighedskultur, der er formet af fortidens politiske debat. Hvad disse forpligtelser præcist 

indeholder, ud over et socialt ansvar over for ens medborgere, er svært at præcisere for den enkelte 

(Miller 1995:68-69). Pointen er ifølge Miller, at der i et hvert samfund er en række rettigheder og 

forpligtelser, som bygger på et moralsk grundlag som formes i den offentlige kultur (Miller 

1995:74). Rettigheds- og pligtfølelsen afhænger således af nationens moralske grundlag, den 

nationale identitet og offentlige debat. Det må jf. første delanalyse være fortidens og nutidens 

generationer, der har været med til at forme de rettigheder og forpligtigelser, danskerne har i dag. 

Som belyst i afsnit 4.2 er forholdet mellem rettigheds- og pligtprincippet forskudt i forhold til 

tidligere. Danskerne føler sig dog fortsat overvejende forpligtigede til at biddrage til fællesskabet, 

frem for at kræve sin ret til sociale ydelser. En Gallup-undersøgelse fra indeværende år 2014 viser, 

at 88 procent af danskerne glædeligt betaler skat til det danske samfund (Jensen 2014). Uden at 

komme nærmere ind på danskernes forhold til, hvor høj skatten bør være, indikerer det, at 

danskerne støtter op om fællesskabet og velfærdsstaten. EU-Domstolen udvider som nævnt EU-

borgernes rettigheder, men øgede rettigheder vil jf. ovenfor ikke nødvendigvis medføre en 

pligtfølelse. Dette perspektiv er interessant, hvis EU-Domstolens formål er at skabe integration via 

sin varetagelse af borgernes rettigheder. Domstolens retspraksis og borgernes forhold hertil vil 

derfor blive nærmere belyst i det følgende. 

 

Balanceringen mellem borgerens rettigheder og hensynet til medlemslandene bygger på en 

proportionalitetsafvejning. Nationalitetsdiskrimination er kun tilladt, hvis den hviler på objektive 

grunde og respekterer proportionalitetsprincippet. Princippet gennemgås senere i forbindelse med 
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SU-dommen. I bidar-sagen6 om bopælskrav fastslog EU-Domstolen, at et krav om ophold på tre år 

forud for ansøgningen om studiestøtte lå inden for EU-rettens rammer (Jacqueson 2010:157). I 

Föster-dommen7 accepterede EU-Domstolen yderligere opholdskravet på 5 år som legitim 

betingelse fra EU-lovgiveren, hvilket bevirker, at Domstolens retspraksis tilgodeser 

medlemslandene fremfor borgerne, når det gælder borgere, der ikke er arbejdstagere (Jacqueson 

2010:159). Der stilles større krav til ikke-erhvervsaktive om tilknytningsforhold end til 

arbejdstagere (Pringle 2013:165). Det er midlertidig svært at forudsige, hvornår EU-Domstolen 

tilgodeser borgeren og hvornår den tilgodeser medlemslandene. Det er særligt arbejdstagerbegrebet 

og den brede fortolkning heraf, der er væsentlig i dette henseende. Med dommene Kempf 8 og 

Megner og Scheffel9 har Domstolen præciseret, at i visse tilfælde er 10-12 timers ugentlig 

beskæftigelse nok til at blive betragtet som arbejdstager (Fich 2013b:5). I forhold til fortolkningen 

af arbejdstagerbegrebet er der afsagt en række domme med direkte konsekvens for danske 

velfærdsydelser, hvilket belyses nedenfor. 

5. Velfærdsydelsernes grænser rykkedes 

I det følgende behandles tre danske velfærdsydelser: henholdsvis statens uddannelsesstøtte, 

børnechecken og dagpengesystemet, som alle er karakteristiske ydelser for den danske 

velfærdsmodel. Ydermere vil jeg give en kort historisk introduktion til hver enkelt ydelse, idet den 

historiske udvikling belyser det, der adskiller dem fra andre europæiske ydelser.  

5.1 Statens uddannelsesstøtte 

Rødderne til den danske uddannelsesstøtte, som går forud for den ordning, der findes i dag, går 

langt tilbage i historien. Den første offentlige ordning var Kommunitetet et legat, der blev stiftet i 

1596 af Frederik den 2. for studenter ved Københavns Universitet (SU-rådet 2001:7). Formålet var 

at bespise 100 studenter, hvilket blev udvidet til 120 af Christian den 4., som også udvidede legatet 

med fri bolig i 1618-1623 ved opførelsen af Kollegiet Regensen. Kommunitet har samme latinske 

rødder som kommune og betyder fællesskab (Københavns Universitet). Selvom ordningen kun var 

for de få, så bevidner ordningen, i tråd med første delanalyse, at prioriteringen af uddannelse fik 

betydning for samfundsudviklingen.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Sag C-203/03 Bidar	  
7	  Sag C-158/07 Föster	  
8	  Dom af den 3. juni 1986 sag C-139/85  
9	  Dom af den	  sag C-444/93	  
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Ungdommens Uddannelsesfond blev oprettet i 1952. Der var et øget fokus på, at veluddannet 

arbejdskraft havde betydning for den økonomiske vækst - og grundtanken med at bruge 

overskuddet fra tipsmidlerne til studerende var at øge antallet af akademikere ved at rekruttere 

velbegavede unge fra arbejderklassen. Med fonden kunne tilstrækkeligt trængende studerende med 

gode karakterer få tildelt et beskedent stipendium og lån (SU-rådet 2001:7). Den første lov om 

Statens Uddannelsesstøtte blev vedtaget i 1970. Den byggede blandt andet på Von Eyben-udvalgets 

betænkning fra 1968, hvis anbefaling lød på at øge støtten til de studerende for derved i højere grad 

at få skabt socialt lige muligheder for at tage en videregående uddannelse. Ydermere lød målene i 

betænkningen blandt andet på at sikre, at ingen elever fravalgte uddannelse på grund af økonomiske 

årsager. Støtten skulle være høj, således at det ikke var nødvendigt for den studerende at arbejde så 

meget, at det gik ud over studierne, og tildelingen skulle baseres på objektive kriterier. Med loven 

fra 1970 blev støtten dermed væsentligt øget, og den individuelle trangsvurdering blev erstattet af 

objektive kriterier. Tildelingskriterierne har gennem årene været genstand for mange ændringer, 

herunder særligt forældrenes indkomst og aldersgrænsen (SU-rådet 2001:7). Detaljerne ved SU-

ordningens udvikling siden vedtagelsen behandles ikke yderligere, men det skal understreges at den 

danske uddannelsesstøtte er højere end mange andre landes (Norden). 

 

Statens uddannelsesstøtte (herefter SU) er i dag en økonomisk hjælp til studerende, der er fyldt 18 

år. SU-loven vedtages af folketinget og administreres af Styrelsen for Videregående Uddannelser i 

samarbejde med de enkelte uddannelsessteder. Ifølge SU-loven dækker SU både over SU-

stipendium og SU-lån. Stipendiet skal ikke betales tilbage til staten, hvorimod SU-lån er et 

lavtforrentet lån, der kan optages og som skal betales tilbage efter endt uddannelse (Styrelsen for 

Videregående Uddannelser). Siden vedtagelsen af SU-loven fra 1970 har der eksisteret et SU-råd. 

SU-rådet har til opgave at hjælpe og rådgive uddannelsesministeren og Styrelsen for Videregående 

Uddannelser i spørgsmål om uddannelsesstøtte (SU-rådet).  

 

5.1.1 EU-domstolen og den danske SU-ordning 

I 2013 afsagde EU-domstolen en række domme med konsekvenser for den danske SU-ordning. 

Disse domme vil i det følgende blive fremstillet med henblik på at diskutere dommenes betydning 
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for Danmark. Sagen om den danske SU10 omhandlede en hollandsk studerendes (L.N.) ret til dansk 

SU. L.N. havde inden sin indrejse i Danmark søgt om optagelse på Handelshøjskolen i København 

(CBS). Han begyndte at arbejde fuld tid hos et engrosfirma kort efter sin ankomst til Danmark, men 

da han den 10. september 2009 begyndte sine studier, fratrådte han sin stilling. Herefter havde han 

anden beskæftigelse på deltid ved siden af studiet. Efter afslag på hans ansøgning om studiestøtte, 

indgav han en klage til ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtte. Afslaget byggede på SU-

styrelsens henvisning til, at hovedformålet med opholdet i Danmark var, at han skulle studere og 

dermed skulle han betragtes som studerende og ikke arbejdstager. Han selv derimod henviste i 

klagen til, at han kunne betragtes som arbejdstager i artikel 45 TEUF’s forstand (Domstolen C-

46/12 – 2013:5-6).  

