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Motiverende og problematiserende indledning 

Overvågning er i særdeleshed ikke noget nyt fænomen i det danske samfund. Derimod er 

dets omfang, kompleksitet og intensitet i de seneste år forøget; i takt med at den 

elektroniske udvikling til stadighed bliver mere raffineret, så gør overvågningsfænomenet 

det også. Terrorangrebet på World Trade Center den 11. september 2001 kostede omkring 

3.000 menneskeliv, og placerede ikke alene terrorbekæmpelsen øverst på den politiske 

dagsorden, men vakte også en frygt, der i dag får eksperter til at konstatere at vi lever i en 

”frygtens kultur.” Dette har blandt andet dannet grobund for nye tiltag i kampen mod 

terror. Det kunne ikke være mere aktuelt om end velvalgt at der den 15. september 2007 

trådte en ny lov i kraft – Logningsbekendtgørelsen1 - der påligger de danske tele- og 

internetselskaber at registrere alle data i op til et år. ” Det er for at beskytte danskerne mod terror” 

lød det fra magtpositionerne, som allerede i 2002 begyndte at arbejde på den såkaldte 

terrorpakke. Denne udtalelse vakte en voldsom nysgerrighed hos os, for ud over at 

masseregistreringen er et led i at bekæmpe og forhindre terror, hvad vil et initiativ som LB 

ellers betyde? Ved nærmere eftertanke kan ordet masseregistrering give en associationer 

tilbage til Stasi-tiden og det gamle DDR, hvor befolkningen levede under konstant 

overvågning og angiveri. Her har man efter murens fald opdaget, at børn havde angivet 

forældre, ligeledes at mennesker var blevet forrådt af deres nærmeste. Det giver én 

anledning til at tænke på, om LB i værste fald er et lille uskyldigt skridt i retningen af et 

samfund båret af mistillid. Vi undrer os over, at et af argumenterne for denne lovs 

ikrafttræden er: ”har du rent mel i posen, har du ikke noget at skjule.”  

Det er statens job at passe på os, så vi kan føle os trygge og sikre i hverdagen, og 

overvågning er med til at gøre tilværelsen både ’lettere’ og mere ubekymret for borgeren. 

Men det paradoksale er, at jo mere det offentlige skal tage hånd om, des mere må det også 

vide om det enkelte menneske. Kan masseregistrering med tiden trænge ind i den private 

                                                 
1 Logningsbekendtgørelsen vil i det følgende benævnes LB 
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sfære – ind i de fleste danske stuer, hvor den vil sidde som en flue på væggen? Vil den 

endvidere mistænkeliggøre os alle – og er det overhovedet berettiget? Er det ikke mere en 

krænkelse af vores grundlæggende demokratiske rettigheder? Og vækker det ikke mere 

ubehag end tryghed? Disse spørgsmål fordrer i vores øjne en debat og en diskussion om, 

hvorvidt vi bare skal stå ukritiske over for skærpet terrorlovgivning legitimeret af, at staten 

vil beskytte os, når det bliver på bekostning af noget så dyrebart som privatlivets fred. 

Mange vil nok ikke bryde sig om at vide at alle ens foretagender på nettet, telefonopkald og 

SMS’er bliver registreret. Det paradoksale og ikke mindst tankevækkende er dog, at det er 

blevet en trend at udlevere sig selv på nettet via YouTube, Facebook og MySpace. Beviser 

dette, at grænsen mellem offentlighed og privathed allerede er blevet udvisket eller beviser 

det i stedet, at den elektroniske revolution må betinge nye grænser? Hagen er, at alle uset 

kan kontrollere venner og bekendte, og fremmede i et sådan omfang, at man kan tale om 

overvågning. Men hvordan defineres overvågning? 

Det lader til, at overvågning er blevet en permanent del af vores hverdag, at vi accepterer 

denne eller endnu værre – slet ikke skænker den en tanke. Da LB trådte i kraft, var meget få 

opmærksomme på dette, hvilket i sig selv er bemærkelsesværdigt. Dette ligger uundgåeligt 

op til en række normative overvejelser om, hvilket samfund, der fordrer denne 

tilsyneladende hurtige accept. 

Det vender også blikket mod medierne, der spiller en vigtig rolle i fremstillingen af 

begivenheder. De bliver et talerør for, hvad der sker i dagens Danmark, samtidig er de også 

en vigtig kilde til viden om hvad der sker rundt om i verden. Medierne kan siges at sætte 

dagsorden for samtaleemner i vores hverdag og i den forbindelse undrer vi os over at LB 

ikke har været det store samtaleemne for vores vedkommende. Vores uvidenhed på 

området vakte nysgerrighed og undren som resulterede i en detektivisk, refleksiv tilgang til 

problemstillingen.           
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Problemformulering 

Hvordan repræsenterer danske nyhedsmedier den nye lov om overvågning – 

”logningsbekendtgørelsen.”? 

- Hvilket samfund danner grobund for sådanne initiativer?  
 
 
Metode og videnskabsteori 

For at tage afsæt i vores problemformulering er vores hovedmål at undersøge, hvordan LB 

fremstilles i de danske nyhedsmedier omkring dens ikrafttræden i perioden den 1. 

september 2007 til den 30. september 2007. Med dette udgangspunkt er vores mål ikke at 

lave en gennemgående analyse af, hvordan alle nyhedsmedier fremstiller LB, men 

udelukkende sådan som den udtrykkes i den valgte periode og i de udvalgte aviser. 

I forlængelse heraf er det vores hensigt at undersøge hvilke samfundsmæssige kriterier, der 

danner grobund for ratificeringen af et initiativ som LB. Dette felt tager altså udgangspunkt 

i, hvordan verden ser ud lige nu og her. For at få den nødvendige teoretiske ballast til denne 

undersøgelse, har vi valgt at benytte os af teoretikerne David Lyon, Anthony Giddens, 

Michel Foucault.  

David Lyon (1948-) har gennem tiden skrevet, undervist og forsket inden for et bredt 

sociologisk felt. Vigtigst i denne sammenhæng er hans interesse for sociale transformeringer 

i det moderne samfund, indeholdende spørgsmål om informationssamfund, globalisering, 

sekularisering, postmodernitet og ikke mindst overvågning. Sidstnævnte begreb har fyldt 

meget i Lyons seneste beskæftigelse og forskning. Lyon er relevant for os, fordi han er en 

moderne forsker, der fokuserer på den aktuelle overvågningssituation, og desuden giver han 

et bud på fremtidens overvågningssamfund.  

 

Anthony Giddens (1938- ) er britisk professor i sociologi og regnes i dag for en af vor tids 

førende samfundsvidenskabelige tænkere. Han har beskæftiget sig med udviklingen af 
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samfundsteorier samt sociologiske analyser af det moderne samfund.2 I 1970’erne udviklede 

han sin såkaldte strukturationsteori, som sammentænker forholdet mellem det handlende 

individ og de samfundsmæssige institutioner og strukturer. Essensen af teorien er, at 

samfundsstrukturer både skal ses som midlet til og resultatet af individers handlinger, og 

dette benævner han strukturdualitet.3 

Dette mener han til forskel fra en stor del af andre sociologer, som enten tager 

udgangspunkt i aktøren eller strukturen.4  

Giddens’ strukturdualitet er udsprunget af Strukturalismen, som teoretisk søger at beskrive 

virkeligheden og derved afprøve teorien på virkeligheden. Det handler ikke om at arbejde 

med begivenheder, handlinger og historier, men om at arbejde med en struktur som 

omdrejningspunkt for den videnskabelige interesse. I postmodernismen skete der et oprør 

mod denne strukturalisme, som endte ud i en poststrukturalisme.5 Dette vil vi vende tilbage 

til i det efterfølgende afsnit om Foucaults videnskabsteoretiske baggrund.  

I 1990’erne blev Giddens politisk engageret i England og med sin bog ”The Third”, som 

han skrev i 2003, forsøgte han at påvirke Tony Blairs New Labour og har siden 2004 siddet 

i det britiske House of Lords for Labour og deltager i en af partiets ”tænketanke”.6 Dette er 

ikke som sådan essentielt for vores projekt, da vi beskæftiger os med et af hans tidligere 

værker, som går forud for hans politiske engagement, men det er ikke desto mindre 

interessant, at han blander sig i den offentlige, politiske debat. Vi har valgt at inddrage 

Anthony Giddens, for ved hjælp af hans modernitetsanalyse i bogen ”Modernitetens 

konsekvenser”, at anvende hans begreber om det moderne samfund. Dette for at kunne 

problematisere og diskutere de sociokulturelle betingelser, der danner grobund for et 

initiativ som LB.   

                                                 
2 Andersen og Kaspersen (2007) s. 425 
3 Andersen og Kaspersen (2007) s. 428 
4 Andersen og Kaspersen (2007) s. 433 
5 Andersen og Kaspersen (2007) s. 305 
6 Andersen og Kaspersen (2007) s. 426 
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Michel Foucault (1926-1984) var fransk filosof, hvis emnefelt strakte sig over mange 

videnskaber. Ud fra de områder og temaer han har beskæftiget sig med, kan han også 

betegnes som social- eller idéhistoriker, videnskabs-, litteratur- og kulturteoretiker eller 

sociolog.7 Foucault er også gjort til repræsentant for ”antihumanismen” med sin påstand 

om, at mennesket bare var en opfindelse. 8 

Som følge af Foucaults meget vidtfavnende forskning, er det svært at placere ham inden for 

en bestemt videnskabsteoretisk tradition. Derfor har han af nogen fået tildelt prædikatet 

”nomadefilosof”; han skifter temaer, empiriske felter og metoder fra projekt til projekt 

uden at give deciderede begrundelser for det.9  Hans tidligere værker blev, mod hans vilje, 

betegnet som værende mere strukturalistisk præget, end hans nyere værker, som er i retning 

af poststrukturalismen.10 Denne er en videreudvikling af den klassiske strukturalisme og er 

en retning flere franske filosoffer tilsluttede sig. De poststrukturalistiske teorier kendetegnes 

ved, at de søger at bevare en del af den rationalistiske og universaliserende indsigt, som 

ligeledes havde båret strukturalismen og de poststrukturalistiske teorier kan derved forstås 

som både en fortsættelse af og et brud med strukturalismen. Poststrukturalismen går ud på, 

at en objektiv og strukturel beskrivelse af sprog og kulturfænomener ikke er mulig, men at 

en mere pluralistisk og eksperimentel indstilling skal til. Foucault interesserede sig ikke for 

strukturer i sig selv men i stedet, for brud og forskelle mellem magt- og tankestrukturer.11 

Vi har valgt at tage udgangspunkt i værket ”Overvågning og straf”, hvori Foucault 

præsenterer sin analyse af ’arkitekten’ Jeremy Benthams Panoptikon, og hvordan denne kan 

overføres på samfundet i dag.  

 

                                                 
7 Andersen og Kaspersen (2007) s. 326 
8 Klausen, www.gyldendalsleksikon.dk/leksikon/leksikon.htm, opslag: ”Michel Foucault” d. 12.12.2007 
9 Andersen og Kaspersen (2007) s. 326 
10 Andersen og Kaspersen (2207) s. 330 
11 Klausen, www.gyldendalsleksikon.dk/leksikon/leksikon.htm, opslag: ”Michel Foucault” d. 12.12..2007 
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Vi vil analysere artiklerne ud fra nogle opsatte udvælgelseskriterier, for derved at opnå en 

troværdig og fokuseret analyse. Vores interesse er at se på holdningstilkendegivelser i 

forhold til LB i de fire udvalgte aviser og i alt 22 artikler.     

Når man vil undersøge, hvordan medierne fremstiller LB, lægger det op til specielt to 

forskellige metoder: En indholdsanalyse og en diskursanalyse. Indholdsanalysen er en 

analyseform, som oftest udføres ved hjælp af den kvantitative metode. Den er 

hensigtsmæssig, når man søger at finde et overordnet billede af, hvordan noget forholder 

sig. Et stort antal tekster kan passende inddrages i undersøgelsen, da det ikke er hver enkelt 

tekst, der skal analyseres ned til mindste detalje. I stedet udvælger man data ud fra nogle 

opstillede kriterier, som kan kategoriseres og optælles. Indholdsanalysen vil derfor primært 

fokusere på åbenlyse meninger med det resultat, at de nemt kan optælles og dermed kan 

bruges til at sige noget generelt om en situation. Der kræves stor opmærksomhed på graden 

af validitet i en sådan analyseform, da kategoriseringer ofte kan føre til usaglige 

generaliseringer.12  

I diskursanalysen benytter man sig derimod oftest af den kvalitative metode, hvor selve 

sproget er i fokus. Små detaljer som metaforer, retorik, overdrivelser, ordvalg og 

sætningsopbygninger sættes under lup, for så at afsløre at sproget er mere komplekst end 

som så. Ved at gå i dybden med sproget, vil man gennem diskursanalysen ikke kunne undgå 

også at drage forbindelser mellem sprogbrug og større sociokulturelle processer, der kan 

afsløre udøvelsen af en social magt. Det er sådanne skjulte sammenhænge, diskursanalysen 

kan spotte, og derfor er den yderst brugbar til at afsløre underliggende meninger i tekster 

eller rettere diskurser.13 

Forskellen mellem disse to er altså, at diskursanalysen i sin detaljerede sproganalyse 

opsnapper bagvedliggende meninger, hvor indholdsanalysen primært vil fokusere på de 

                                                 
12 Hesmondhalgh (2006) s. 138-145 
13 Hesmondhalgh (2006) s. 122-137 
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åbenlyse meninger. Sat på spidsen kan man sige, at indholdsanalysen ikke i lige så høj grad 

baseres på tolkning, men derimod mere på målinger.  

Vores intention er ikke at lave en fuldstændig indholds- eller diskursanalyse. Vi er dog 

inspireret af indholdsanalysen, men udfører ikke denne til punkt og prikke, fordi vores 

udgangspunkt netop er ratificeringen af LB, der fungerer som et springbræt til at dække en 

bredere sociokulturel forståelse af et sådan initiativ. Diskursanalysen blev fravalgt, fordi det 

er en omfattende metode, der kunne være et projekt i sig selv. Men Foucault er fortaler for 

metoden, og derfor vil vores videre analyse indeholde elementer af diskursanalysen, når vi 

sætter hans begreber i spil.  

 

Vi undrer os over, at vi ikke har læst særlig meget om LB, og dette vil vi derfor undersøge 

ved at inddrage nyhedskriterierne, til at forklare fremstillingen af LB. Endvidere har 

nyhedskriterierne givet os mulighed for at få et indblik i det journalistiske felt. Ud fra de 

fremkomne resultater, vil vi bringe teoretikerne i spil i en samfundsmæssig diskussion. 

Sluttelig vil vi reflektere over vores resultater og føre dem videre ud i et fremtidsperspektiv.  

 
 
Overvågning som begreb 

Overvågning findes i dag i mange forskellige afskygninger og gennemsyrer vores dagligdag 

på en sådan måde, at de fleste danskere ikke længere tænker over det, men godvilligt 

accepterer dets tilstedeværelse. Det er ikke noget nyt at overvågning efterhånden er en 

permanent del af vores hverdag. Det nye derimod er, at den hastige teknologiske udvikling 

og det øgede fokus på terrorbekæmpelsen har løftet begrebet overvågning til nye højder, 

der rækker dybere ind i den enkeltes privatliv. Men hvad dækker et begreb som overvågning 

egentlig over? 
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Hensigten med dette afsnit er ved hjælp af vore egne refleksioner at søge at definere 

begrebet overvågning. Dette, for at kunne stille med et grundlæggende udgangspunkt i et så 

komplekst begreb som overvågning er.  

Fænomenet overvågning er som antydet meget abstrakt, og derfor vil en kategorisering i 

form af stadier i en overvågningssituation være behjælpelig til at tydeliggøre og præcisere 

begrebet. Ordet overvågning kan gradbøjes alt efter, om der er tale om en iagttagelse, en 

observation eller en decideret overvågning. Det interessante bliver så at skelne mellem 

hvornår en tilsyneladende uskyldig iagttagelse eller hjælpsom observation bliver til 

overvågning?  

 

En iagttagelse er som udgangspunkt noget uskyldig og ikke planlagt. Man kan iagttage et 

billede på et kunstmuseum såvel som tilfældige mennesker i toget. Det er altså en spontan 

handling, der ikke har et klart formål, og som ikke forudsætter viden om den iagttagede. Fra 

iagttagelse følger næste stadie, som vi betegner observation. Dette ord referer umiddelbart 

til tanken om, at man er mere involveret og forpligtet. I forhold til iagttagelse er den 

observerende altså ved observation mere bevidst om, at man skal se efter noget, hvilket 

forudsætter, at der ikke længere er tale om en spontan handling. Observation er en term, 

som ofte bruges i forskningsregi, for eksempel når psykologen skal observere et barn med 

afvigende adfærd, eller når lægen observerer den syge på hospitalet. Man kan til en vis grad 

argumentere for, at ordet er positivt ladet, netop fordi observation for det meste har til 

formål at hjælpe den observerede for eksempel til at blive rask. Fra observationen bevæger 

vi os mod sidste stadie som er overvågning. Overvågningens vigtigste funktion er at 

kontrollere den overvågede. Denne kontrol foregår blandt andet gennem en systematisk 

rutine, som skal forhindre afvigende adfærd eller kriminalitet. Det der kendetegner 

overvågning er altså, at det er en planlagt intentionel aktivitet, der altid har et formål. Hvor 

observatøren er til for at hjælpe, er overvågningsinstansen i de fleste tilfælde med til at 
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forhindre eller afskrække noget ulovligt i at ske – altså med henblik på de præventive 

effekter. Men overvågning kan som førnævnt findes i alle tænkelige afskygninger. 

Kameraovervågning er måske den slags overvågning, vi er mest bevidste om i vores daglige 

færden; en tur i banken, på posthuset, på togstationer, i butikscentret eller på 

arbejdspladsen, er bare et udpluk af de utallige steder en person i Danmark kan blive 

overvåget. LB er en anden slags overvågning. Det er ikke synligt adfærdsregulerende, og i 

dens virke opererer den mere skjult. Dermed ikke sagt at en adfærdsregulering ikke kan 

finde sted, for eksempel med hensyn til den potentielle terrorist eller den helt almindelige 

borger, der føler sig krænket på sin menneskelige ret. Ovennævnte eksempler illustrerer det 

brede spektrum overvågningen opererer indenfor.  

Svaret på spørgsmålet om hvornår der kan være tale om overvågning besværliggøres også 

af, at disse tre stadier meget nemt griber ind i hinanden og skaber forvirring. Vi vil dog som 

udgangspunkt mene, at så snart der er et formål og formålet består i, via systematisk 

kontrol, at ændre eller regulere en adfærd hos en person, så har vi med overvågning at gøre.    

I nutidens teknologiske samfund åbner Internettets muligheder for en radikal ændring af 

overvågningskonceptet. Den store trend for tiden er at oprette MySpace og Facebook 

profiler, hvis koncept går ud på, at udveksle oplysninger om sig selv med det formål at 

netværke med nye som gamle bekendtskaber. Hagen ved dette ellers uskyldige foretagende 

er, at mange sikkert ikke er bevidste om, at andre kan misbruge deres oplysninger – for har 

vi egentlig givet tilladelse til dette, bare fordi vi gerne vil finde en gammel veninde fra 

folkeskolen? I forhold til LB har vi i form af lovgivning, som er en del af et demokratisk 

apparat, allerede givet den tilladelse. Men spørgsmålet er så, om vi egentlig er bevidste samt 

oplyste om, hvad vi allerede har sagt ja til? Folk vil sjældent argumentere mod overvågning 

på offentlige steder, men vil de have den samme holdning til overvågningen udført inden 

for hjemmets fire vægge?  
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Der kan være uenighed om, hvornår noget er god eller problematisk overvågning. Indslag i 

TV, om for eksempel indbrudstyve afsløret på overvågningskameraer, er efterhånden 

hverdagsstof. Man kan ikke benægte overvågningens præventive effekter, og at den 

medvirker til en følelse af tryghed og sikkerhed. Men omvendt åbner overvågning og et 

initiativ som LB også op for, at mange kan føle sig mistænkeliggjort og krænket på 

privatlivets fred. Det er dog indlysende, at der altid vil herske en tvetydighed omkring 

overvågningsfænomenet; der er altid nogen for hvem det er godt, og nogen for hvem det er 

skidt.  

 

Logningsbekendtgørelsen 

Hvad siger den samt hvem omfatter den? 
 
Vi har allerede nu nævnt LB flere gange. Det samme har medierne, i forbindelse med at den 

trådte i kraft. Nogle jubler og andre frygter. Og så er der de, der nærmest intet bemærker - 

eller måske snarere: ikke lader sig bemærke? Nogle mener, at den griber ind i privatsfæren, 

og sågar tangerer til at være en egentlig overtrædelse af menneskerettighederne. Samtidig 

klapper andre i hænderne over politiets, særligt PET’s, nye redskaber til måske at forhindre 

eventuelle menneskeskabte katastrofer - terror. Reaktionerne er altså delte. Men har den 

enkelte overhovedet indblik i, hvad det er, denne nye bekendtgørelse siger? Krænker 

bekendtgørelsen virkelig privatlivets fred? Eller er det blot en uskadelig håndsrækning, eller 

bistand14, som bekendtgørelsen selv siger det, i den så omtalte kamp mod terror? 

 

Vi vil i dette afsnit gøre rede for LB. Vi vil klarlægge dens baggrund, hvad den siger, samt 

hvem den indbefatter for at få et overblik over dens indhold samt omfang. Vi er af den 

umiddelbare opfattelse at mange måske slet ikke har den store indsigt i, hvad det er denne 

logningsbekendtgørelse tillader, og ikke mindst hvad den ikke tillader.  
                                                 
14 ”Logningsbekendtgørelsen”, Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen.  
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Den 15. september 2007 trådte den logningsbekendtgørelse i kraft. En bekendtgørelse der 

sætter retningslinjer for udbyderne af elektroniske kommunikationsnet og – tjenesters 

registrering samt opbevaring af oplysninger om teletrafik.15 LB er udarbejdet af 

justitsministeren i forhandling med ministeren for videnskab, teknologi og udvikling, og er 

en videreudvikling eller udspecificering af retsplejelovens oprindelige § 786. 

Bekendtgørelsen er udarbejdet på baggrund af dele af det direktiv, der i februar 2006 af 

Rådet16 (retslige og indre anliggender) er vedtaget vedrørende registrering samt opbevaring 

af oplysninger om teletrafik fra udbyders side, og som er krævet gennemført i national ret 

netop 15. september 2007.    

 

Bekendtgørelsen er som nævnt en udbygning af retsplejelovens § 786 og kommer til udtryk 

i stk. 4. Det er således samtidig en udbygning af lov nr. 378 af 6. juni 2006, og som ligeledes 

blandt andet gør tilføjelser til § 786. Lov nr. 378 kaldes også ’den første anti-terrorlov’, og 

er, som navnet antyder, den første lovgivning inden for dansk retspleje, der er rettet direkte 

mod terror.  Den nye terrorpakke, herunder LB, er altså næste skridt.  

 

§ 786 stk. 4 siger:  

 

”Udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til slutbrugere skal foretage registrering og 
opbevaring af oplysninger om teletrafik, der genereres eller behandles i udbyderens net i 1 år, således at disse 
oplysninger vil kunne anvendes som led i efterforskning og retsforfølgning af strafbare forhold.”17  
 

                                                 
15 ”Logningsbekendtgørelsen”, Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen. 
16 Rådet er EU’s beslutningstagende institution og består af ministre fra de enkelte medlemsstater. Alle medlemslande har 
således et(eller flere) talerør ved Rådet. Rådet mødes i forskellig sammensætning afhængig af den pågældende dagsorden. 
Er det fx spørgsmål om landbrug, der skal diskuteres, vil der være en minister for netop dette område repræsenteret fra hver 
af medlemsstaterne. EU-direktivet om logning og trafikdata er således vedtaget af Rådet for retlige og indre anliggender. 
Kilde: http://europa.eu/institutions/inst/council/index_da.htm d. 07.10.2007 
17 ”Logningsbekendtgørelsen”, Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen. 
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Dette er udgangspunktet for LB. Resten af selve LB består af udspecificeringer af - samt 

undvigelser fra loven.  

 

De elektroniske kommunikationsnet skal forstås som kommunikation der er elektronisk 

transporteret (trådløs eller kabelbaseret) uanset hvilken transmissionsteknolog der 

anvendes. De elektroniske kommunikationstjenester er overførsler af lyd, tekster, billeder 

eller film.  

 

Udbydere af de elektroniske telenet og – tjenester, skal altså udelukkende registrere og 

opbevare, hvad der genereres i eget net. Men til gengæld skal alt registreres uanset varighed. 

Det er væsentligt at pointere, at der har været lagt vægt på, at denne bekendtgørelse ikke har 

skullet være en udgift for udbyderne.  

Definitionen på den, der skal registrere, altså udbyder, er ”(...) enhver, der markedsfører og sælger 

net eller tjenester (…) til flere parter ”.18 Altså en udbyder med flere slutbrugere, der udbyder 

elektroniske kommunikationsnet og - tjenester på et kommercielt grundlag. Medens 

udbyder skal udbyde elektronisk kommunikationsnet eller - tjenester på kommercielt 

grundlag, er der ingen begrænsninger, for hvornår man er en slutbruger. Slutbrugeren er 

alle, der benytter sig af dette net eller denne tjeneste.  

Internt net er her kun at forstå som net, hvor kommunikationen bliver inden for nettet og 

ikke bevæger sig ud i det offentlige. Udbydere af interne net indenfor virksomheder, for 

eksempel intranet, er således ikke inkluderet i definitionen, da disse ikke er etableret på et 

kommercielt grundlag. Ligeledes gælder det offentlige institutioner som biblioteker, 

hospitaler og uddannelsessteder, der stiller net eller tjenester til rådighed for brugere.    

                                                 
18 ”Logningsbekendtgørelsen”, Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen 
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Det skal samtidig bemærkes, at Hotmail og MSN Messenger, som rigtig mange gør brug af, 

heller ikke er omfattet bekendtgørelsen, da disse ikke kan vurderes som elektroniske 

kommunikationsnet eller – tjenester.  

Dette betyder altså, at anvender man eksempelvis Hotmail, sender e-mails internt til 

kollegaer gennem intranet, eller drager nytte af internettjenesten på eksempelvis biblioteket, 

er man som bruger ikke omfattet af denne kontrol.  

 

Identifikation på det opkaldende abonnement ved telefonopkald (fastnet eller mobil) skal 

ligeledes registreres fra udbyders side. Identifikation er telefonnummer, navn og adresse. 