 

På baggrund af ovennævnte tvist valgte Ankenævnet for Statens uddannelsesstøtte at forelægge 

sagen for EU-Domstolen. Det præjudicielle spørgsmål var, om en medlemsstat ved vurderingen af, 

om en person må anses for arbejdstager med ret til studiestøtte, kan tillægge det betydning, at 

personen er indrejst med det hovedformål at følge en uddannelse, og om værtsmedlemsstaten på 

baggrund heraf ikke er forpligtet til at betale studiestøtte til vedkommende (Domstolen C-46/12 - 

2013:10). 

 

Det fastsloges af Domstolen, at L.N. havde status som arbejdstager, og derfor kunne han ikke 

nægtes dansk SU. Den hollandske studerende (L.N.) vandt derfor sagen mod Styrelsen for 

videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte. Til grund for afgørelsen var som nævnt, at den 

studerende var arbejdstager i direktivets forstand. Domstolen lagde vægt på, at den indrejsendes 

motiver for indrejsen ikke kan tillægges nogen betydning for, om vedkommende har status som 

arbejdstager (Domstolen C-46/12 – 2013:10). Med afsigelsen af denne dom har EU-Domstolen 

imidlertid fastslået, at studerende godt kan have status som arbejdstagere, hvis de har udført arbejde 

i værtslandet uanset hovedformålet med indrejsen. Sagens afgørelse bevidner, at EU-Domstolen  

 

fortolker bredt og formålsrettet, mod en større og større europæisk integration, hvor der ikke ydes 

diskrimination mod mobile EU-borgere. Denne fortolkningspraksis står i stærkt kontrast til den 

danske fortolkningspraksis, som er bestemt af den lovgivning som er skabt af folketinget. SU 

lovgivningen er foretaget i en dansk kontekst med det formål, at give alle danske studerende SU 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Dom af 21. februar 2013 i sag C-46/12 
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uanset forældrenes økonomi, så de kan indgå i fællesskabet og dermed biddrage til fællesskabet på 

længere sigt. ”Folkeligheden” nævner Knudsen som noget særligt karakteristisk ved det danske 

flertalsdemokrati, idet de små bevægelser på landet havde et direkte forhold til politik (Knudsen 

2000:56). Solidariteten i Danmark er ikke skabt på baggrund af en rational tanke, men snarere af 

gensidig forpligtelse til at indgå i fællesskabet. De rettigheder, som tildeles den studerende i SU-

dommen kommer ikke fællesskabet til gode, men den enkelte.  

 

Selvom den hollandske studerende (L.N.) i dette tilfælde betaler skat af sin løn og på den måde 

bidrager til statskassen, så kan dommen virke provokerende for danskere, idet den hollandske 

studerende får tildelt SU, selvom det egentlige formål med indrejsen ikke var at bidrage økonomisk 

til det danske fællesskab. Årsagen til provokationen skal ydermere findes i det, der ligger bag 

sammenhængskraften i Danmark. Putnams teori har belyst, at fælles normer og værdier er vigtige 

for, at der kan opstå en tillid i befolkningen. Som resultaterne af første delanalyse har vist, er det 

den danske nations generationskontrakt, som ligger bag sammenhængskraften i Danmark, idet 

generationskontrakten bygger på en høj tillid og solidaritet blandt befolkningen. Det er alles 

opfattelse, at alle bidrager til fællesskabet så vidt muligt, og på grund af generationskontrakten er 

alle danskere berettiget til sociale ydelser via deres forældre og bedsteforældre. Til trods for, at de 

endnu ikke selv har bidraget økonomisk til fællesskabet. Dette underbygges af de fem aspekter, som 

Miller baserer den nationale identitet på, herunder særligt det 2. aspekt, som belyser det historisk 

forpligtende fællesskab, som både strækker sig over fortid og ind i fremtiden. SU-sagen går i mod 

danskernes opfattelse af rimelighed, idet L.N. ikke nødvendigvis vil bidrage til fælleskabet i 

fremtiden efter studiet. Samtidig er den danske SU mere generøs end hvad der tildeles i det øvrige 

EU. 

 

Regeringen har på baggrund af SU-dommen fra februar 2013 foretaget en konsekvensberegning. 

Beregningen lyder på, at det årligt vil koste statskassen 200 millioner kr. i SU-stipendier til EU-

borgere, der er studerende i Danmark (Fich 2013b:9). Dommen indebærer ydermere, at studerende, 

der har status som arbejdstagere, ligeledes har ret til andre sociale ydelser som for eksempel 

børnepenge, hvis de har forsørgelsesberettigede børn. Senere i 2013 svarede Domstolen på 

spørgsmålet om, hvorvidt studerende kan tage SU med til udlandet. Det er henholdsvis 

Gieschdommen11 fra Luxenborg og Prinz og Seeberger-dommen12 fra Tyskland (Fich 2013b:6), 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  Dom af den 20. juni 2013 i sag C-20/12 
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som har fået konsekvenser for de danske krav om 2 års sammenhængende ophold i Danmark inden 

for de sidste 10 år forud for ansøgningstidspunktet for SU (Fich 2013a:5). 

Proportionalitetsprincippet spillede en betydelig rolle i sagernes udfald. Sagerne drejede sig om 

borgere, der havde fået afslag på støtte, idet de ikke opfyldte bopælskravene i de enkelte 

bopælslande. Dommene fastslog midlertidig, at bopælskravene var i strid med unionsborgerskabet, 

og argumenterede for, at mindre indgribende midler kunne sikre, at støtten udelukkende gik til 

personer med tilknytning til landet (Fich 2013b:6-7). Den danske regering besluttede på baggrund 

heraf, at indføre nye kriterier i forhold til at modtage SU til studier i udlandet. Det vurderes, at den 

årlige meromkostning hertil vil lyde på 38 millioner kroner (Fich 2013b:9). 

Proportionalitetsprincippet er først fastsat ved domspraksis og siden delvist traktatfæstet ved 

Maastricht-traktaten og binder dermed EU-institutionerne, når de lovgiver, og de nationale 

myndigheder, når de anvender eller gennemfører EU-retten på nationalt niveau. Formålet med 

princippet er at sikre, at institutionerne kun handler i det omfang, det er nødvendigt for at nå 

traktatens mål. Princippet anvendes bredt i EU-retten, herunder i reglerne om fri bevægelighed. 

Som et led i EU-domstolens procedure i sags-afgørelser afprøves det, om den givne nationale 

foranstaltning går ud over, hvad der er nødvendigt for at opnå målet, hvilket var tilfældet i de to 

sidstnævnte sager. Tendensen er, at når EU-Domstolen foretager afvejningen om en given 

foranstaltning, forekommer foranstaltningen oftest at være ikke-proportionel, hvorimod den som 

oftest forekommer at være proportionel, når det er en national domstol, der skal foretage 

afvejningen (Neergaard 2013:52-54).  

 

I de nævnte sager om uddannelsesstøtte forsøger medlemslandene at opnå en EU-løsning hvor 

ydelserne tilgår landenes egne borgere. For at opsummere, er det i særlig grad EU-Domstolens 

brede fortolkning af arbejdstagerbegrebet og proportionalitetsprincippet, der har været afgørende 

for udfaldene i dommene og dermed en udvidelse af antallet af EU-borgere, der kan modtage SU. 

Det er et faktum, at EU-Domstolen har understreget, at der er grænser i forhold til ligebehandling af 

de udenlandske studerende med landets egne studerende, da ydelsen ikke må være en urimelig 

byrde for værtslandet. Hvornår en ydelse er en byrde er derimod ikke klart defineret. Ej heller er der 

en klar definition af, hvor meget den enkelte skal have arbejdet, før man har status som arbejdstager 

og dermed ligebehandling. Byrde eller ej, så kan de nævnte domme virke urimelige for mange 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  Dom af den 18. juli 2013 i de forenede sager C-523/11 og C-585/11 
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danskere, når dommene er årsag til, at udefrakommende kan få SU, selvom de ikke indgår i 

generationskontrakten.  