Dette med undtagelse af brugere af udenlandsk abonnement, der roamer19 i udbyders net, 

hvis opkald ellers skal registreres på lige fod med andres i dette net. Det nummer, der kaldes 

op til, skal samtidig registreres. Ved viderestilling skal også oplysninger om viderestillingen 

registreres. Ved ubesvarede opkald, skal opkaldsforsøget registreres. Opkald, der går 

igennem til en telefonsvarer, anses som fuldendte opkald og skal naturligvis registreres på 

lige fod med andre opkald.   

Er der tale om mobiltelefoni skal IMSI20 – og IMEI21–nummeret bemærkes. IMSI-

nummeret identificerer SIM-kort medens IMEI-numret identificerer selve telefonen (i 

fysisk forstand). I forbindelse med brug af taletidskort (forudbetalende brugere) skal 

oprettelsen registreres, herunder tidspunkt, dato samt første aktivering. Derudover gælder 

som udgangspunkt samme regler for udbyders registrering. Dog kan der være praktiske 

problemer ved registrering af navn og adresse. 

 

Ved SMS -, MMS - og EMS-afsendelser skal identiteten registreres på såvel afsender som 

modtager, samt IMSI- og IMEI–numre på telefonen eller den kommunikationsenhed, der 

                                                 
19 Når man roamer er man ’gæst’ i et andet netværk.  
20 Forkortelse for International Mobile Subscriber Identification 
21 Forkortelse for International Mobile Equipment Identifier 
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er benyttet til. Rapportoplysninger om modtagelse skal, hvis disse forekommer, ligeledes 

registreres.   

Alle disse kommunikationsregistreringer skal som sagt angives ved klokkeslæt. Og dette 

med en nøjagtighed fra udbyders side på max et sekund for at overholde loven.  

 

Registreringen af kommunikationen på Internettet er ligeledes forklaret i bekendtgørelsen.  

Enhver kommunikation skal registreres af den udbyder i hvis net kommunikationen 

foregår. Altså hver gang en slutbruger sender eller modtager data på Internettet, skal dette 

registreres. Dette vil typisk være i en direkte kommunikation med en anden slutbruger eller 

ved tilsluttelse til en server. Det, der ved disse internet-sessioner skal registreres, er 

afsendende og modtagende IP-adresser (internetprotokoladresser), afsendende og 

modtagende portnummer og transportprotokol.  

Dog er udbyder ikke forpligtet til at anskaffe sig udstyr til denne registrering, hvilket 

betyder, at hvis man fra udbyders side ikke har mulighed for denne registrering, kan man i 

stedet registrere for hver 500. pakke, der indgår i en slutbrugers kommunikation på 

Internettet. 

Tidsangivelsen skal ligeledes registreres med ét sekunds nøjagtighed. Udbyder skal 

herudover registrere oplysninger, der kan identificere slutbruger, altså bruger af IP-adressen, 

dette i form af kunde – eller abonnementsnummer, navn og adresse. 

LB registrerer ikke indholdet i det (e-mail eller SMS), der sendes, men registrerer afsendelse 

og modtagelse.  

 

Men hvad kommer alt dette så til at betyde for den almene bruger af Internet og telefoni? 

Hvad kommer denne logningsbekendtgørelse til at betyde for dig og mig?  

LB er som sagt udarbejdet i kampen mod terror. Den er udarbejdet som en håndsrækning 

til PET i form af bistand til øget kontrol med det formål at forebygge. Den kommer til at 
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ramme enhver dansker, der bruger telefon og Internet, idet målet med denne 

bekendtgørelse er, at registrere alle internetmæssige samt telefoniske bevægelser danskerne 

foretager sig. Når man ringer til sin mormor på Fyn, vil det være registreret et år frem. Når 

man sender en hed mail til elskerinden vil det være registreret på en database et sted. Og 

ligeledes når man ringer til sin fætter i Iran. hvert et opkald, hver en mail skal kunne spores. 

Er det et tegn på at systemet bevæger sig ind i dagligstuen hos den enkelte? Eller er det 

okay, for ”jeg har jo intet at skjule”? 

Vi fortalte før om målet. Men spørgsmålet er om dette mål ikke falder til jorden, når man 

ser de ”huller”, som afsløres ved gennemlæsning af bekendtgørelsen? Huller som Hotmail, 

MSN Messenger, offentligt tilgængelige Internet og interne net? Hvis disse net ikke er 

omfattet denne pakke, mon så ikke eventuelle terrorister skulle være i stand til at snige sig 

uden om disse regler? Disse problematikker vil vi se nærmere på senere i rapporten. 

 
David Lyon 

Vi vil med udgangspunkt i Lyons bog ”Surveillance society – Monitoring everyday life” 

(2001) forsøge at give et billede af hvordan overvågning giver sig til kende i det moderne 

samfund. Vi mener, at Lyon supplerer Giddens og Foucault med et konkret og mere 

nutidigt billede af overvågning, som det ser ud i det samfund vi lever i i dag, og giver os 

derved mulighed for at diskutere de teoretiske problematikker i et mere nuanceret lys.  

Lyon beskæftiger sig især med den elektroniske og databaserede overvågnings påvirkning og 

indflydelse på mennesker, og mener, at for at forstå disse må vi bevæge os ud over det 

Orwell’ske skræmme-univers22 og i stedet se på den helt basale overvågning i vores hverdag. 

Altså ved at tage udgangspunkt i det håndgribelige og nære vil vi få et større begreb om 

hvor vidt overvågning spænder.  

 

                                                 
22 George Orwell, forfatter til science fiction-bogen ”1984” hvori han beskriver fremtidens overvågningssamfund. 
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Kropsløse og upersonlige forhold 

Lyon beskriver hvordan den elektroniske udvikling har medført, at overvågning sniger sig 

ind overalt i vores hverdag; på den lokale bar, i trafikken, på gågaden, i banken og så videre. 

Vi lever med konstant overvågning, og det er blevet en del af vores liv, som vi ikke tænker 

videre over, og noget vi ikke nødvendigvis lægger mærke til. I den forbindelse stiller han 

spørgsmålet, om vi overhovedet har tænkt over eller forstået overvågningens enorme 

rækkevidde og mulige konsekvenser. 

Lyon påpeger, at vi ved denne udvikling bliver frataget vores personlighed og ’krop’. Helt 

basalt ses dette tydeligt når vi for eksempel foretager et telefonopkald, sender en e-mail eller 

fax, eller handler over Internettet. Det er ikke længere nødvendigt for det moderne 

menneske at stå ansigt til ansigt med den person der kommunikeres med, at se hinanden i 

øjnene, eller måske afslutte en aftale med et fast håndtryk. Vi har kontakt med hinanden 

uden at selv at være til stede, på tværs af tid og rum. Lyon kalder disse forhold for 

”disembodied relationsship”.23 

Selvfølgelig vil vi altid have personlig kontakt og nære forhold til familie eller venner, som 

vi ser på daglig basis, men derudover er vi alle en del af et stort netværk bestående af folk, 

som vi måske aldrig kommer til at møde. Lyon gør derudover opmærksom på, at 

bivirkningen af disse upersonlige og anonyme ”kropsløse forhold” er, at forholdet mellem 

offentlig og privat bliver sat på prøve. Skellet mellem de to bliver unægtelig mere utydelig 

når personlige oplysninger cirkulerer i offentlige systemer24 og når der samtidig sker 

konstante skift mellem fysiske og elektroniske rum, så disse efterhånden ikke har nogle 

markerede grænseovergange.  

Hos Lyon er spørgsmålet om den private sfære og overvågning altså én side af samme sag. 

Det, at vi lever i et samfund hvor mennesker er fremmede for hinanden, men i høj grad 

tydelige i det offentlige rum og samtidig søger privatliv frem for alt, gør overvågning mulig. 
                                                 
23 Lyon (2001) s. 16 
24 Lyon (2001) s. 17 
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We wish to be private in public25 som han udtrykker det, men man kan påstå, at den omvendte 

sætning ”at være offentlige i privaten” også eksisterer. Dette kommer eksempelvis til udtryk 

i al den aktivitet vi foretager os via vores private computer. Vi er nærmest online 24 timer i 

døgnet, tilslutter webcam når vi chatter, opretter profiler på forskellige internetsider, lægger 

billeder af os selv og vores nærmeste ud på nettet, og er i det hele taget meget mere 

offentlige og udsatte indenfor hjemmets trygge vægge, end vi selv går og tror. Man kan vel 

kalde det en af modernitetens konsekvenser, for nu at bruge Giddens ord. 

 

Digital overvågning 

I dag er der er ikke længere tale om mennesker som overvåger andre mennesker, men i 

stedet om computere som i kontakt med andre computere, registrerer, bearbejder, gemmer 

og i nogle tilfælde endda markedsfører vores data.26 Lyon mener, at den stadig voksende 

elektroniske og teknologiske udvikling, samt vores behov for hele tiden at have mulighed 

for at kommunikere med andre og udveksle information, muliggør denne overvågning i 

vores moderne liv og samfund – og at vi efterhånden er ubevidst afhængige af dens 

effektivitet og følgende bekvemmelighed. I hvert fald når det gælder sikkerhed for den 

enkelte borger. Der er ingen som vil argumentere mod, at der ikke længere er ballade på 

baren, at et trafikuheld afværges eller en bankrøver fanges, takket være overvågning. Men 

hvem tænker over, at hver en samtale foretaget fra mobiltelefonen eller hver en e-mail 

sendt, bliver registreret og fungerer som elektroniske spor direkte tilbage til afsenderen? 

Lyon definerer i denne sammenhæng overvågning som :”(...) any collection and processing of 

personal data, whether identifiable or not, for the purposes of influencing or managing those whose data have 

been garnered”27  

                                                 
25 Lyon (2001) s. 21 
26 Lyon (2001) s. 2 
27 Lyon (2001) s. 2 
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Dette understreger Lyons holdning om, at overvågning ikke skal opfattes som mennesker 

der overvåger mennesker, men derimod hvordan computere registrerer fragmenter af vores 

personlige data og hvordan disse derved bliver fjernet fra vores ’person’. Herved er der 

pludselig risiko for, at disse oplysninger mister kontekst og nemt kan misbruges. 

 

Overvågningens mange ansigter 

Lyon benægter ikke, at der ikke findes noget positivt ved den øgede overvågning, men hans 

fokus ligger på konsekvenser og negative dimensioner ved overvågning. Han fremhæver, at 

der findes to sider af overvågning og kalder dem henholdsvis Care og Control.28 

Førstnævnte er den form for forbyggende overvågning, som ovenstående eksempler 

illustrerer, og som de fleste mennesker som sådan ikke har noget imod eksisterer –for det er 

jo for vores egen sikkerheds skyld. Dem med urent mel i posen bliver pågrebet og de 

uskyldige går fri, takket være overvågning. Den anden side af overvågningen er mindre 

håndgribelig og måske slet ikke synlig for den enkelte person. Den omhandler nemlig 

kontrol og logning af data, om systemer som er i stand til at scanne sendte e-mails for 

mistænksomme ord eller registrere telefonsamtaler. Her er grundlæggende tale om en 

overvågning, hvis formål er at kontrollere og opsnappe eventuelle trusler, og i denne jagt 

trænges der ofte ind til privatlivets inderste via computeren. Det er derfor især ved denne 

form for overvågning, at spørgsmålet om grænsen mellem privatliv og offentlighed gør sig 

gældende, en problematik vi vil diskutere senere i opgaven. 

 

Lyon opererer i bogen med fire nøgle-temaer, henholdsvis Coordination, Risk, Privacy og 

Power.29 

Disse relaterer alle til overvågning i hverdagen og antyder hvorfor overvågning er et 

stigende fænomen. Coordination referer til, hvordan sociale forhold bliver gendannet 
                                                 
28 Lyon (2001) s. 3 
29 Lyon (2001) s. 5 
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gennem den stigende brug af teknologi. Tidligere blev sociale forbindelser organiseret og 

systematiseret ved hjælp af skemaer og tabeller, eller der blev givet retningslinjer fra en 

højerestående person, for eksempel på arbejdspladsen. Dette eksisterer stadig, men brugen 

af teknologi gør, at vi kan strække koordinering af aktiviteter over tid og rum. Computere 

gør ikke kun skemaer eller tidstabeller elektronisk tilgængelige, de tilbyder også den 

almindelig arbejder at holde kontakt med sin arbejdsplads, hvor end han befinder sig, og 

derfor er han ikke længere bundet til et bestemt sted30 Det kræver altså fleksibilitet og 

mobilitet. Som et andet eksempel, nævner Lyon hvordan det at handle ind heller ikke 

længere er bundet til tid og rum. Det vigtige er her, at al koordination, hvad enten det er 

arbejde eller indkøb, er assisteret af en computer, hvilket gør overvågning mulig.31 Dette 

hænger derved sammen med næste tema; risks. Agenturer og organisationer som netop 

holder øje med vores daglige gøren og laden, forsøger at minimere risiko; og Lyon 

fremhæver hvordan der via overvågning eksisterer et behov for at mindske usikkerheder og 

kontrollere eventuelle udfald, for eksempel i forbindelse med overholdelse af regler eller 

beherske truende adfærd. Eksempelvis forsikringsselskabernes krav på at vide mere og mere 

om deres kunder, så de kan udregne omkostninger i forhold til risiko. Lyon udtrykker dette 

fænomen klart og tydeligt: ”In a quest for security, all institutions in whatever sector seek to minimize 

risk by finding out as much as possible about as many factors as possible.32 

Privacy som er det tredje tema, mener Lyon er vigtigt, fordi det tilskynder forskellige 

meninger vedrørende overvågningsrisici og samtidig lægger sig tæt op ad den personlige 

dimension, som så let går tabt i en overvågningsproces.33 Hvordan den private sfære 

defineres er stadig et åbent spørgsmål, og i høj grad afhængig af hvilket kultur man befinder 

                                                 
30 Lyon (2001) s. 6 
31 Lyon (2001) s. 6 
32 Lyon (2001) s. 6 
33 Lyon (2001) s. 7 
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sig i.34  Men for Lyon er det sikkert, at man med moderne overvågningssamfund gør 

skillelinjen mellem privat og offentlig mere og mere ustabil og utydelig.  

Når vi forsøger at afbilde et overvågningssamfund henviser vi ofte til Big Brother eller 

måske Foucaults Panoptikon, og dette relaterer til fjerde og sidste tema; power. Disse 

metaforer henviser til en alvidende magt som er hævet over resten af befolkningen, en magt 

som ved hjælp af sin højerestående position besidder kontrol. Lyon anser dette, som noget 

der stikker endnu dybere end de foregående begreber, for hvor stor en forståelse får vi 

egentlig for det samfund vi lever i i dag, gennem disse forældede metaforer?35 Magt findes i 

nutidens overvågningssamfund i mange afskygninger og er ikke forbeholdt et ”all-seeing 

eye” som betvinger vores liv. Og i vores dagligdag føler mange sig ikke underlagt eller 

begrænset af overvågningsmagten. Som før nævnt er det endda de færreste som rent faktisk 

tænker over, hvor hyppigt de registreres, af enten et overvågningskamera eller via 

elektronisk data, i løbet af en helt almindelig dag. Flertallet bifalder overvågning i den tro, at 

der er langt flere fordele end ulemper, eller de holder fast i tanken om, som Lyon flere 

gange fremhæver som problematisk, at hvis man ikke har gjort noget galt, har man omvendt 

intet at skjule eller frygte.36  

 

Fremtidens farer 

Der hersker ingen tvivl om, at Lyon ser med skeptiske øjne på det overvågningssamfund 

som eksisterer i dag, særligt repræsenteret i England. Han er i høj grad er bekymret for, 

hvordan fremtiden vil komme til at se ud, især med det tempo udviklingen indenfor 

registrering, i alle dets aspekter, har lagt for dagen. Han er klar over, at det ikke er muligt at 

bremse den elektroniske udvikling, og det er heller ikke det, han ønsker skal ske, men 

derimod opfordrer han os til, helt basalt, at tænke os om. Det er nødvendigt at vi som 

                                                 
34 Lyon (2001) s. 7 
35 Lyon (2001) s. 7 
36 Lyon (2001) s. 7 
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almindelige mennesker udsat for overvågning og registrering i hverdagen, stiller os skeptiske 

over for udviklingen og rejser spørgsmål ved hensigt og formål. Altså i bund og grund 

overvejer, om der er tale om enten ”care” eller ”control”. Der er som skrevet også fordele 

ved overvågning og vi kan ikke komme udenom, at den øger sikkerhed og tryghed hos 

mange, men hvor gavner den og hvor griber den ind i privatsfæren? Der må sættes krav til 

overvågningsmagten og stillingtagen er et nøgleord i denne sammenhæng.  

Lyon anser det for muligt, at imødekomme de krav samfundet og det moderne menneske 

fremsætter til elektronik og kommunikation, uden at gå på kompromis med privatlivet og 

tilknytningen til vore medmennesker. Vi er sociale væsner med behov for direkte kontakt 

og et sted at høre til, hvad enten det drejer sig om omsorg fra forældre eller krav og 

forventninger fra arbejdsgiver eller venner. Lyon mener derfor ikke, at det er i vores 

interesse at blive en ’disembodied’ befolkning, som kun er afhængige af computeren og alt 

det i livet, den kan gøre lettere for os. Man kan påstå, at det er nødvendigt at bevare 

jordforbindelsen for ikke at fare vild i udviklingen eller elektronikken.  

 

”Where humans are seen as embodied persons, where face-to-face is privileged over abstract communication, 
justice over automate classification, and communal involvement over technical imperatives there are strong 
hints of hope.”37 
 

Citatet udtrykker meget præcist Lyons holdning om, hvor forsigtige vi burde være, og tænke 

os om før vi godtager hvilken som helst overvågning eller registrering. Samtidig afslører det 

på sin vis, hvordan samfundet rent faktisk fremstår i dag, bestående af for eksempel 

’abstrakt kommunikation’ og ’automatisk klassifikation’, og hvordan han ser eksistensen af 

begrebernes modsætning som håb for fremtiden. Mellem linjerne udtrykker det nærmest en 

art bekymring for, hvordan det mon skal gå mennesket, som lever i elektronikkens og 

overvågningens tidsalder.  

                                                 
37 Lyon (2001) s. 154 
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Med den øgede overvågning får begreber som frygt og mistænkelighed en væsentlig 

betydning, og det har i følge Lyon ført til, at det største problem ved overvågning og 

registrering i dag er, at mennesker bliver klassificeret og at der kan opstå en udformning af 

sociale stereotyper. I jagten på sikkerhed bliver der efterhånden samlet så meget data og 

viden om os i forskellige databaser, at man til sidst kan sammenstykke en personlig profil, 

som i sidste ende kan risikere at afgøre hvem, der får hvilke privilegier og rettigheder.38  

Begivenhederne i USA den 11. september 2001 har i høj grad været med til at øge denne 

tendens, særligt profilering af folk med mellemøstlig baggrund. Lyon stiller i denne 

forbindelse spørgsmålet om, hvem der definerer disse grupper eller kategorier, og om 

udformningen af folks liv afhænger af hvilken placering de har fået i disse grupper? 

Yderligere skriver Lyon i sin bog Surveillance after September 11 (2003) hvordan offentligheden 

efter attentatet fik øjnene op for de overvågningstendenser, som allerede var etablerede og 

pludselig blev gjort opmærksomme på overvågningens rækkevidde. 

Omvendt mener Lyon, at 11. september har muliggjort en forløsning af allerede 

eksisterende planer eller politiske målsætninger om øget overvågning, netop fordi mange 

mennesker med ét oplevede at leve i frygt og derfor ikke udviste skepsis.39 Den 

efterfølgende såkaldte War On Terror ledt an af USA har desuden bidraget enormt til et øget 

fokus på digitalisering og globalisering af overvågning.40 Kernen i dette er, at man vil gøre 

alt for at forhindre en sådan situation i at opstå igen, og i den forbindelse er overvågning og 

sikkerhed i dag intensiveret i en sådan grad, at man ikke længere kan undgå at bemærke den. 

Regeringer og politistyrker verden over benytter sig af overvågning, og sidste skud på 

stammen i Danmark er altså LB.  

 

                                                 
38 Lyon (2007) s. 184-185 
39 Lyon (2003) s. 4-5 
40 Lyon (2007) s. 5 
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Anthony Giddens  

Vi vil i dette kapitel med udgangspunkt i Modernitetens Konsekvenser, forsøge at skildre 

Giddens’ syn på det moderne samfund, og konsekvenserne for de, der lever i det. 

 

Giddens har udgivet flere samfundsteoretiske værker og hans strukturationsteori som 

omhandler sammenhængen mellem individets frie handlen og eksistensen af sociale 

strukturer, er omdrejningspunktet for hans forskning. Især spørgsmålene om, i hvor høj 

grad det er muligt for den enkelte at skabe rammerne og indholdet i sit liv og i hvor høj 

grad vi er begrænsede af det samfund, vi fødes ind i, er noget de fleste sociologiske teorier 

kredser om. I behandlingen af disse findes der i sociologien to udgangspunkter for 

besvarelsen. Den ene gruppe af teoretikere ser samfundet ud fra et system – og 

strukturperspektiv, som ofte tilsidesætter individets betydning. Den anden gruppe tager 

udgangspunkt i individet og dets handlinger. Summen af alle individers handlinger udgør 

derved samfundet. Giddens gør med sin strukturationsteori op med de to uforenelige 

synspunkter ved at se strukturen som både midlet til og resultatet af et individs handlen.41   

I sin forskning i 1990’erne beskæftigede Giddens sig overvejende med det moderne 

samfund, og i den såkaldte samfundsdiagnose analyserer han det kendetegnende ved det 

moderne samfunds institutioner og det moderne menneske. 42 

 

Det moderne samfund er et dynamisk samfund som forandrer sig med en hastighed, dybde 

og intensitet som er ganske enestående. Giddens beskriver de tre dynamikker, der skaber 

det moderne samfund centrale: 1. Adskillelse af tid og rum, 2. de såkaldte 

udlejringsmekanismer og 3. modernitetens refleksive karakter. De tre dynamikker 

indeholder nøglebegreber som tillid, risiko, sikkerhed, fare, abstrakte systemer, 

                                                 
41Andersen og Kaspersen (2005) s. 430-433. 
42Lars Bo Kaspersen, http://www.gyldendalsleksikon.dk.molly.ruc.dk/leksikon/leksikon.htm, d. 06.11 2007.  



 26

ekspertsystemer, udlejring og genindlejring som til sammen danner rammen for forståelsen 

af det moderne samfunds kompleksitet.43   

 

Adskillelse af tid og rum 

Størstedelen af den sociale interaktion, der præger et menneskes hverdag, foregår ikke 

længere på samme tid og samme sted. Den teknologiske udvikling gør, at vores omverden 

ikke længere begrænses til lokalsamfundet, men at vi kan have familiære forhold eller 

arbejdsforhold, der findes og skabes på tværs af tid og rum.44 Man kan nu sidde i Danmark 

og chatte med en person i Kina.  

Tid er et begreb, som har gennemgået stor udvikling fra det præ-moderne til det moderne 

samfund. For at forstå forbindelsen mellem modernitet og forandringen af tid og rum, 

fremfører Giddens nogle kontraster til tid-rum-relationer i den præ-moderne verden. I det 

præ-moderne samfund var det svært at afskille tid og rum, men efter det mekaniske ur blev 

til, blev det muligt at udtrykke en ensartet dimension af ”tom tid”, som gør det muligt at 

inddele tiden i tidszoner som eksempelvis arbejdstider. 45 ”Tidens tømning” er i stor 

udstrækning en betingelse og årsagsbestemt forudsætning for ”rummets tømning”. 

Koordinationen på tværs af tid er fundamentet for kontrol af rummet, men det er 

udviklingen af det tomme rum, der danner grundlaget for rummets adskillelse fra stedet.  

 

Sted kan betegnes som lokalitet, som også referere til den geografiske ramme for social 

aktivitet. Rum og sted hænger i det præ-moderne samfund tæt sammen, da det sociale livs 

rumlige dimensioner, i de fleste sammenhænge er styret af tilstedeværelse, også betragtet 

som lokaliserede aktiviteter.46   

                                                 
43 Andersen og Kaspersen (2005) s. 438 
44 Andersen og Kaspersen (2005) s. 438-439 
45 Giddens (1990) s. 23 
46 Giddens (1990) s. 23 
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Under modernitetens fremvækst, bliver rum i større grad adskilt fra stedsbegrebet, ved at 

relationer mellem ”fraværende” personer kan finde sted. I moderniteten bliver sted i større 

grad fantasmagorisk, som betyder, at lokaliteter mættes og formes af sociale påvirkninger, der 

er langt fra dem. ”Lokalitetens ”synlige form” skjuler den geografiske udtrækning af de relationer, der 

bestemmer dets natur.”47 

Grunden til at adskillelsen af tid og rum er væsentlig i det moderne samfund, er at 

koordination af tid og rum, som to forskellige instanser er en nødvendighed. Et eksempel 

på dette kunne være en togkøreplan. Det første indtryk af planen er en tidsplan, men i 

virkeligheden er den et middel, der bruges til at koordinere tid og rum. Planen beskriver 

både hvornår og hvor toget ankommer og kører48. 

Adskillelsen af tid og rum er også vigtig i forhold til udlejringsprocessen, som beskrives i det 

nedenstående. For at de udlejrede institutioner og virksomheder kan fungere optimalt, er 

koordinationerne af mange menneskers handlinger på tværs af tid og rum nødvendige.  

 

Udlejring og genindlejring 

Når Giddens omtaler udlejring, mener han udlejring af sociale systemer.  

Han beskriver udlejring som sociale relationer ””der løftes” ud af lokale interaktionskontekster og 

rekonstrueres på tværs af uafgrænsede tid-rum-afstande.”49 

Dette kunne eksempelvis være distribution af fødevarer. Førhen foregik dette i 

lokalsamfundet, men denne proces er nu blevet udlejret, altså ”løftet ud” af den lokale 

region og blevet indlejret i en ny global sammenhæng.50 Giddens påpeger desuden, at 

udlejring fremkalder et billede, som kan karakterisere de skiftende forbindelser mellem tid 

og rum. Et billede som har grundlæggende betydning for sociale forandringer generelt og i 

                                                 
47 Giddens (1990) s. 24 
48 Giddens (1990) s. 25 
49 Giddens (1990) s. 26 
50 Giddens (1990) s. 22 
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særdeleshed for moderniteten.51 Der er to typer af udlejringsmekanismer: Skabelsen af 

symbolske tegn og skabelsen af ekspertsystemer.52 Skabelsen af symbolske tegn er de 

udvekslingsmedier, der kan videresendes uden, at der skal tages hensyn til særlige 

karakteristika hos individer eller grupper, der på et givent tidspunkt har med dem at gøre. 

Der findes flere former for symbolske tegn, men Giddens lægger stor vægt på penge som et 

symbolsk tegn. Penge kan betegnes som et udvekslingsmedium. Det er et produkt som kan 

udveksle alt til alt, på trods af om de udvalgte varer ikke har nogen kvaliteter til fælles med 

hinanden. Derudover gør penge det muligt for individer, der er adskilt i tid og rum at 

foretage forretninger53. 