 

5.2 Børnechecken 

Dette afsnit indeholder en kort gennemgang af det historiske aspekt ved de danske børne- og 

ungeydelser - også kaldet børnepenge eller børnecheck. Børnechecken er en ydelse, der tildeles 

børnefamilier, indtil barnet er fyldt 18 år. Oprindeligt blev børnechecken indført i 1983 ved et forlig 

mellem Poul Schlüter regeringen og Fremskridtspartiet. Ordningen afløste et skattefradrag baseret 

på antallet af hjemmeboende børn. Med forliget blev der i stedet udbetalt en fast ydelse uanset 

forældrenes indkomst. I januar indeværende år 2014 blev det universelle ved børnechecken dog 

indskrænket på grund af en vedtaget skattereform fra 2012. Skattereformen betyder, at 

børnechecken fremover vil blive reguleret efter indkomst. Dermed vil flere ressourcestærke familier 

miste retten til modtagelse af børnechecken. 

 

5.2.1 Debatten om børnechecken 

Debatten om børnechecken har i særlig grad handlet om grænserne for tildeling af sociale ydelser. 

Tilbage i 2010 vedtog VK-regeringen sammen med Dansk Folkeparti et optjeningsprincip for at 

sikre, at de, der får tildelt børnechecken, har en tilknytning til Danmark. Kravet om to års arbejde 

eller bopæl i Danmark inden for ti år blev imidlertid kritiseret af Kommissionen i april 2013.  

Ifølge skatteminister Morten Østergaard rettede region Sønderjylland-Slesvig henvendelse til 

Skatteministeriet tilbage i juli 2012 på vegne af en EU-borger fra Tyskland, der havde fået arbejde 

hos Danfoss i Danmark. Som arbejdstager mente denne borger, at han var berettiget til at modtage 

børnecheck, idet optjeningsprincippet var i uoverensstemmelse med EU-reglerne. Skatteministeriet 

besvarede henvendelsen med, at han ikke levede op til optjeningsprincippet. Den 30. juli 2012 

rettede region Sønderjylland-Slesvig en klage til Kommissionen. Kommissionens henvendelse til 

Danmark i april 2013 understregede, at optjeningsprincippet er i strid med 

sammenlægningsprincippet i EU-forordningen fra 2004 om sociale sikringsordninger. På baggrund 

af henvendelsen fra Kommissionen valgte regeringen at droppe optjeningsprincippet i juni 2013 for 

derved at bringe den danske lovgivning i overensstemmelse med EU-retten (Ritzau 2014). Den 9. 

juli bad regeringen Udbetaling Danmark ændre administrationen af udbetalingen af børnecheck til 
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EU-borgere, således at administrationen fremover vil være i overensstemmelse med EU-retten 

(Jensen 2014).  

 

Professor i EU-ret ved Københavns Universitet, Kirsten Ketscher mener, at regeringen har ventet 

for længe med at fremlægge et lovforslag, idet retstilstanden er uklar, når der på grund af 

manglende ændring i dansk lov hverken administreres efter EU-retten eller efter de danske 

retsprincipper. Den ændrede administration skal fremgå af dansk lovgivning, selvom regeringen 

handler korrekt ved at rette sig ind efter EU-retten. Konsekvensen er, at sagen kan ende ved EU-

Domstolen (Andersen 2014). Lovændringsforslaget, der kan bringe loven i overensstemmelse med 

EU-retten, sendte regeringen til høring den 24. februar, men der har indtil dags dato ikke været 

politisk opbakning til en lovændring. Årsagen til den manglende opbakning skal findes hos 

oppositionen, der mener at regeringen bør sikre, at ydelserne sker i overensstemmelse med dansk 

lovgivning og optjeningsprincippet. Konservative, Liberale Alliance og Dansk Folkeparti fremlagde 

d. 8. maj et beslutningsforslag for folketinget, hvis formål var at pålægge regeringen at udbetale 

børnecheck efter dansk lov. Venstre og Enhedslisten valgte at stemme for forslaget d. 8. maj, og 

dermed dannede der sig et flertal uden om regeringen i sagen om børnechecken. Ifølge 

Socialdemokraternes skatteordfører John Dyrby Paulsen har Regeringen dog ikke til hensigt at 

følge flertallet i folketinget, idet han i debatten inden afstemning i folketingssalen henviste til EU-

retten og gav udtryk for, at regeringen er nødt til at følge det juridiske rum (Jensen 2014).  

 

Regeringen har inddraget EU-Domstolens retspraksis i overvejelserne forud for afgørelsen om at 

rette ind efter EU-retten. Det drejer sig særligt om to domme, henholdsvis Bergström sagen13 fra 

2011 og Chassart sagen14 fra 2013. Der lægges vægt på, at begge sager bidrager til en ny forståelse 

af sammenlægningsprincippets betydning (Rejnholdt 2014). Vurderingen bygger på EU-

Domstolens retspraksis, som ifølge Skatteministeriet (jf. svaret til Folketingets skatteudvalg på 

spørgsmål nr. 311 af 3. marts 2014) har fastslået, at sammenlægningsprincippet finder anvendelse, 

uanset om personen, der søger ydelser, har tilbagelagt beskæftigelsesperioder i værtslandet eller ej, 

idet personens tilbagelagte perioder kan være optjent i andre medlemsstater end i den, der skal 

foretage sammenlægningen (Skatteministeriet 2014:8). Som nævnt er forordninger direkte bindende 

jf. art. 288, og har derfor også forrang. Forordningen 883/2004 af 29. april fastlår 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13	  C-257/10	  
14	  C-619/11	  
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sammenlægningsprincippet, hvilket indebærer, at personer, der flytter inden for EU skal kunne 

bevare de rettigheder og fordele, de allerede har optjent. De skal kunne lægge beskæftigelses- eller 

bopælsperioder sammen med henblik på at kunne bevare og erhverve ret til sociale ydelser 

(Neergaard 2013:144). Domstolen lægger i disse to sager vægt på borgernes rettigheder i dens 

fortolkning af forordningens beføjelser. En borger kan således få tildelt ydelser uden noget videre 

tilhørsforhold til værtslandet, så længe borgeren er arbejdstager. På baggrund af forordningen 

883/2004 og EU-Domstolens fortolkning af sammenlægningsprincippet må det vurderes, at 

Danmark vil blive nødsaget til at droppe optjeningsprincippet hvis sagen kommer for EU-

Domstolen. I skrivende stund vides det dog ikke, om regeringen til trods for udtalelser om det 

modsatte vil følge flertallet i folketinget og dermed dansk lovgivning, eller om de vil fortsætte den 

nuværende linje og rette administrationen efter EU-retten. Uanset hvad regeringen gør, så kan sagen 

risikere at ende for EU-Domstolen.  

 

Debatten drejer sig i høj grad om balancen mellem jura og politik. Den juridiske integration i EU 

kan i nogle tilfælde gå i mod, hvad politikere i de nationale stater har vedtaget. Selvom den omtalte 

forordning fra 2004, som behandler sammenlægningsprincippet, har været til diskussion i 

Folketingets Europaudvalg, så forudså man ikke dengang, at der i forordningen lå bindende 

politiske elementer, som kan få konsekvenser for danske velfærdsydelser. Ifølge Altinget har ingen 

journalister fået aktindsigt i forhandlingerne, men Altinget vurderer på baggrund af anden research, 

at opfattelsen blandt politikerne dengang var, at der var tale om en teknisk foranstaltning, en 

forenkling og en opdatering af allerede vedtagne bestemmelser. Der var mulighed for at få 

indskrevet undtagelser på velfærdsområder, hvilket Danmark fik på et lille område omkring 

boligstøtte for pensionister. Derfor er politikerne blevet kritiseret for ikke at have undersøgt 

konsekvenserne ved forordningen til fulde. Regeringen mente, at hvis det skulle blive nødvendigt, 

kunne man gardere sig mod velfærdsturisme (Holstein 2014). Mens forordningens mål er at 

forhindre, at folk kommer i klemme i de forskellige nationale systemer, når de flytter fra et EU land 

til et andet, har EU-Domstolen via retspraksis yderligere tilføjet nogle rettigheder til EU-borgerene, 

der gør det usikkert, hvorvidt en national stat kan forhindre EU-borgere sociale ydelser. 