 

Betegnelsen genindlejring defineres som gentilegnelsen eller omstøbningen af udlejrede 

sociale relationer, for at binde dem til lokale betingelser i tid-rum.54 

 

”Alle udlejringsmekanismer interagerer med genindlejrede handlingssammenhænge, som kan være med til 
enten at understøtte eller underminere dem; samt at ansigtsløse forpligtelser på samme flertydige måde er 
forbundet med forpligtelser, der kræver tilstedeværelse.”55 
 

Genindlejring kan i situationer også bruges som et middel til at skabe tillid til eksempelvis 

kollegaers troværdighed og integritet. Det handler om, at ekspertsystemerne skal holde 

tillidssamfundet opdateret og derved opretholde den solidariske troværdighed.  

 

Giddens understreger desuden, at alle udlejringsmekanismer, samt symbolske tegn og 

ekspertsystemer er tæt forbundne med tillid. Både ekspertsystemer og tillidsbegrebet vil 

blive udspecificeret i det nedenstående.  

                                                 
51 Giddens (1990) s. 26 
52 Dette kunne eksempelvis være penge 
53 Giddens (1990) s. 28 
54 Giddens (1990) s. 72 
55 Giddens (1990) s. 73 
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Abstrakte systemer og ekspertsystemer  

Med abstrakte systemer refererer Giddens til to former for systemer; symbolske tegn og 

ekspertsystemer. De abstrakte systemer har været med til at give hverdagen en sikkerhed, 

som ikke eksisterede i præ-moderne systemer. Eksempelvis når en person stiger ombord på 

et fly. For passageren på flyet kræves der kun en minimal forberedelse før turen. Som kunde 

behøver man ikke at vide noget om den faktiske rute, man flyver på. Passageren har pas, 

visum, penge og billetter klar, men personen ved muligvis ikke, hvor destinationen ligger på 

verdenskortet. Der kræves derimod en stor baggrundsviden for at være i stand til at stige 

ombord på flyet; Denne viden er blevet filtreret gennem ekspertsystemerne og gjort til 

hverdagssprog for passageren.56  

I Danmark er hele vores industri og alle vores sociale institutioner bestående af 

ekspertsystemer, og alle uddannede fagfolk repræsenterer hver deres profession – og 

dermed ekspertsystem - i deres erhvervsliv. Modernitetens kompleksitet skal forstås som en 

gensidig afhængighed ekspertsystemerne imellem. Et jordnært eksempel kunne være en 

bilforhandler. En bil består af hundredvis af forskellige dele, som skal tilpasses hinanden 

med nøjagtighed. Hver del er produceret i hver deres ekspertsystem, alle enheder er 

økonomisk afhængige af hinanden og skal koordinere deres produktion, fragt og salg. 

Denne relation løftes så at sige ud af den lokale interaktions kontekst og rekonstrueres på 

tværs af uafgrænset tid og rum afstande.  

 

Giddens påpeger dog, at der er en væsentlig forskel mellem eksperter og ekspertise. 

Eksperter kan gøre ting forkert ved at mistolke eller være uvidende om den ekspertise, som 

de formodes at være i besiddelse af. Eksperter antager ofte, at almindelige individer føler sig 

                                                 
56 Giddens (1990) s. 99 
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mere usikre, hvis de ikke selv kan observere og bliver informeret undervejs - eksempelvis på 

et hospital - hvor det for eksperterne, er en del af deres arbejde ikke altid at have den viden, 

de forventes at have.57 Tillid er et helt fundamentalt og styrende begreb i Giddens’ 

modernitetsforståelse, og han understreger, at tilliden til abstrakte systemer er kilden til 

viden, vi ellers ville have været foruden.  

 

Tillid og ontologisk sikkerhed 

Giddens argumenterer for, at moderniteten er af tveægget karakter. Med denne metaforiske 

beskrivelse, mener Giddens, at konsekvensen af moderniteten både er af positiv og negativ 

karakter. I det moderne samfund foregår der en refleksivitetsproces, som både sker 

institutionelt og på personligt plan. Refleksivitet er den indsamling og brug af viden, som 

sker løbende og anvendes til organisation og forandring af samfundet. I det moderne 

samfund medreflekterer den enkelte sig selv i sine valg og fravalg. Vi handler ikke længere 

kun på baggrund af traditionen, hvilket var tilfældet tidligere. Vores stræben efter ny mening 

eller sandhed i livet, skaber usikkerhed om vores grundlæggende videns sandhed. Herved 

mener Giddens, at der opstår radikal tvivl - både på det personlige og institutionelle plan.58  

 

Denne tvivl har stor betydning for vores forståelse af begreberne sikkerhed, fare, risiko og 

især nøglebegrebet tillid. Betydningen af begreberne tillid og risiko, sat i en sociologisk 

kontekst, skal forstås i forhold til hinanden. Tilliden til systemerne og risikoen ved den tillid 

er afgørende for den enkeltes ontologiske sikkerhed, hvilket vil sige den grundlæggende og 

altafgørende følelse af sikkerhed, der ifølge Giddens, skabes i barndommen. Tillid til de 

                                                 
57 Giddens (1990) s. 78 
58 Andersen og Kaspersen (2005) s. 440 
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abstrakte systemer skaber tillid i vores hverdag. Tilliden til upersonlige principper er en 

uundgåelig og nødvendig del af vores daglige liv, som skaber en psykisk sårbarhed.59  

 

Giddens har opstillet ti definitioner af tillid, hvor vi har valgt at se nærmere på punkt fire, 

fem og seks. Punkt fire lyder, at man kan tale om tillid til symbolske tegn eller til ekspertsystemer. 

Den enkelte har en tillid til systemer som besidder viden, man selv er uvidende om. Denne 

tillid hviler på en tro på korrektheden af principperne, og ikke på troen om andres gode 

hensigter.  

Punkt fem lyder, at tillid kan defineres som tiltro til pålideligheden hos en person eller et system hvad 

angår et givent sæt af resultater eller begivenheder. Tiltroen udtrykker en tro på andres redelighed 

eller kærlighed eller på korrektheden af abstrakte principper. 

Punkt seks lyder, at: 

”i moderniteten eksisterer tillid i en kontekst af, A: generel bevidsthed om, at menneskelig aktivitet – 
herunder teknologiens indvirkning på den materielle verden – er socialt skabt frem for givet af naturen eller 
som følge af guddommelig påvirkning. B: den menneskelige handlens kraftigt forøgede forandringspotentiale, 
frembragt af moderne sociale institutioners dynamiske karakter.”60 
  

Det sidste punkt kan måske virke som en evidenssandhed, men tilliden er, ifølge Giddens 

socialt konstrueret og altså hverken naturgiven eller skænket af en guddommelig kraft. 

 

Adgangsporte og ansigt-til-ansigt forpligtelser 

I interaktionen mellem mennesker spiller troværdighed, ifølge Giddens, en indflydelsesrig 

rolle. Han beskriver to former for troværdighed, hvor den ene er den etablerede slags, der 

forefindes mellem to individer som har haft et bekendtskab over længere tid, og hvor de 

hver især så at sige har dokumenteret deres personlige egenskaber, som fremkalder 

                                                 
59 Andersen og Kaspersen (2005) s. 441 
60 Giddens (1994) s. 36 
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pålidelighed hos begge parter. Den anden form for troværdighed er i forbindelse med 

udlejringsmekanismer61 og er den, der har mest relevans for vores undersøgelse. At have 

tillid til abstrakte systemer forudsætter ikke nødvendigvis et møde mellem individer eller 

grupper, ligesom den etablerede form for troværdighed gør det. Dog vil der i mange tilfælde 

være individer eller grupper involveret, og når et individ møder de abstrakte systemer, 

refererer Giddens til et begreb han kalder adgangsporte62. De abstrakte systemers 

adgangsporte kan både være ansigt-til-ansigt forpligtelser og ansigtsløse forpligtelser. Den 

enkeltes tillid til personer, må siges at indeholde ansigt-til-ansigt forpligtelser, hvor den 

enkelte søger indikatorer for andres menneskers uafhængighed. Tillid til systemer tager 

form som ansigtsløse forpligtelser, hvor eksperterne tilvejebringer troværdighed om den 

viden, som mennesket ellers er uvidende om. De fleste mennesker i Danmark har 

eksempelvis tillid til sundhedsvæsenet, selvom det fungerer som en ansigtsløs forpligtelse. 

Den repræsentant fra sundhedsvæsnet som den enkelte ser mest, er i de fleste tilfælde ens 

egen læge.  

 

Den tillid et menneske nærer for ekspertsystemer, er et spørgsmål om at skabe en form for 

sikkerhed. Det moderne menneske kan ikke undgå kontakt til abstrakte systemer i sin 

hverdag, derfor er mødet med eksperterne (eller repræsentanterne for dem) ved 

adgangsportene vigtige i det moderne samfund. Da mødet med repræsentanter for abstrakte 

systemer kan ske regelmæssigt, kan de forhold let antage en form for troværdighed, som 

også findes i etablerede forhold (som eksempelvis venskaber). Her refererer Giddens til 

repræsentanter som ens læge, tandlæge eller en rejseleder, som man i en kort periode måske 

                                                 
61Giddens (1990) s. 26: Udlejring beskrives som sociale relationer, der løftes ud af lokale interaktionskontekster og 
rekonstrueres på tværs af uafgrænsede tid-rum-afstande. 
62Giddens (1990) s. 79: ”Adgangsporte er punkter, hvor der skabes forbindelse mellem lægpersoner eller – kollektiver og 
repræsentanter for abstrakte systemer. De er de abstrakte systemers sårbare punkter, hvor det er muligt at opbygge eller 
opretholde tillid.” 
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har meget kontakt til.63 Adgangsportene har også den funktion i ansigt-til-ansigt 

forpligtelserne at minde den enkelte om, at repræsentanten kan fejle. Ligeledes er de 

hovedinstanser, der står bag de abstrakte systemer også kan lave fejl. Derfor understreger 

Giddens vigtigheden af repræsentanternes optræden ved adgangsportene. Den optræden 

skal give en form for forsikring, som både gælder de involverede personers troværdighed i 

den konkrete situation og en forsikring om den skjulte viden, som man almindeligvis er 

uvidende om. Det er vigtigt at repræsentantens adfærd udviser, at alt er som det skal være, 

både hvis farerne er reelle eller blot er hypotetiske risici. Det er en form for iscenesættelse, 

hvor ekspertsystemerne udtrykker vigtigheden af den stringente deling mellem, det der 

foregår ”på scenen” og det der foregår ”bag scenen”. Den enkelte ville sandsynligvis miste 

tilliden til ekspertsystemerne, hvis de fik indblik i systemets ufuldkommenheder. 64 

 

Sammenfatning 

I Giddens’ argumentationer, er det globale kriser som atomkrig og økologisk katastrofe der 

refereres til, idet de to fænomener dengang var antaget som højaktuelle risici. Derudover 

postulerer Giddens, at man i de præ-moderne samfund både i princippet og i praksis kunne 

ignorere repræsentanterne for de abstrakte systemer som præster, skriftkloge og troldmænd. 

I moderniteten mener han ikke længere, at eksperternes viden kan ignoreres. Lever vi i et 

samfund hvor eksperternes viden altid går forud for vores egen?65 

Giddens påpeger den teknologiske udviklings betydning for det moderne samfund, men 

han har på udgivelsesåret (1990) ingenlunde haft mulighed for at forudsige den ekstremt 

hurtige udvikling, der er sket på det teknologiske område de efterfølgende 17 år. Dog kan 

Giddens’ samfundsdiagnose stadig være et solidt sociologisk fundament for forståelsen af 

                                                 
63 Giddens (1990) s. 75-76 
64 Giddens, (1994) s. 77 
65 Giddens (1990) s. 76 
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befolkningens tilsyneladende tillid til medierne og deres repræsentation af LB. Giddens kan 

give et overblik over, hvilken samfundsmentalitet, der danner grobund for accepten af den 

elektroniske overvågning. 

Kan man tale om, at befolkningen nærer en blind tillid til ekspertsystemerne i Danmark? I 

så fald, er det så her, at medierne skal træde i kraft som ”vagthunde” for befolkningen? Og i 

denne sammenhæng kan det være relevant at diskutere om medierne i sig selv kan ses som 

et ekspertsystem. 

 
 
Michel Foucault  

I dette kapitel vil vi ud fra bogen ”Overvågning og straf- fængslets fødsel”, pointere nogle 

af de essentielle faktorer, som har indflydelse på det moderne menneske. Det er vigtigt at 

påpege, at mennesket ifølge Foucault ikke fødes med en essens, så for at undersøge hvad 

menneskets væren er, må man søge svar i subjektets tilblivelse, altså i Foucaults terminologi 

gennem subjektets historiske genealogi. Dette er interessant for os, da denne subjektets 

genealogi i sin historiske rejse fremhæver nogle milepæle hvor en af disse er Jeremy 

Benthams Panoptikon og magtens udøvelse, som opererer indenfor rammerne af 

Panoptikon. Ifølge Foucault er Panoptikon blevet ophav til det overvågningssamfund, vi er 

vidne til i dag, og vi mener derfor, at dette afsnit vil kunne bidrage til at opridse konturerne 

af Panoptikon, dens funktion samt de magtteknikker, der dertil knytter sig i et forsøg på at 

forstå, hvad vi i moderne tid lever under, og hvorledes vi muligvis er påvirket af en bestemt 

diskurs. Vi kan altså kort sagt bruge Foucault til at diskutere overvågningens problematikker 

i det moderne samfund.        

Panoptikon – individets underkastelse 

I undersøgelsen af subjektets genealogi tager Foucault hul på straffens historie, som 

inddeles i tre stadier. Udviklingen går fra at man mærker kroppen som det primære 
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afstraffelsesobjekt for eksempel i form af fysisk totur og lemlæstelse, til at mærke sjælen med 

et symbolsk tegn i form af strafarbejdet.  

Sidste stadie er med udgangspunkt i Benthams Panoptikon- et fængsel hvis arkitektoniske 

form muliggør en konstant overvågning af den indsatte. Her er der, i modsætning til 

kroppen og sjælen, tale om en udelukkelse gennem indelukkelse, hvor disciplinering kan finde 

sted.66 

På græsk betyder Panoptikon at ”se alle,”67 hvilket også indfanger hele essensen af 

arkitekturen; en ringformet bygning med celler i flere etager. Cellerne har to vinduer, et 

udadtil hvor lyset kan gennemtrænge cellen fra ende til anden og et andet indadtil. Et 

centralt tårn er placeret i midten af cirklen, og fra dette tårn kan én vagt overvåge samtlige 

fanger på samme tid, uden at fangerne kan se hinanden eller overvågeren.  

Dette var en løsning til på en gang at adskille fangerne og på samme tid gøre alle fangerne 

til genstand for en permanent og usynlig overvågning. Magtens fornemste opgave bliver 

ifølge Foucault altså at totalisere og individualisere mennesket, da alle individer er omsluttet 

af magten og samtidig adskilt som enkeltindivider.  

I forhold til tidligere tiders pinestraffe udført i det offentlige rum, med de mange der 

observerede de få, har en arkitektonisk konstruktion alene skabt grobund for at den 

omvendte situation kan finde sted. Pointen, som i kraft af Foucault, er blevet videreført og 

videreudviklet, er netop at det nu er de få der ser de mange, at man aldrig kan vide hvornår 

man bliver overvåget, samt at denne måde er langt mere effektiv end tidligere set. Ud fra et 

økonomisk perspektiv bliver magtudøvelsen så lidt kostbar som muligt, hvilket også 

afspejler fremkomsten af det kapitalistiske samfund. I og med at der nu skal færre til at 

overvåge flere, kan dette sammenlignes med samlebåndsfabrikationen, der gør brug af færre 

arbejdere til at producere mere. Nytteværdien bliver i lyset af dette mere effektiv og 

ressourcebesparende.    
                                                 
66 Foucault (2005) s. 8 
67 http://www.leksikon.org/art.php?n=945, d. 10.10 2007 
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Magten bliver en fordel rent politisk, fordi den er diffus og usynlig, hvilket gør den svær at 

lokalisere og dermed svær at gøre oprør imod.68   

Der er altså tale om en ny form for magt, der bringer nye former for magtteknikker med 

sig.  

Med straffens tredeling in mente ser vi, at straffen går fra at være et mærke på kroppen, til et 

tegn til omverdenen og et spor på sjælen.69 Foucault mener her, at det nu er sjælen, som bliver 

straffet. Det er en ”sjælelig omvendelse” i og med at den indvirker på hjertet, viljen, tanken 

og tilbøjelighederne.70  Dette er ifølge Jens Erik Kristensen (Lic. Phil.)71 ikke kun et udtryk 

for humanismens indtog i historien, men nærmere et udtryk for en ny kropsforvaltning, 

hvor disciplinen fremtræder som en ny magtstrategi.72  

 

”Magtens effektivitet, dens tvingende kraft er på en eller anden måde gået over på den anden side- på 
overfladeanvendelsens side. Den, der befinder sig i et synsfelt, og som er klar over det, tager magtens tvang på 
sig. Han lader den spontant virke på ham selv. Han indskriver i sig selv den magtrelation, hvori han selv 
spiller begge roller. Han bliver oprindelsen til sin egen underkastelse.”73 
 

De der bliver overvåget kan aldrig vide sig sikre på grund af den konstant udsatte synlighed. 

Dette medfører ifølge Foucault, at de underkaster sig en magt, hvis virkninger ej udgår fra 

en fysisk handling eller overvågeren, men derimod den indsatte selv. Individet bliver altså 

årsag til sin egen underkastelse. 74 Man kan sige at den permanente overvågning fremkalder 

en selvdisciplinering, der går ind og regulerer ens adfærd og handlinger.  

                                                 
68 Foucault (2005) s. 235 
69 Foucault (2005) s. 9 
70 Foucault (2005) s. 30 
71 http://www.ifi.au.dk/idehist/forskning/publikationer/ihpub.pdf d. 13.12 2007 
72 Kristensen, Jens Erik (1987) 
73 Foucault (2005) s. 220 
74 Foucault (2005) s. 219 
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Det får Foucault til at omtale panoptikon som en ”vidunderlig maskine”, fordi den tøjler de 

mange mangfoldigheder i samfundet og i kraft af dens usynlige magt, skaber homogene 

virkninger i forsøget på at skabe et fælles homogent samfund75. 

 

Den moraliserende disciplinære magt 

Vi kan nærmere forklare denne nye tilstand som den disciplinære magt. Disciplinens fornemste 

opgave bliver ifølge Foucault at: 

 

”(…) afrette de bevægelige mangfoldigheder, konfuse, unyttige kroppe og kræfter i en mangfoldighed af 
individuelle elementer - små adskilte celler, organiske autonomier, genetiske identiteter og kontinuerligheder 
og kombinatoriske segmenter. Disciplinen fremstiller individerne.”76 
 

Disciplinen er altså en måde at kontrollere og regulere kroppens funktioner på, dog ikke 

ved at undertrykke kroppen men ved at bemægtige sig den, med det formål at styre dens 

bevægelser, adfærd og opførsel, ud fra de retningslinjer, der anses for at kreere et ’normalt’ 

menneske. Netop i dikotomien mellem det gode og det onde, det syge og det raske 

fremstilles en anden af Foucaults magtteknikker som er normaliseringsmagten også kaldet 

normens magt, som forstås igennem disciplinen. Dens ærinde er for det første at fastsætte 

normer for samfundet for eksempel hvad er kriminalitet og hvad er en retskaffen borger? 

Og for det andet at gå ind og hierarkisere og kategorisere subjektet under forskellige grader 

af normalitet. På den måde er målet for normaliseringsmagten både at individualisere og 

homogenisere.77 Stillinger i samfundet som kunne være en del af den normaliserende magt, 

er jobfunktioner som skal vurdere folk: lærere, læger, psykiatere og så videre.   

                                                 
75 Foucault (2005) s. 219 
76 Foucault (2005) s. 186 
77 Foucault (2005) s. 200 
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Foucault mener altså, at disciplinen moraliserer den pågældendes adfærd ved at føre 

kroppen ind i det panoptiske maskineri med det formål, at samfundet vil undgå farer og øge 

potentialet hos individerne ved at gøre dem til dygtige, nyttige og føjelige 

samfundsborgere.78   

 

Subjektet skabes 

Foucault argumenterer for, at vi er en del af det panoptiske maskineri. At vi skabes af de 

omgivelser, som omgiver os. Dette giver sig til kende i hans subjektforståelse, idet han 

mener, at subjektet bliver dannet som et resultat af en historisk proces. Dannelsen af det 

moderne menneske opstår med humanvidenskabernes opblomstring, hvor 

vidensproduktionen er under stor udvikling. De videnskaber der opstår får indvirkning på 

mennesket, som pludselig bliver genstand for denne nye viden. Studier af mennesket, som 

lægevidenskab og psykologi gør, at det konstrueres som et videnskabeligt objekt og heraf 

opstår Foucaults forståelse af subjektet i mere end en forstand.79 Gennem en objektivering 

af mennesket produceres en ny rationalitet om det menneskelige, som derefter vendes mod 

subjektet, der bliver underkastet denne viden.80 Begrebet subjekt kan altså både betyde 

menneske, person, individ eller undersåt, underkastet, udsat for. En ny selvbevidsthed 

skabes, og mennesket forandres som subjekt. I den forstand vil subjektet være underlagt en 

magtdiskurs, som det altid vil tale og handle ud fra. Som et eksempel nævner Foucault 

skolesystemet, rettere sagt eksamen, som et typisk eksempel på denne 

objektiveringsprocess, hvor subjektet underlægger sig en magtdiskurs.  

”Eksamen er den teknik, hvormed magten i stedet for at udsende tegn på sin magt, i stedet for at påtvinge 

subjekterne sit mærke, fanger det i en objektiveringsmekanisme”.81 Eleverne bliver gjort til genstand 

                                                 
78 Foucault (2005) s. 227 
79 www.weiland.dk/default.asp?PageID=189 d. 10.10 2007 
80 Sociologi/politologi-forelæsning ved Tom Christensen 
81 Foucault (2005) s. 203 
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for tests, der kan klassificere dem og bestemme, om de er en 10-tals person eller en 2-tals 

person, og på den måde konstrueres deres væren. 

 

Små Panoptikoner ude i samfundet 

Foucaults pointe er, at Benthams Panoptikon er en generaliserbar og polyvalent model, som 

efterhånden er blevet integreret rundt om i institutioner i nutidens samfund. I hvert fald i de 

institutioner hvis formål det er at overvåge for at fremelske en bestemt adfærd eller 

opførsel. Man kunne nævne eksempler som fængsler, diverse forbedringsanstalter, 

hospitaler, militæret, uddannelsesinstitutioner, politiet med videre. Overvågningen antager 

altså alle mulige skikkelser. Det er i forhold til tidligere tider udtryk for en ny type samfund, 

hvor de få ser de mange. Benthams drøm om at lukke disciplinerne ud i samfundslegemet i 

” et netværk af indretninger, som vil være overalt og altid vågent,”82 er gået i opfyldelse.  

Der er tale om en udøvelse af en magt, som er rettet mod menneskets sjæl og krop; mod 

menneskets levevis. I denne forbindelse bringer Foucault to vigtige begreber på banen som 

er biomagten og mikromagten. Biomagtens fornemste opgave er ved hjælp af disciplineringen af 

individet og reguleringen af befolkningen – altså gennem Panoptikon at ”gennemtrænge 

livet fuldstændigt”. Mikromagten går dybere ned i lagene og ser på biomagtens virke og 

hvordan denne udøves i dagligdagen. Disse to begreber hænger unægtelig sammen, og ledes 

af disciplineringen, som er den teknik, der gennemstrømmer hele samfundslegemet – noget 

vi konstant bliver udsat for i hverdagen, og som former os. Endvidere noget vi stadigt stilles 

over for, da magt ifølge Foucault er noget, der eksisterer i enhver social relation.   

” Den disciplinære magt er faktisk en magt, som i stedet for at aflokke og afkræve nogen noget har som sin 

vigtigste opgave at afrette, eller uden tvivl at afrette for bedre at kunne afkræve noget og drage fordel heraf.”83 

                                                 
82 Foucault (2005) s. 226 
83 Foucault (2005) s.186 
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Dette citat er bevidst selvmodsigende, og beskriver egentlig essensen af en skjult 

magtudøvelse. Den disciplinære magt vil ikke afkræve eller aflokke nogen noget, men i 

stedet afrette, hvilket jo indirekte forårsager aflokning og afkrævning.  

 

Sammenfatning 

Det moderne menneske er ifølge Foucault skabt af en række diskurser der er blevet fastsat 

gennem tiden, og som er blevet gennemtvunget af nogle magtteknikker som udspringer af 

panoptisme tanken. 

Målsætningen er adfærdsændring i håb om at få mennesket til at følge en bestemt diskurs, 

men denne er også legitimeret i form af blandt andet statens indblanding. Med andre ord så 

skabes individet af diskursen. Det moderne samfund regulerer individerne gennem 

disciplinering af sjælen og installering af sjælen i dem, for på den måde at kunne skabe en 

magtdiskurs, der afgør hvad der er rigtigt og forkert. Men skaber denne normalisering ikke 

nærmere flere farer, idet den samtidig er ophav til grundidéen om, at alle er potentielle 

afvigere/skyldige/kriminelle?  

Den slags overvågning Foucault taler om, er altså ikke en synlig overvågning som for 

eksempel kameraovervågning er det, men en mere overordnet adfærdsregulerende 

overvågning, der ved hjælp af en masse små panoptikoner, gennemtrænger hele 

samfundslegemet og dermed også det enkelte menneske.    

Dens diffuse og polyvalente væsen gør det svært, at overskue hvor og hvad overvågning 

egentlig er i det moderne samfund, og derved fremkommer den problemstilling, om vi 

egentlig er bevidste om, hvor omfattende overvågning er, og hvad den reelt indebærer for 

den enkelte? Det bliver mere og mere klart hvorledes vi mennesker ifølge Foucault nærmere 

er determineret i en bestemt retning som følge af de magtpåvirkninger, den altseende 

panoptikon fordrer. Spørgsmålet er så, om der ikke er mulighed for at bryde ud af denne 
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diskurs - og gøre modstand? Eller er vi bare reduceret til små føjelige marionetdukker i et 

dukkespil?  

 

De fire avisers repræsentation af Logningsbekendtgørelsen 

I vores undersøgelse af hvordan de skrevne medier repræsenterer overvågning, har vi valgt 

at forholde os frit til de to metoder diskurs - og indholdsanalyse. Det som har interesseret 

os har været at finde holdningstilkendegivelser i artiklerne, der fortæller noget om, hvordan 

LB italesættes i medierne. For at danne et ”her og nu”-billede af, hvordan de udvalgte aviser 

fremstiller overvågning, har vi valgt dele af diskurs- og indholdsanalysen som vores 

fremgangsmåde. Vi mener at vores analyse vil bringe nogle konkrete data på banen, der kan 

fungere som et godt springbræt til senere at kunne diskutere mediernes relation til 

overvågning i et bredere og mere samfundsmæssigt perspektiv. 