 

Skatteministeriet har lavet en beregning over, hvor mange EU-borgere uden dansk statsborgerskab, 

hvis børn ikke opholder sig i Danmark, som har opholdt sig i Danmark i mindre end 2 år, der 

modtager børnecheck. I 2012 drejede det sig i alt om 270 personer, hvoraf de 250 var østeuropæere, 
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hvilket ifølge Venstres næstformand Kristian Jensen ikke kan betragtes som et højt tal. Han 

understreger dog, at det for Venstre drejer sig om rimelighed, og at det derfor ikke er et spørgsmål 

om økonomi. Skatteminister Morten Østergaard mener, at tallene vidner om, at der ikke er noget 

reelt problem med hensyn til ydelser til østeuropæere, og at der ikke er noget der tyder på, at 

arbejdskraftens fri bevægelighed fører til en egentlig social union, hvilket han understreger ikke er 

noget regeringen ønsker (Larsen 2014).  

 

En måling foretaget af analyseinstituttet Wilke for Jyllands Posten giver udtryk for, at danskerne 

ikke støtter regeringen, når det gælder om at rette ind efter EU-retten, idet 7 ud af 10 svarede, at de 

går ind for optjeningsprincippet. 64 procent af vælgerne mener, at sagen bør testes ved EU-

Domstolen (Vibjerg 2014). Dermed afspejler flertallet i folketinget vælgernes holdning til sagen. 

Det kan dog ikke vides, om bevæggrundene for politikernes holdninger er fri for valgspekulationer, 

men uanset hvor politikerne står, så bevidner sagen om, at debatten om velfærdsturisme fra et dansk 

synpunkt er kompleks, idet den både drejer sig om princippet om ”ingen over eller ved siden af 

folketinget” samtidig med, at den drejer sig om bekymringen for, om velfærdsstaten kan overleve 

den europæiske integration. Præcis som med SU-sagen handler det om rimelighed. Selvom 

optjeningsprincippet er imod sammenlægningsprincippet og princippet om ikke-diskrimination, så 

skyldes befolkningens tilskyndelse af optjeningsprincippet, at den danske nation bygger på et 

folkeligt fællesskab med en tillidskultur, der er præmissen for velfærdstaten. Arbejdstagende EU-

borgere i Danmark bør ifølge EU-retten have samme vilkår som danskerne, når det gælder tildeling 

af sociale ydelser. For danskerne er det ikke rimeligt. Generationskontrakten, der forudsætter 

solidariteten, trues ved en forøgelse af ydelser til EU-borgere, idet danskernes tillid er gensidig i 

hele befolkningen inden for landets grænser. En forøgelse af de danske ydelser til EU-borgere kan 

betyde en ændring af ydelsernes generøsitet og universelle karakter, idet danskerne med en mistillid 

om, hvorvidt den enkelte fortjener ydelserne, vil foretrække at tænke på sig selv frem for 

fællesskabet.  

 

Den ovennævnte mistillid til mobile EU-borgere, kan forklares ved hjælp af Putnams teori om 

social kapital. Den usynlige lim er den afgrænsende sociale kapital, der både forener og forstærker 

identiteten og homogeniteten. Det er den, der udefra virker usympatisk, når danskerne ikke føler en 

solidaritet over for andre EU-borgere. Den brobyggende derimod er den, Putnam kalder 

smøremiddel, idet den opstår mellem parter, der ikke nødvendigvis kender hinanden. De forstærker 



Hvorvidt er den danske velfærdsstat historisk og kulturelt betinget, og hvorvidt bliver velfærdsstaten udfordret i det europæiske 

samarbejde? 

	  

Charlotte Svenblad Mortensen 59	  

begge to den sociale kapital, men det er den brobyggende, der skal kunne inkludere mobile EU-

borgere i fællesskabet. Ved at inkludere den mobile EU-borger i fællesskabet, så kan danskerne føle 

en større solidaritet med andre europæere. Forskellen på ydelserne i de forskellige europæiske lande 

skal i denne sammenhæng tages i betragtning, da det ud fra en dansk logik ikke virker rimeligt at 

tildele ydelser til nogen fra et andet EU-land, hvor de sociale ydelser er væsentlig lavere. Med en 

retfærdighedsfølelse i form af opretholdelse af optjeningsprincippet vil danskerne måske kunne 

inkludere andre EU-borgere i fællesskabet. Logikken bag generationskontrakten er, at man bidrager 

til fællesskabet, så derfor står EU’s princip om mobilitet i stærk kontrast til det danske princip om 

ikke-mobilitet. Den enkelte EU-borger føler nødvendigvis ikke en forpligtelse til at yde til det 

danske fællesskab, selvom den af EU-Domstolen gradvist får deltilt flere rettigheder. Ifølge Miller 

er det væsentligt for samfundets sammenhængskraft, at borgerne har forpligtelser overfor både stat 

og medborgere. De rettigheder som EU-Domstolen tildeler EU-borgerne følger den enkelte. 

Dermed skaber EU-Domstolen ikke nødvendigvis en balance mellem rettigheder og pligter, som vi 

i højere grad oplever på nationalt niveau grundet den usynlige samfundskontrakt. Dette fører mig 

videre til dagpengesystemets optjeningsprincip, som også står til diskussion i forhold til EU-retten. 

Nedenfor indledes med en historisk indsigt i det danske dagpengesystem.  

5.3 Dagpenge 

Dagpengesystemet er sammen med liberale afskedigelsesregler og en aktiv beskæftigelsespolitik en 

del af den danske arbejdsmarkedsmodel. I EU regi er den danske model også kendt som den danske 

flexicurity-model eller den gyldne trekant. Modellen bygger ydermere på aftalereguleringer mellem 

arbejdsmarkedets parter (Mailand 2010:3). Dagpengesystemet har gennemgået en del forandringer 

siden de første arbejdsløshedskasser blev etableret i 1880’erne for at skabe bedre vilkår for 

arbejderne ved arbejdsløshed. I begyndelsen var a-kasserne selvfinansierede, også selvom den 

socialdemokratiske gruppe dengang foreslog, at det offentlige skulle yde en støtte. I 1907 blev den 

første arbejdsløshedslov vedtaget. Den valgte model indebar fagligt afgrænsede 

arbejdsløshedskasser, som var selvstyrende men under offentligt opsyn og med et offentligt tilskud 

på maksimalt 50 procent af de samlede udgifter. I 1967 undergik arbejdsløshedsunderstøttelsen en 

gennemgribende reform, der indebar, at forsikringselementet blev mindsket og systemet tilpasset 

velfærdsstatens udbygning. Ved stigende ledighed skulle staten nu finansiere merudgifterne. 

Lovændringen betød, at deltidsansatte kunne forsikre sig, og desuden stammer princippet om, at 

dagpengene udgør 90 procent af den enkeltes indtægt inden afskedigelsen - dog med et fast loft – 

fra denne lovændring. Et årti senere - nærmere bestemt i 1979 - blev efterlønnen vedtaget. 
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Efterlønnen gav de 60-66 årige mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet med 80-100 

procent af den højeste dagpengesats forudsat, at den enkelte havde været medlem af en a-kasse i 

minimum 10 år (anciennitetskravet er senere øget til 20 år, og igen til 25 år - i dag er det 30 år 

afhængigt af fødselsår). I samme omgang blev det muligt for selvstændige at forsikre sig (Mailand 

2010:4-5).  

 

Dagpengeperiodens længde har varieret i årenes løb. Fra at have været ubegrænset blev den første 

gang sat ned til 7 år med Nyrup-regeringens arbejdsmarkedsreform fra 1993-94 (Mailand 2010:5). 

Herefter er den med jævne mellemrum blevet reguleret ned (Mailand 2010:6), sidste gang af VK-

regeringen i 2010 til 2 år. Der er en udbredt opfattelse af, at kompensationsgraden i Danmark er 

generøs, men ifølge Mikkel Mailand er det egentlig kun lavindkomstgrupperne, der opnår den høje 

kompensationsgrad på mellem 80-90 procent af deres indkomst inden afskedigelsen. 

Mellemindkomstgruppernes kompensationsgrad er i de seneste årtier reduceret til 50-60 procent i 

(Mailand 2010:8) på grund af det faste loft. 

 

Det danske dagpengesystem er sammen med det finske og det svenske dagpengesystem det eneste 

dagpengesystem blandt OECD-landene, som er baseret på et frivilligt medlemskab. Finansieringen 

af dagpengene i Danmark er en kombination af offentlige bidrag og lønmodtagerbidrag. 

Virksomhederne yder ikke direkte finansiering modsat virksomhederne i mange af Danmarks 

nabolande. Finansieringen har gennemsnitligt været fordelt med ca. 2/3 fra staten og ca. 1/3 fra 

lønmodtagerforsikringsbidragene (Mailand 2010:16-17).   