 

Kriterier for udvælgelse af artikler 

Som det første skulle vi udvælge hvilke af de danske nyhedsmedier, vi ville tage afsæt i. 

Udgangspunktet blev de mere traditionelle, skrevne nyhedsmedier, da de - også lang tid 

efter offentliggørelsen – ville være lettere tilgængelige for os end andre medier som TV eller 

radio. Vi indkredsede feltet til fire landsdækkende dagblade, henholdsvis Berlingske 

Tidende, Jyllands-Posten, Information og Politiken. Disse fire ville om muligt kunne 

repræsentere mediernes dækning af LB i et bredt perspektiv. Da vores ønske var, at give et 

nuanceret billede af de skrevne nyhedsmediers dækning af lovens ikrafttræden, og da disse 

aviser har de største oplag, virkede de umiddelbart oplagte. 
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Vores søgekriterier på søgeportalen Infomedia84 blev simplificeret til tre ord: overvågning, 

registrering og logning, med hvilke vi konkluderede, at vi ville finde frem til alle artikler med 

relevans for emnet. Som en start søgte vi kun blandt de trykte medier for at indsnævre 

artiklernes omfang. Men for henholdsvis Jyllands-posten og Berlingske Tidende var der så 

få trykte artikler, at det ikke var nok til at give et egentligt billede af LBs skildring i disse 

medier. Derfor blev der ydermere søgt på de elektronisk offentliggjorte artikler, som gav et 

bredere udvalg. Det har derudover været nødvendigt at udvide søgekriteriets tidsramme 

undervejs. Vi startede med at søge på en kortere periode, fra én dag før ikrafttrædelsen den 

14. september 2007 til én dag efter ikrafttrædelsen den 16. september 2007. Resultatet af 

søgningen var utilstrækkelig og gav os ikke nok materiale at arbejde med, så vi udvidede ved 

at søge fra den 1. september 2007 til den 30. september 2007. Det har selvsagt været 

nødvendigt at frasortere en del artikler undervejs, som ikke omhandlede loven om LB. 

Herunder frasorterede vi også læserbreve og ufuldstændige artikler, hvor links var ude af 

drift. Derved nåede vi frem til et omfang af 22 relevante og analyserbare artikler i alt. 

 

For at få den mest nøgterne analyse har vi valgt at gå i dybden med artiklernes tydelige 

holdningstilkendegivelser, som enten taler for eller imod LB. Vi har valgt at gengive disse 

holdninger ordret ved brug af citationer for at tydeliggøre den opdeling, der finder sted. Når 

der ikke er angivet nogen reference (i parentes) efter citatet, er det et udtryk for, at det er 

journalisten bag artiklen som citeres.  

Vi vil indledningsvis til gennemgangen af de fire aviser kort redegøre for deres egen 

profilering.85 Dette har vi gjort, det første fordi vi mener det er nødvendigt at opnå en 

bevidsthed om deres værdisæt. Og for det andet for at anskueliggøre om deres egen 

                                                 
84 Infomedia er en søgeportal og er adgangsgivende til Danmarks største artikeldatabase og tilbyder medieovervågning af 
enhver type samt medieanalyse. http://www.infomedia.dk/dk/Menu/Om+Infomedia 
85 Hentet fra de fire avisers hjemmesider  
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positionering i nyhedsstrømmen kommer til udtryk i de konkrete artikler. Dog med det 

forbehold at et lille udpluk af artikler ikke er nok til at give et fyldestgørende billede.  

 

Berlingske Tidende om Berlingske Tidende 

”Berlingske Tidende vedgår den dag i dag, at vi er en borgerlig avis. Vi er også en rummelig avis, der giver 
plads for en samfundsdebat, som selvfølgelig ikke kan undgå at indebære kritik af både regeringen og dens 
politik.” 86 
  
Berlingske Tidende garanterer journalistisk alsidighed og troværdighed, og stræber efter at 

artiklerne kun indeholder det væsentlige og dropper det overfladiske samt stiler mod at 

skrive et letforståeligt sprog. Avisen søger som udgangspunkt at skabe grundlaget for den 

fri meningsdannelse og beskriver derudover, at det er vigtigt at være uafhængig og grundig 

samtidig med, at modparter i samme sag skal have mulighed for at blive hørt. Berlingske 

Tidende lægger vægt på ikke at holde igen i forhold til historier, der kan være usikre og 

bemærker den hårfine grænse mellem det at være dristig og dumdristig.87 Avisen vil gerne 

tæt på læserne, hvilket forsøges ved at fortælle nogle stærke personlige historier; historier 

om mennesker, hvor læseren har en mulighed for at sige, ”det dér kunne være mig”.  

”Glæde er, at der er plads til både glimt i øjet og humor i avisen. Det er også ikke altid at prioritere de 
negative historier. Der er også gode ting i samfundet, der er udvikling og liv. Vi ønsker at bryde med det 
traditionelle - at den gode historie er den dårlige historie.”88 
 

Gennemgang af artikler fra Berlingske Tidende 

1. ”It-folk kan omgå logning af teleoplysninger”  

Offentliggjort d. 07.09.07 fra Ritzau 

                                                 
86 redaktionelt, http://omberlingske.berlingske.dk/composite-373.htm, d. 29/11 2007 
87 redaktionelt, http://omberlingske.berlingske.dk/composite-373.htm, d. 29.11 2007 
88 redaktionelt, http://omberlingske.berlingske.dk/composite-373.htm, d. 29.11 2007 
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Kritiske tilkendegivelser: 

• ”I ingeniørforeningen advarer man mod at indføre for mange forhindringer for 

brugen af IT i forsøget på at afsløre terrorister. – Hvis vi gør det alt for besværligt at 

bruge IT på halv- og heloffentlige steder, vil det bombe Danmark væk fra positionen 

som en af de førende IT-nationer” (Jørn Guldberg, formand for ingeniørforeningens 

Teknologi- og Innovationsudvalg) (L) 

 

2. ”Penge at tjene på anti-terrorlov”  

Offentliggjort d. 15.09.07 skrevet af Jakob Skouboe 

 

Kritiske tilkendegivelser: 

• ”Krav om at man skal have sikkerhedsgodkendt personale og lignende har ført til 

kraftig kritik af loven (...)” (F) 

 

3. ”Dyr overvågning af danskerne skal kun bruges sjældent”  

Offentliggjort d. 29.09.07 skrevet af Thomas Breinstrup. 

 

Kritiske tilkendegivelser:  

• ”På moderne dansk er det en ommer – en dyr ommer. Lige så god ideen er, lige så 

ubrugelig bliver det i den nuværende form. Man burde være startet i det små, så man 

kunne få folk med, sådan som det er sket med kameraovervågningen i London. Den 

har bevist sit værd. Nu får man i stedet en stor opposition. Hvis jeg sad i PETs stol, 

ville jeg meddele politikerne, at det kan vi desværre ikke bruge til ret meget.” (Ulf 

Munkedal, administrerende direktør i IT-sikkerhedsfirmaet Fort Consult) (F, E)  

• ”Teleselskaberne skal samle oplysninger fra en række forskellige systemer, som hidtil 

ikke har ”talt” sammen. Kundekartoteket har ikke tidligere haft brug for at vide, 
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hvordan trafikken i telenettet kører. Nu skal oplysningerne kobles sammen i en stor, 

elektronisk logbog. Her skal også samles oplysninger om, gennem hvilken mast 

mobilsamtalen begyndte, og hvor den sluttede. - Det er funktionaliteter, der absolut 

ikke er medfødt” (Jens Ottosen-Støtt, Juridisk direktør for Telia) (F) 

• ”Men han undrer sig over, at der er store undtagelser i lovgivningen.” (Jens Zimmer 

Christensen, hoteldirektør og formand for hotel- og restaurationsbrancheforeningen 

Horestas Region Hovedstaden) (E) 

 

Positive tilkendegivelser 

• ”(...) branchen er ikke imod hverken lovgivningen eller baggrunden for den.” (Jens 

Zimmer Christensen, hoteldirektør og formand for hotel- og 

restaurationsbrancheforeningen Horestas Region Hovedstaden) (C) 

 

Tendensen i artiklerne er, at de alle fokuserer på, at LB har mange huller og omkostninger. 

Overskrifterne er noget negativt ladede og omhandler de økonomiske og tekniske aspekter 

af loven. Journalisterne benytter sig i stor stil af eksperter inden for IT, jura og ingeniør-

branchen, hvis udtalelser underbygger journalistens påstande.  I princippet fremgår det ikke 

af holdningerne, at de adspurgte eller journalisten selv er imod grundlaget for LB, da de alle 

mere eller mindre kun fokuserer på, at lovgivningen har for store huller og derfor ikke er 

værd at bruge så mange penge på. Derudover er artiklerne generelt meget korte og ikke 

særligt dybdegående.  

Avisens positionering er svær at spore i disse artikler. Ord som ”alsidighed”, ”grundig”, ”fri 

meningsdannelse” og ”rummelighed” fremgår i deres positionering, men disse er bestemt 

ikke opfyldt i artiklerne. Der er ikke medtaget mange forskellige vinkler på bekendtgørelsen; 

og artiklerne er generelt ikke særligt direkte holdningstilkendegivende, men i stedet 

formidlende og fokuseret på omkostninger og tekniske mangler ved LB. I artiklen ”It-folk 
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kan omgå logning af teleoplysninger” (fra Ritzau) er varslet, at Danmark vil blive ”bombet væk” 

fra sin position i verden som førende inden for IT, hvis der bliver lagt for mange 

begrænsninger på IT-brugen som følge af LB. Hvad vil det sige? Journalisten søger ikke at 

uddybe dette svar, men bruger det blot som en overfladisk holdning. Læseren får slet ikke 

indblik i, at LB også kan være et spørgsmål om menneskerettigheder og indgriben i 

privatlivets fred. Økonomi og ”hullerne” er i højsædet. Men det er værd at bemærke, at der 

på trods af udvidelsen af søgningen, stadig kun er tre relevante artikler, som alle kun er 

elektronisk offentliggjorte. Dette kan være betyde, at vi ikke kan tillade os at klandre dem 

for ikke at leve op til deres egen profil, men det siger også noget om, at de ikke har valgt at 

prioritere  LB som en væsentlig nyhed.   

 

Jyllands-Posten om Jyllands-Posten 

Jyllands-Posten blev grundlagt i 1871,89 da de seks grundlæggere var utilfredse med de 

øvrige avisers kvalitet. Jyllands-Posten startede som en regional jysk avis, men er i dag 

Danmarks største oplagsmæssigt. 

”Jyllands-Postens journalistik er kritisk, fair og frygtløs. Ingen andre skal bestemme, hvad der - med loven 

som ramme - må skrives i spalterne.”90 

Avisen lægger vægt på uafhængighed, både økonomisk, organisatorisk og partipolitisk. 

Journalistisk frihed og troværdighed er endvidere væsentlige begreber i Jyllands-Postens 

værdisæt.91 Jyllands-Postens grundlag er liberalt; ”den liberale holdning, som er hele 

udgivelsesgrundlaget, indebærer, at Jyllands-Posten står for et frihedsorienteret livssyn, et tolerant og 

humanitært menneskesyn og et demokratisk og socialt ansvarligt samfundssystem.” 92  

                                                 
89 redaktionelt, http://jp.dk/info/jp_information/jps_historie/article927007.ece, d. 28.11 2007 
90Juste http://jp.dk/info/jp_information/article922032.ece, den. 28/11 2007 
91 redaktionelt, http://jp.dk/info/jp_information/jps_historie/article927007.ece, d. 28.11 2007 
92Juste, http://jp.dk/info/jp_information/article922032.ece, d. 28.11 2007  
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Avisen udgives af et driftsaktieselskab, der også udgiver Politiken og Ekstra Bladet. 

Chefredaktør Carsten Juste påpeger, at den redaktionelle uafhængighed fastholdes, da 

avisernes chefredaktører udpeges af Jyllands-Postens Fond og Politiken-fonden, som 

fastslår, at Jyllands-Posten fortsat skal udgives som liberal og uafhængig avis. Dog skal det 

pointeres, at ledende artikler skrives uafhængigt af avisens øvrige journalistiske virke.  

Gennemgang af artikler fra Jyllands-Posten 

1. ”Nytteløs overvågning dyr for forbrugerne” 

Offentliggjort d. 04.09.07 i Jyllands-Posten Øst skrevet af Troels Henriksen 

 

• Kritiske tilkendegivelser: 

• ”Men prisen er høj. 200 mio. kr. i engangsudgifter og 50 mio. kr. i årlige 

driftsudgifter for telebranchen. 150.000 kr. for et gennemsnitligt dansk hotel og et 

endnu ukendt millionbeløb for landets antenneforeninger for en terrorbekæmpelse 

(…) er penge ud af vinduet.” (unavngivne IT-eksperter fra Danmark) (F) 

• ”Vi finder det absurd. Det har ingen effekt, bliver enormt kostbart og er fyldt med 

huller, så det aldrig bliver effektivt. Hvis man bruger Hotmail eller en anden e-

mailtjeneste på internettet, der ikke ligger i Danmark, bliver det ikke registreret. Det 

er meget let at undgå at blive registreret.” (Peter Ussing, formand for Prosa, 

Forbundet af IT-professionelle) (E*2, F) 

• ”Der er ingen rationel forklaring på, at de har lavet det. Man kan ikke finde en eneste 

ekspert, som mener, at det [LB, red.] er fornuftigt.” (Peter Ussing) (L) 

 

2. ”Forbrugere skal betale for værdiløs logning” 

Offentliggjort d. 04.09.07 skrevet af Karim Pedersen 

Kritiske tilkendegivelser:  



 48

• ”(…) kritiserer, at systemet er fyldt med huller.” (unavngivne eksperter) (E)  

• ”Vi finder det absurd. Det har ingen effekt, bliver enormt kostbart og er fyldt 

med huller, så det aldrig bliver effektivt. Hvis man bruger Hotmail eller en anden 

e-mailtjeneste på internettet, der ikke ligger i Danmark, bliver det ikke registreret. 