 

Med den ovennævnte historiske gennemgang er det tydeligt, at det fra politisk side har været 

nødvendigt at tilpasse dagpengesystemet til bl.a. de demografiske forandringer i samfundet og på 

arbejdsmarkedet. Selvom dagpengesystemet er et frivilligt forsikringsbaseret system i højere grad 

end andre sociale ydelser, så er en stor del finansieret via skatten, og særligt i krisetider med høj 

ledighed er dagpengesystemet en stor udgift for staten. Uanset om man som Mailand sætter 

spørgsmålstegn ved den positive dynamik ved den danske kompensationsgrad, så er det danske 

dagpengesystem - trods de politiske forandringer i årenes løb - et system, der indgår i den danske 

arbejdsmarkedsmodel. Det er et system, som danskerne har tillid til, idet systemet er blevet dannet i 

takt med det danske demokratis udvikling - og systemet er forbundet med en vis tryghed for den 

enkelte. Den franske sociolog, Jean-Claude Barbier har undersøgt lighederne såvel som forskellene 



Hvorvidt er den danske velfærdsstat historisk og kulturelt betinget, og hvorvidt bliver velfærdsstaten udfordret i det europæiske 

samarbejde? 

	  

Charlotte Svenblad Mortensen 61	  

ved de europæiske velfærdsstater. Barbier understreger i The road to social Europe at danskerne 

opfatter social tryghed og balance som noget positivt, hvorimod brugen af ”social” i de tidligere 

kommunistiske lande i højere grad er mødt med skepsis (Barbier 2013:19). I Danmark er 

velfærdssystemet forbundet med tryghed, og man opfatter de sociale ydelser som noget positivt der 

gavner fællesskabet. Grundet præmissen for velfærdsstaten, så har danskerne tillid til, at de der 

modtager dagpenge, modtager ydelsen fordi de ikke kan få beskæftigelse, og fordi de har betalt til 

deres a-kasse mens de har været på arbejdsmarkedet.  

 

5.3.1 EU og dagpengesystemets optjeningsprincip 

I 2012 modtog omkring 4.900 fuldtidsansatte personer med statsborgerskab i et EU/EØS-land 

dagpenge (Beskæftigelsesministeriet 2014:2). De grundlæggende regler for modtagelse af dagpenge 

er ens for danske statsborgere og mobile EU-borgere. Man skal have været medlem af en a-kasse i 

minimum et år og opfylde beskæftigelseskravet på 1.924 løntimer inden for de sidste 3 år, hvilket 

svarer til 1 års arbejde. Desuden skal man stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Under visse 

betingelser kan EU-borgere medregne forsikrings- og arbejdsperioder fra hjemlandet eller andre EU 

lande (Beskæftigelsesministeriet 2014:2) i tråd med sammenlægningsprincippet. De danske 

dagpengeregler kræver dog, at man inden otte uger er meldt ind i en a-kasse, og at man som EU-

borger har arbejdet i Danmark i tre måneder for at være berettiget danske dagpenge. Dette 

tilknytningskrav er en særregel, som umiddelbart går i mod EU-retten.  

 

På dagpengeområdet er der dog endnu ikke afsagt en dom, der siger noget om optjeningsprincipper 

inden for området (Jacobsen 2014). Kommissionen, hvis formål bl.a. er at fremme fællesskabets 

interesser desuagtet af eventuelle nationale særinteresser, har annonceret at den vil melde Finland til 

EU-Domstolen, idet det vurderes, at Finland diskriminerer arbejdstagere fra andre EU lande ved at 

have et fire ugers optjeningsprincip for modtagelse af dagpenge (European Commission, News). 

Den danske regering vil sammen med Finland gå i dialog med Kommissionen med intentionen om 

at beholde landenes lokale dagpengeregler (Jacobsen 2014). EU-professor ved Københavns 

Universitet, Kirsten Ketscher mener ikke at Danmark og Finland kan vinde sagen. Marlene Wind 

mener dog at indblandingen kan have en gavnlig effekt, idet EU-Domstolen således kan forholde 

sig til sagen og dermed bidrage til en løsning (Bohn 2014).  
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Udfaldet af dagpengesagen er endnu uvist, men EU-Domstolens retspraksis i sagen kan få 

konsekvenser for de danske dagpenge. Hvis EU-Domstolen ved en domsafgørelse ligger vægt på 

EU-borgernes rettigheder og EU-forordningens formål, så vil Danmark og Finland øjensynligt stå 

dårligt. De folkevalgte politikere vil således blive presset til at foretage ændringer i de nationale 

dagpengeregler.  

 

5.4 De danske velfærdsydelser i fremtidens EU - balancen mellem ret og politik 

Med de indsamlede domme og deres konsekvenser tegner der sig et mønster af, at det fremover vil 

være svært at beregne, hvor mange, der kan gøre krav på velfærdsydelserne, og hvorvidt landenes 

nationale love er tilstrækkelige, når det kommer til uddeling af velfærdsydelser. Dog vidner de 

faktuelle beregninger om, at velfærdsturisme ikke belaster de nationale velfærdssystemer. Uffe 

Østergaard mener, at kampen i EU i dag står mellem parlamentarister og konstitutionalister (Hessel 

2014). Det er således et spørgsmål om, hvad man vægter højest, de folkevalgtes beslutninger eller 

retten. Med tradition for flertalsdemokrati i Danmark vil danskere være tilbøjelige til at mene, at det 

kun er de folkevalgte, der er lovgivere. Østergaard tilføjer i et interview til Weekendavisen, at 

konflikten skal ses i lyset af, at vi først ser EU-Domstolens magt nu, hvor den fri bevægelighed 

øges som konsekvens af krisen. Flere politikere har ifølge Østergaard undervurderet princippet om 

arbejdskraftens fri bevægelighed, og har samtidig håbet på, at væksten i EU kunne udligne 

systemerne. I tråd med Østergaard mener Marlene Wind, at de danske politikere fra starten har 

undervurderet betydningen af EU-Domstolens retspraksis. Hun mener, at kritikerne af EU-

domstolen ikke har forstået, at Domstolen skal føre kontrol med politikerne (Hessel 2014).  

 

Europa Parlamentets formand Martin Schulz og Tysklands forbundskansler Angela Merkel har 

udtrykt, at de ikke ønsker en social union. Martin Schulz meddelte under sit besøg i Danmark i 

marts, at det ikke er at forvente, at et EU-land opgiver sit eget velfærdssystem på baggrund af en 

dom fra EU. Ifølge Jyllands Posten mener Schulz, at det er et problem, når den fri bevægelighed 

kan underminere medlemslandenes velfærdsmodel, og EU skal være varsom med at betragte de, der 

belyser konflikten, som EU-skeptikere (Hansen 2014). Denne holdning kan ses som en forståelse 

for oppositionens linje i sagen om børnechecken. Politikerne er splittede i spørgsmålet om, hvorvidt 

det er jura eller politikken, der vægter mest. Internt i Socialdemokratiet er der uenighed om, 

hvorvidt regeringen skal skifte kurs, og i Venstre stemte Birthe Rønn imod sit eget parti i 

beslutningsforslaget vedrørende sagen om børnechecken, idet hun vægtede juraen mest. Dermed ser 
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Østergårds antagelse om, at kampen står mellem parlamentarister og konstitutionalister, ud til at få 

betydning i fremtidens diskussion om velfærdsydelser. Det er dog ikke kun lande med et 

flertalsdemokrati, der føler, at EU-Domstolen mangler legitimitet. Ifølge Jean-Claude Barbier er 

legitimitetsspørgsmålet ikke kun et spørgsmål om, hvilken demokratiform, man er tilhænger af. 

Barbier mener, at EU-Domstolen mangler den sociale legitimitet, som findes hos de nationale 

domstole. De 28 dommere, som er en del af EU-Domstolen, er valgt af regeringerne for seks år ad 

gangen. I Frankrig og Tyskland, som har en stærk domstol med tradition for den konstitutionelle 

demokratiopfattelse, er dommerne valgt af folkevalgte repræsentanter for en periode, der ikke er til 

fornyelse. Den sociale legitimitet kan man ifølge Barbier ikke tage for givet, idet legitimiten 

afhænger af, hvorledes autoriteterne bedømmes af borgerne. Barbier konkluderer, at EU-Domstolen 

ikke kan ligestilles med de nationale domstole, idet de nationale domstole er en del af en tydelig 

fordeling af magt mellem den lovgivende, udøvende og dømmende magt. EU-Domstolen virker 

derfor mere fremmed for europæerne end deres eget nationale juridiske system (Barbier 2013:44-

45).  

 

Som nævnt på side 19 i teoridiskussionen har danskerne en høj tillid til myndighederne. Tilliden til 

retssystemet i Danmark lå i 2005 - ifølge Svendsen og Svendsens indsamlede tal fra SoCap-

databasen - på 90,4 procent (Svendsen 2006:92). I Eurobarometermålingerne fra 2006 er der 78 

procent af danskerne, der har tilbøjelighed til at have tillid til EF Domstolen (Eurobarometer 

2006)15. Ifølge Eurobarometer meningsmålingen ”Europeans in 2014” er danskernes tillid til 

Folketinget større end til EU. Hvor 57 procent af danskerne har tillid til folketinget, er det 46 

procent der har tillid til EU (Eurobarometer 2014)16. Tallene vidner om, at danskernes tillid til de 

nationale institutioner er højere end tilliden til EU-institutionerne. Årsagen til, at danskerne har 

højere tillid til de nationale institutioner, bunder i respondenternes vurdering af institutionerne, 

hvilket ikke, vil ikke blive belyst yderligere. Derimod vil forklaringen forsøgt fundet i teorien.  

 

Putnams teori om social kapital kan forklare årsagen til, at danskerne har en højere tillid til de 

danske institutioner end til de europæiske. Den sociale kapital, der eksisterer i det danske samfund 

bygger på fælles normer. Normerne skaber en tillid til andre mennesker igennem bl.a. foreninger og 

organisationer. Det er sammenhængskraften, der skaber tillid til de politiske institutioner. Den 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 Se bilag 1 for yderligere studie 
16	  Se bilag 2 for yderligere studie	  
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forbindelse, som tilliden har skabt i det danske samfund, både mellem mennesker og institutioner, 

er skabt over en lang årrække. Der er derfor en række årsager til, at danskernes tillid til EU-

institutionerne er lavere end til de nationale. For det første er sammenhængskraften i EU ikke nær 

så høj som i Danmark, idet tilliden mellem de europæiske folk bygger på forskellige normer og 

værdier. Det er derfor vanskeligere for de europæiske folk at stole på hinanden og dermed 

samarbejde uden mistillid. I forhold til den danske velfærdsstat er præmissen for velfærdsstaten 

essentiel. Præmissen er tilliden, som er skabt gennem generationer. I tilliden findes den usynlige 

generationskontrakt, som dette speciale har konkluderet i første delanalyse. Det er både tilliden 

blandt borgerne – og mellem borgerne og institutionerne – der har betydning for den sociale kapital 

og dermed velfærdssamfundet. 

 

Som tidligere belyst bygger den danske velfærdsstat på vis stedbundethed, idet velfærdstaten har en 

klar grænse både territorialt og nationalitetsmæssigt. Tilliden finder vi mellem danskerne – inden 

for landets grænser. Selvom landene bliver påvirket af europæiseringen inden for social politik, bl.a. 

via Domstolens retspraksis, så er der ikke skabt en legitimitet mellem borgerne og EU 

institutionerne. EU-borgerne får tildelt flere og flere rettigheder, men de deler ikke i lige så høj grad 

et skæbnefællesskab som de nationale nationer. Danskerne deler eksempelvis et skæbnefællesskab, 

jf. specialets første delanalyse. Professor ved RUC Bent Greve har bl.a. udtalt følgende:  

 

”I Danmark vil vi gerne have det princip, at de, der modtager ydelser, også betaler dem. Den 

seneste udvikling i EU vil måske ikke ryste det samlede økonomiske fundament i velfærdsstaten, 

men det vil over tid kunne undergrave legitimiteten i det danske velfærdssystem” (Hessel 2014).  

 

Det er særligt pligtprincippet, der undergraves, hvis danskerne ikke føler, at de, der modtager 

ydelser, bidrager til fællesskabet, og således vil sammenhængskraften ikke kunne bygge bro mellem 

mennesker, der ikke kender hinanden. Den europæiske EU-Domstol kan via sin retspraksis øge 

danskernes manglende følelse af legitimitet til EU-institutionerne, idet princippet om den fri 

bevægelighed står i stærk kontrast til den danske velfærdsstat. Dermed vil danskerne forsøge at 

forsvare det, de kender. Til Europaparlamentsvalget i maj i år fik Danske Folkeparti 26,7 procent af 

stemmerne, hvilket kan være et udtryk for proteststemmer.  

 

Det er få politikere, der indrømmer, at velfærdsstaten vil forandre sig på grund af EU. 
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Udenrigsminister Martin Lidegaard har dog i et interview til Weekendavisen indrømmet, at EU-

samarbejdet vil påvirke velfærdsmodellen. Han mener, at Danmark er nødt til at rette sine 

velfærdsydelser ind efter EU, hvilket er konsekvensen af samarbejdet ifølge Lidegaard. En 

konsekvens, vi er nødt til at leve med, idet vi ifølge Lidegaard ikke kan beholde velfærdsmodellen, 

hvis vi stod helt uden for samarbejdet. I spørgsmålet om optjeningskravet er han af den opfattelse, 

at betaler man skat, så skal man i princippet have samme rettigheder (Jensen 2014). Her ser vi EU-

borgernes rettigheder blive forsvaret, men hvis sammenhængskraften forsvinder i det danske 

samfund, så er det velfærdsstatens undergang.  

 

Uffe Østergaard mener ikke, at de pro-europæiske politikere tager Domstolens mandat alvorligt, 

særligt ikke forrangs princippet: ”Der var en opfattelse af, at det bare drejede sig om luftig snak. 

På den måde må man være ærlig og sige, at modstanderne af samarbejdet havde ret – der var en 

risiko her. Tilhængerne burde have sagt, at fordelene opvejede omkostninger, men det sagde de 

ikke” (Hessel 2014).  

 

Uanset om fordelene opvejer ulemperne ved EU-medlemskabet eller ej, så ser det ud til, at 

velfærdsstaten vil blive påvirket, bl.a. på grund af domme afsagt af EU-Domstolen. Marlene Wind 

mener, at politikerne for længst burde have tilpasset velfærdsstaten til resten af den europæiske 

virkelighed. Konsekvenserne, som Lidegaard beskriver, burde have været indset langt tidligere 

ifølge Wind. Det er særligt indretningen af velfærdsstaten, der står i kontrast til den fri 

bevægelighed, som hun kritiserer (Hessel 2014).  

 

På grund af den økonomiske krise har mobiliteten i EU fået en anden betydning. Den danske 

befolkning oplever, at østeuropæere tager arbejderens job og derudover også får tildelt sociale 

ydelser. EU’s præsident Van Rompoy har i et interview til Politiken udtalt, at debatten i Danmark er 

overdrevet, og at det er op til de nationale stater selv at bekæmpe velfærdsturisme (Lauritzen 2014). 

Desuden har Kommissær Viviane Reding udtalt, at visse velfærdsstater har et for generøst system 

(Heilskov 2014). Den generationskontrakt, som er præmissen for velfærdsstaten, gør, at sådanne 

udtalelser ikke vinder genklang hos danskerne – særligt ikke når velfærdsmodellen og bekymringen 

for dens fremtid kritiseres. Tilliden mellem borgerne er ikke skabt på baggrund af rationelle 

udtalelser fra politikerne. Tilliden bygger på følelser. Velfærdsstaten kaldes universel, fordi 

solidaritetsprincippet omfatter hele befolkningen (Knudsen 2000:23). Frygten for at miste 
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velfærdsstaten er tæt forbundet med frygten for at miste sin nationale identitet, idet præmissen for 

velfærdsstaten bygger på fælles værdier og normer, som igen er en del af den nationale identitet. 

Eksempelvis er det en dansk social norm, at der er enighed om, at man betaler skat. Som tidligere 

nævnt, er den nationale identitet ifølge Miller en aktiv identitet, der bidrager til den sociale 

sammenhængskraft. Da det tidligere er konkluderet, at den danske nationale identitet indeholder 

disse aspekter, hvordan kan EU-Domstolen så true den?  

 

Den indsamlede data og analysens resultater vidner om, at rettighederne er flere end pligterne i EU 

sammenhæng. Ifølge Miller kræver medborgerskabet både rettigheder og pligter. På europæisk plan 

er pligtfølelsen til at bidrage til fællesskabet lavere end inden for de nationale grænser. Derfor er 

den fri bevægelighed for velfærdsydelser en udfordring for nationalstaterne såvel som for EU. Jo 

mere rettighedsprincippet øges frem for pligtprincippet des mere fratages folketingets suverænitet 

og legitimiteten for velfærdstaten (Böss 2006:281). Michael Böss beskriver problematikken ved at 

rettighedsprincippet øges frem for pligtprincippet ved hjælp af den danske ekspert i 

menneskerettigheder Jens Elo Rytters ord: ”potentielt kan rettighedstanken udhule og undergrave 

følelsen af fællesskab og medansvar for helheden – og dermed skubbe i samme retning som den 

kapitalistiske markedsøkonomi” (Böss 2006:282).  

 

I de i specialet inddragede domssager har vi set EU-borgere, der har brugt domstolene for at få 

deres ret igennem. Det er der ikke umiddelbart noget dårligt ved, men som Böss gør opmærksom på 

ved inddragelse af amerikanisten Helle Porsdams konklusion, så vil grænsen mellem politik og ret 

blive endnu sværere at se, når vores velfærd kommer på rettigheder. Porsdam hævder, at 

konstitutionalisme og demokrati må kombineres, idet demokrati alene kan føre til diskrimination af 

mindretallet. Og Porsdam understreger ydermere, at en aktivistisk domstol ikke må udfylde det hul, 

som manglende fælles værdier eventuelt kan give. En aktivistisk domstol kan medvirke til, at 

befolkningen ikke finder principielle spørgsmål om forholdene i samfundet interessante (Böss 

2006:283). Dermed kan en aktivistisk EU-Domstol undergrave de fem aspekter ved den nationale 

identitet, som fremhæves af Miller, herunder fællesskabets evne til at tage fælles beslutninger. Hvis 

danskerne gang på gang føler, at det er EU-Domstolen, der bestemmer de danske velfærdsydelsers 

rækkevidde, så mister danskerne samtidig følelsen af medbestemmelse. Derfor må velfærdsstaten 

være udfordret i det europæiske samarbejde. Den er udfordret, fordi de mobile europæere, der 

modtager velfærdsydelser ikke nødvendigvis føler sig forpligtede til at bidrage til det danske 
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fællesskab. Fællesskabet bliver udfordret på grund af mobiliteten i EU og EU-Domstolens tildeling 

af velfærdsydelser.  

 

6. Diskussion – hvad betyder tilliden? 

På baggrund af analysen diskuteres velfærdsstatens fremtid i det europæiske samarbejde nedenfor. I 

hvor høj grad forklarer teorierne præmissen for den danske velfærdsstat, og hvad betyder 

præmissen for velfærdsstatens fremtid i det europæiske samarbejde?  

 

Præmissen for den danske velfærdsstat strækker sig tilbage til middelalderen. Hastings teori er i 

specialet underbygget empirisk, idet flere undersøgelser viser, hvorledes den danske tillid er blevet 

til igennem historien. Både Fukuyama, Knudsen og Østergaards undersøgelser bevidner om at 

rødderne til den danske nation går forud for den danske stat. I tråd med Hastings teori dannede det 

danske sprog et fundament for nationen, idet sproget udviklede sig til et skriftsprog, og samtidigt 

dannedes en selvbevidsthed i befolkningen. Sproget var en forudsætning for kommunikation og 

forståelse. Den danske nation er et homogent kulturelt fællesskab med fælles værdier og normer.  

Miller belyser betydningen ved, at et nationalt fælleskab har mulighed for at drage paralleller til 

historien, idet det nationale fællesskab har værdi for følelsen af at besidde national identitet (Miller 

1993:23). Teorierne har forklaret, hvorledes den danske nationale identitet er blevet til. Hastings og 

Knudsen har i særlig grad belyst, hvilken rolle den lutherske reformation har spillet for dannelsen af 

den danske nation og stat. Præsternes rolle i samfundet efter reformationen har bl.a. medvirket til, at 

vi den dag i dag har et velfungerende person-registreringssystem. Men præsterne har også haft 

betydning for forholdet mellem magteliten og bønderne, idet præsterne fungerede som formidlere 

og undervisere (Knudsen 2000:43). Ved hjælp af teorien har dette speciale påvist, at relationerne 

mellem det danske folk har haft stor betydning for udviklingen af den danske nation.  

 

Der kan sættes spørgsmålstegn ved, hvorvidt den danske velfærdstat er betinget af den historiske og 

kulturelle udvikling. Man kan bl.a. argumentere for, at socialdemokratiet har haft en stor indflydelse 

på indretningen af velfærdsstaten med høje skatter til omfordelingspolitikken. Dog skal præmissen 

for velfærdsstaten findes i den kulturelle og historiske udvikling. Putnams teori om social kapital 

kan forklare, hvorfor præmissen har et betydeligt historisk og kulturelt aspekt. Den høje sociale 

kapital, der kan måles i Danmark, bygger på tillid. Tilliden er til stede på grund af de fælles normer 
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og værdier, som danskerne deler. Gennem århundreder har det danske folk gennemgået en 

udvikling, hvor der er skabt en tillid i befolkningen. Tilliden er ikke skabt af noget politisk parti, 

men skabt nedefra og op – bl.a. ved hjælp af præsternes arbejde som formidlere og undervisere. Det 

danske folk kunne læse og skrive inden demokratiets fødsel jf. kapitel 3.5. Bønderne løsrev sig fra 

stænder samfundet og dannede små lokale demokratiske organisationer, som har haft betydning for 

dannelsen af den danske velfærdsstat (Knudsen 2000:60).  

 

Tilliden er således præmissen for velfærdsstaten, men hvad betyder det for velfærdsstatens fremtid i 

det europæiske samarbejde? Ved hjælp af Peter Abrahamson har specialet konkluderet, at den fri 

bevægelighed i EU står i stærk kontrast til den danske velfærdsstat. Velfærdstaten har en klar 

grænse både territorialt og indbyggermæssigt. Tilliden i befolkningen går på tværs af generationer – 

tidligere benævnt som generationskontrakten. Danskerne er villige til at finansiere andres 

uddannelse, sygehusbesøg, pension, kontanthjælp, dagpenge m.m., fordi skatten betales til 

fællesskabet. Man betaler ikke skat, fordi man skal have det samme tilbage i ydelser øre for øre, 

men fordi man føler en solidaritet på tværs af generationer, klasser og samfund inden for landets 

grænser. Danskere tror på, at andre danskere bruger deres ydelser fornuftigt, og at de har brug for 

de ydelser, de får tildelt. Der er en høj omfordelingspolitik og generøse velfærdsydelser i Danmark, 

fordi den høje solidaritet er logikken bag samfundskontrakten. Det danske solidaritetsprincip står 

således i stærkt kontrast til EU’s princip om fri bevægelighed.  

 

De indsamlede domsafsigelser af EU-Domstolen har påvist, at princippet om den fri bevægelighed 

fortolkes bredt, og at det i højere og højere grad også inkluderer en social union, idet borgere får 

tildelt sociale ydelser ved hjælp af deres rettigheder som EU-borgere. På den ene side kan der 

argumenteres for, at de tildelte rettigheder kan skabe integration, idet borgerne føler en vis 

tilknytning til EU, når en institution som EU-Domstolen varetager borgerens interesse. Men på den 

anden side tilgodeser en forøgelse af borgernes rettigheder ikke fællesskabet. Rettigheder øger 

ifølge Miller og Böss ikke den enkeltes forpligtigelser overfor fællesskabet.   

 

Når rettighederne til gengæld undergraver de enkelte velfærdsmodeller, så tager det europæiske 

fællesskab samtidig noget fra EU-borgerne - om end det er nationalt betinget. Det er et spørgsmål 

om identitetsfølelsen hos den enkelte. Som Miller udtrykker det, så har den nationale identitet en 
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indflydelse på den personlige identitet. Hvis danskerne eksempelsvis føler, at det er EU, der 

ødelægger deres nationale fællesskab, så vil det skabe disintegration frem for integration.   

 

Modviljen mod at dele ud af de sociale ydelser til mobile EU-borgere er ikke et spørgsmål om 

økonomi, men det handler om rimelighed for danskerne. Det er den høje sociale kapital, der 

udfordres, når der skal betales SU eller børnecheck til EU-borgere, også selvom de arbejder og 

betaler skat. De mobile EU-borgeres forældre har ikke bidraget til det danske fællesskab, og de er 

ikke en del af den generationskontrakt, der er opbygget i Danmark over mange år. Det er tilliden i 

det danske samfund, der udfordres af EU-Domstolen. Når tilliden, som er præmissen for 

velfærdsstaten er udfordret, så er velfærdsstaten naturligvis også udfordret i det europæiske 

samarbejde. 

7. Konklusion 

Specialet udsprang af en undren over, hvorfor danskerne tager velfærdssamfundet for givet, og 

hvorfor den kulturelle arv ved højtillidssamfundet negligeres. Denne undren skal ses i lyset af 

Danmarks medlemskab af EU, hvor den fri bevægelighed prioriteres højt. Den opstillede 

problemstilling lød som følger: Hvorvidt er den danske velfærdsstat historisk og kulturelt betinget, 

og hvorvidt bliver velfærdsstaten udfordret i det europæiske samarbejde? 

 

Problemstillingen var inddelt i to separate delanalyser. Første delanalyse har vist, at det danske folk 

eksisterede før den danske stat. Den danske nationale identitet har gennemgået de tre 

udviklingsstadier, som Hastings teori skelner mellem. Det danske folk har udviklet sig fra en 

etnicitet med et mundtligt sprog til en nation med et fælles skriftsprog. Modersmålets udvikling har 

betydet, at danskerne har kunne forstå hinanden i højere og højere grad. Den danske identitet har 

udviklet sig nedefra og op – på tværs af klasser ved hjælp af inkluderende sprog, religion og 

statsbygning. Analysen har vist, at religionen har spillet en væsentlig rolle for danskerne, og 

religionen har medvirket til, at danskerne udviklede fælles kulturelle traditioner. En væsentlig 

pointe ved første delanalyse er ydermere præsternes virke efter reformationen. Både Hastings og 

Knudsen belyser, at præsternes virke havde en betydning for samfundsudviklingen efter 

reformationen. I Danmark har præsternes rolle som formidler mellem bønderne og statsmagten haft 

betydning for relationerne i befolkningen på tværs af sociale lag. Udbredelsen af modersmålet – 

først via biblen og senere ved udgivelse af anden litteratur – har betydet, at den danske befolkning 
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er blevet sin nationale identitet mere og mere bevidst. En levende og mangfoldig litteratur har 

betydet, at den danske nation har kunnet udvikle sig og skabe en fælles identitet baseret på 

modersmål. Udviklingen skete på baggrund af undervisning i Katekismen, hvilket er i tråd med 

Hastings pointe om, at kirken spillede i aktiv rolle i udbredelsen af befolkningens læsefærdigheder.   

 

Desuden viste første delanalyse, at den høje sociale kapital bygger på tillid. Tillid opstår ifølge 

Putnam på grund af fælles normer og værdier. I tråd med Putnams teori påviste analysen, at tilliden 

i det danske samfund er vokset op nedefra i befolkningen over en lang årrække. Først ved 

udbredelsen af den Lutherske protestantisme, og senere efter bøndernes løsrivelse fra stavnsbåndet 

ved udbredelsen af organisationer, foreninger og sociale netværk. De folkelige bevægelser dannede 

grundlag for demokratiet i Danmark, idet bevægelserne startede en demokratiseringsproces, der 

udviklede befolkningen til aktive samfundsborgere. Den brobyggende sociale kapital er blevet 

forstærket, idet befolkningen har arbejdet sammen om bl.a. bedre vilkår for den enkelte. Den 

enkelte er indgået i et fællesskab for egen vindings skyld, men samtidig har det styrket fællesskabet. 

På baggrund af analysens resultater kan det konkluderes, at den danske velfærdsstat er historisk og 

kulturelt betinget. Den danske nation bygger på et folkeligt fællesskab med fælles værdier og 

normer. I fællesskabet indgår der en usynlig generationskontrakt, som bevirker at befolkningen har 

tillid til hinanden på tværs af generationer. Det er generationskontrakten, der gør, at danskerne ikke 

har noget imod at betale en høj skat, idet skatten betales til fællesskabet.  

 

Anden delanalyse har vist, at præmissen for velfærdsstaten bliver udfordret i det europæiske 

samarbejde, hvor der eksisterer forskellige velfærdsstater. De danske velfærdsydelser er 

eksempelvis mere generøse end i Tyskland. Den korporative model i f.eks. Tyskland beror på 

bidragsbetaling, hvorimod den danske velfærdsmodel beror på et lovligt ophold inden for et 

territoriel afgrænset område. Det er EU’s princip om fri bevægelighed, der står i stærk kontrast til 

den danske velfærdsmodel, som beror på en vis ikke-mobilitet.  

 

EU-Domstolens domsafsigelser er blandt andet med til at øge tildelingen af sociale ydelser til 

mobile EU-borgere, og dermed flytte grænserne for de danske velfærdsydelser. Princippet om 

henholdsvis direkte virkning og forrang fastslog Domstolen i 1960’erne. Dermed har EU-retten 

direkte virkning i forhold til medlemslandenes borgere og EU-retten har forrang for nationale love. 

Ved præjudicielle spørgsmål må EU-Domstolen ofte fortolke EU-retten for at nå til en afgørelse. I 
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Danmark er der ikke tradition for, at domstolen kan være politisk, da det i det danske 

flertalsdemokrati er de folkevalgte politikere, der er lovgivere. Dermed er den danske 

demokratiopfattelse betydelig anderledes end den konstitutionelle demokratiopfattelse, som er den 

mest udbredte i EU.  

 

Analysen belyste bl.a., at den danske SU-sag betyder, at studerende godt kan have status som 

arbejdstagere, hvis de har udført arbejde i værtslandet uanset hovedformålet med indrejsen. EU-

Domstolens brede fortolkning af arbejdstagerbegrebet og proportionalitetsprincippet havde 

betydning for udfaldet af dommen. I et dansk perspektiv kan udfaldet af dommen virke urimeligt, 

idet det danske velfærdssystem bygger på en generationskontrakt. Ud over princippet om 

arbejdstagerens fri bevægelighed, så er sammenlægningsprincippet i EU-forordningen fra 2004 

også en udfordring for velfærdstaterne, idet sammenlægningsprincippet betyder, at EU-borgere kan 

have optjent ret til ydelser i andre lande end i det land, der skal foretage sammenlægningen og 

dermed udbetalingen. Dermed kan EU-borgere få tildelt ydelser uden nogen tilknytning til 

værtslandet. Selvom Europa Kommissionen har konkluderet, at de mobile EU-borgere ikke kan 

siges at udgøre nogen økonomisk byrde for værtsmedlemsstaternes velfærdsydelser, så viser 

analysen, at det kulturelle aspekt spiller en betydelig rolle i spørgsmålet om, hvorvidt tildeling af 

sociale ydelser til mobile EU-borgere er i orden eller ej.  

 

Putnams teori om social kapital har forklaret danskernes mistillid til mobile EU-borgere. Den 

afgrænsende sociale kapital forener og forstærker identiteten og homogeniteten i den danske 

befolkning. Men samtidig kan denne sociale kapital danne mistillid over for folk med andre værdier 

end dem, som fælleskabet har. En mobil EU-borger har ikke det samme tilhørsforhold til Danmark, 

og dermed indgår borgeren ikke i generationskontrakten. Dermed føler danskerne, at deres 

velfærdsydelser undergraves ved at ydelserne tildeles borgere, der ikke i ligeså høj grad er berettiget 

til ydelserne som danskerne selv. Hvis EU via EU-Domstolen er årsagen til, at danske love ikke er 

tilstrækkelige til at beskytte velfærdsydelserne, så opstår der en mistillid til EU. Desuden har 

specialet påvist, at rettigheder ikke nødvendigvis forpligter EU-borgerne til at bidrage til 

fællesskabet. Da velfærdsstaten bygger på et sæt fælles normer og værdier, kan frygten for at miste 

velfærdsstaten forbindes med frygten for at miste den nationale identitet. Hvis rettighedsprincippet 

øges i forhold til pligtprincippet i EU og dermed også i Danmark, så kan rettighedsprincippet 

undergrave følelsen af fællesskab og medansvar for helheden. Mister vi fællesskabet, så mister vi 
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også tilliden, som er præmissen for velfærdsstaten. Humlebien vil derfor få sværere ved at flyve, 

hvis vi mister tilliden til hinanden i den danske befolkning. Specialets hypotese kan dermed 

bekræftes. Den danske velfærdsstat bygger på en tillidskultur, og velfærdsstaten er derfor truet, hvis 

den høje tillid i befolkningen forsvinder.  
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