Det er meget let at undgå at blive registreret.” (Peter Ussing) (E*2, F)  

 

3. ”Forkerte oplysninger fra Justitsministeriet” 

Offentliggjort d. 07.09.07 i Jyllands-Posten Vest skrevet af Troels Henriksen  

 

Kritiske tilkendegivelser:  

• ”Men vi har ikke interesse i at overvåge vores kunder. Vi gør det som en slags 

værnepligt over for myndighederne og har ikke lod eller del i den politiske 

målsætning.” (Ib Tolstrup, direktør i brancheforeningen for 

telekommunikationsindustrien, der taler på vegne af blandt andet telefonselskaberne) 

(L)  

• ”Det er [nemt] at undgå en registrering ved hjælp af enten en Hotmail eller en 

firmamail.” (Prosa, Forbundet for IT-professionelle) (E) 

• ”Vi har undervejs påpeget hvor hegnet var lavest. I hele opsætningen er der 

mulighed for at smutte uden om, men vi ville ikke tage stilling til, om det er godt 

nok eller ej.” (Ib Tolstrup) (E) 

 

4. ”Den ubærlige tanke” 

Offentliggjort d. 07.09.07 ledende artikel 

 
Kritiske tilkendegivelser:  
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• ”Eksempelvis forekommer det noget besynderligt, at man vil overvåge telefon- og 

internettrafik i alle fællesantenneforeninger, som har over 100 medlemmer.” (L)   

• ”Som om potentielle terrorister ikke kunne finde på at henlægge deres trafik til 

mindre og ikke overvågede systemer.” (E) 

• ”(…) kalder da også dele af terrorpakken for et hullet hegn og penge ud af vinduet.”  

(unavngivne eksperter) (E,F)  

 

Positive tilkendegivelser:   

• ”Terrorisme er ikke alene en trussel mod vore liv, vor velfærd og vore materielle 

værdier. Den er også en trussel mod de grundlæggende retsprincipper.” (A) 

• ”Samfundet skal beskyttes mod påtænkte og planlagte forbrydelser.”(A) 

• ”Det betyder selvfølgelig ikke at vore grundlæggende principper for retssikkerhed 

skal sættes ud af kraft, og det er ikke et frikort til emsige politikfolk til at anholde og 

ransage.” (B) 

 

5. ”S vil have debat om overvågning”  

Offentliggjort d. 12.09.07 i Jyllands-Posten Øst skrevet af Troels Henriksen 

 

Kritiske tilkendegivelser:  

• ”Jeg ser nogle problemer i forhold til udmøntningen af logningsbekendtgørelsen, og 

det er derfor, at jeg stiller spørgsmålene.” (Troels Ravn, Socialdemokratiets IT-

ordfører) (L) 

 

6. ”Terrorpakkens kritikere går på gaden”  
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Offentliggjort d. 12.09.07 skrevet af Karim Pedersen.  

 

Kritiske tilkendegivelser: 

• ”Det er en menneskeret at kunne kommunikere med andre uden at blive aflyttet af 

staten. Både i sit eget hjem og på internettet.” (Niels Elgaard Larsen, formand for IT-

Politisk Forening) (G) 

 

7. ”Hoteller ikke klar til overvågning” 

Offentliggjort d. 15.09.07 i Jyllands-Posten Vest skrevet af Anne Funch.  

 

Kritiske tilkendegivelser:  

• ”Denne lovgivning virker lidt som en hovsaløsning. Vi er flere hotelejere, der endnu 

ikke har fået installeret det udstyr, vi skal, fordi vi ikke har kunnet få svar på de 

spørgsmål, vi har været i tvivl om. Vi er jo hotelejere og ikke IT-eksperter.” (Jens 

Zimmer Christensen, Bestyrelsesmedlem og talsmand for Horesta) (L) 

• ”Det undrer mig bare, at man ikke gør det ordentligt. Det er jo stadig muligt for 

potentielle terrorister at benytte computere på biblioteker og læreanstalter – dér 

gemmer man ikke oplysningerne.” (Jens Zimmer Christensen) (E) 

 

Positive tilkendegivelser: 

• ”(..)Bag denne lovgivning ligger et meget stort stykke arbejde. Det har været et langt 

forløb, og Horesta har ikke gjort det klart over for sine medlemmer, hvor vigtig 

denne lovgivning er.” (Per Ørum, De konservatives IT-ordfører) (L) 
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• ”(...) hotelbranchen er godt klar over, at det er en vigtig lovgivning.” (Jens Zimmer 

Christensen) (L) 

• ”Det er i alles interesse, at vi gør det så svært som muligt for terrorister her i landet.” 

(Jens Zimmer Christensen) (B) 

8. ”Storesøster kigger med” 

Offentliggjort d. 15.09.07 skrevet af Asger Westh. 

 

Kritiske tilkendegivelser:  

• ”Det er en glidebane, der vil føre til det totale overvågningssamfund.”(Niels Elgaard 

Larsen, formand for IT-Politisk forening.) (K) 

 

9. ”Enhedslisten: Send alle dine mails til Lene Espersen”  

Offentliggjort d. 20.09.07 skrevet af Karim Pedersen  

 

Kritiske tilkendegivelser: 

• ”(..) overvågning har taget overhånd.”(Enhedslisten) (K) 

• ”(..)loven er hullet” (Enhedslisten) (E) 

• ”Selv den dummeste terrorist kan finde måder at komme udenom de nye 

regler.”(Johanne Schmidt-Nielsen, folketingskandidat for Enhedslisten) (E) 

• ”Lene Espersen burde sikre den personlige frihed, frem for at krænke den.”(Johanne 

Schmidt-Nielsen) (G) 



 52

Positive tilkendegivelser: 

• ”De nye regler skal bekæmpe terror(..)” (A) 

 

10. ”Tele-firmaer betaler 200 mio. for logning” 

Offentliggjort d. 21.09.07 skrevet af Jens Nielsen.  

Kritiske tilkendegivelser: 

• ”Terrorlovens logningsbekendtgørelse, (...) vil være virkningsløs overfor terrorister 

(..)” (unavngivne eksperter) (E) 

 

De ti artikler fra Jyllands-Posten kan ved hjælp af de ovennævnte holdninger, henholdsvis 

for og imod LB, være med til at give et samlet billede af den tendens, som bliver udtrykt. 

Størstedelen af artiklerne tilkendegiver holdninger, der er imod LB. Det fåtal af artikler, som 

udtrykker en positiv indstilling, funderer holdningerne i terrorbekæmpelse, som meget 

passende er det primære formål med hele registreringen. Det er værd at bemærke, at 

størstedelen af artiklerne, der er imod LB udmøntes i, at denne er fyldt med smuthuller til 

gode for terroristerne, som klart modarbejder formålet med registreringen af dataene. 

Endvidere er mange, af de anvendte eksperter, af den holdning, at LB er meget dyr, når 

man tager dens virke i betragtning. Det der udtrykkes og fokuseres på i Jyllands-Posten er 

altså mere de tekniske og økonomiske aspekter, hvor de mere menneskelige, som for 

eksempel krænkelse af borgernes rettigheder, kun kommer til udtryk en enkelt gang, og 

hvor holdningen til privatlivets fred er underrepræsenteret. 

Tendens er ligeledes at de holdninger, der tilkendegives overvejende gives ved hjælp af 

ekspertudsagn.  
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Da langt størstedelen af artiklerne er præget af en holdning imod LB og en meget 

konsekvent inddragelse af de samme eksperter, fører dette til en manglende debat og en 

meget kritisk-økonomistisk indgangsvinkel. Det kan undre, at der i artiklerne fokuseres på 

meget de økonomiske aspekter for konsekvenserne af registreringen, når de profilerer sig 

selv som ”et tolerant og humanitært menneskesyn”.  

Vi vil påpege, at Jens Zimmer er en af de eksperter, der både kommer med negative og 

positive tilkendegivelse, men grundlæggende synes han dog at være for LB. Denne 

problematik vil vi tage op senere. 

 

Information om Information 

Det illegale nyhedsbureau Information blev forvandlet til dagbladet Information i løbet af 

natten til den 5. maj 1945, og er det yngste endnu eksisterende dagblad i Danmark. 

Information har, i modsætning til de tre andre aviser, en lang og udførlig tilblivelseshistorie, 

som er at finde på deres internetportal. Det væsentlige for vores vedkommende er dog, 

hvilke journalistiske og menneskelige værdier de opererer med, og dette giver dele af deres 

formålsparagraf et godt billede af, samtidig med at det fortæller meget om deres normative 

synspunkt.93 

Information må, hverken af politisk eller økonomisk pres, bringes til at skrive imod dets 

egen overbevisning eller fortie forhold, som det selv mener bør offentliggøres og skal 

således forblive tro mod sin oprindelse som modstandsbevægelsens organ under 

besættelsen. Information skal være et forum for det frie ord og skal redeligt informere om 

modstridende synspunkter i det offentlige liv, samt påtale uoverensstemmelser mellem tale 

                                                 
93http://www.dagbladetinformation.dk/InfWebsite/FremvisningPHP/Common/Information.php?pShow=../FremvisningHTM
L/OmOs/OmFAQ.php, d. 28.11 2007 
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og gerning. Avisen skal ved netop at informere om begivenheder i Danmark og i udlandet, 

og om disses baggrund og sammenhæng, arbejde for demokrati, frihed og for forståelse og 

samfølelse mellem mennesker og samfund; herunder også for demokrati og samarbejde på 

Informations egen arbejdsplads.94 

 

Information har ligeledes prøvet at opstille en række krav til egne artikler. 

- At prioritere væsentlighed højt (frem for underholdning og sensationsmageri) 

- At prioritere principsager højt. 

- At prioritere grundighed og seriøsitet. 

- At anlægge en kritisk vinkel overfor accepterede dogmer. 

- At være kritiske overfor magthavere. 

- At sætte historierne ind i en større sammenhæng - se de større perspektiver og 

fastholde en international referenceramme. 

Information har derudover en idé om, hvem deres målgruppe er, og stiler artiklerne 

herefter. Artiklerne henvender sig således typisk til ”(…) folk der studerer eller har gennemført en 

videregående uddannelse og samtidig er der ofte tale om folk, der ikke synes, de store aviser, tv-nyhederne osv. 

kommer ned i problemerne - og som gerne vil have en alternativ dækning.” 95 

Desuden forsøger Information at vise, at de er bevidste om deres sproglige virkemidler;  

”Vi prioriterer et levende og alsidigt sprog - men også forskelligheden i sproget - man skal ikke bruge det 
samme sprog i en kontant nyhedshistorie som i en oplevelsesreportage. Men det er meget vigtigt at dyrke 

                                                 
94 
http://www.dagbladetinformation.dk/InfWebsite/FremvisningPHP/Common/Information.php?pShow=../FremvisningHTML
/OmOs/OmFAQ.php, d. 28.11 2007 
95http://www.dagbladetinformation.dk/InfWebsite/FremvisningPHP/Common/Information.php?pShow=../FremvisningHTM
L/OmOs/OmFAQ.php, d. 28.11 2007 
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sproget som en fortællemåde, der kan være langt stærkere end den lille del af virkeligheden, som tv-fotografen 
får i kassen.”96 

Gennemgang af artikler fra Information 

1) ”Overvågning: Senest lov om overvågning er meget tæt på Big Brother” 

Offentliggjort den 19.09.07 skrevet af Hans Henrik Rasmussen 

 

Kritiske tilkendegivelser:  

• ”(…) bekendtgørelsen er et stort skridt i den forkerte retning” (Christel Schaldemose, 

medlem af Europaparlementet, socialistisk folkedemokrat) (K) 

• ”vi ender med at overvåge almindelige uskyldige borgere (…)” (Christel 

Schaldemose) (K) 

• ”(…) vi er gået for langt ved at ændre grundlæggende på mange af de rettigheder, vi 

har i samfundet” (Christel Schaldemose) (G) 

• ”Hvis nu oplysninger om borgerne ender i de forkerte hænder,(…) kan [de] blive 

misbrugt” (Christel Schaldemose) (H) 

• ”(…)bekendtgørelsen er et stort skridt i den forkerte retning.” (Christel 

Schaldemose) (K) 

• ”(…)vi nærmer os skrækvisionen om overvågningssamfundet fra Orwells 1984’” 

(Christel Schaldemose) (K) 

 

Positive tilkendegivelser: 

• ”(…)i den nye terrorsag har logning jo hjulpet(…)” (Magnus Heunicke, 

trafikordfører, socialdemokrat) (A) 

 

                                                 
96http://www.dagbladetinformation.dk/InfWebsite/FremvisningPHP/Common/Information.php?pShow=../FremvisningHTM
L/OmOs/OmFAQ.php, d. 28.11 2007 
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2. ”Radar: Farvel Privatliv” 

Offentliggjort den 19.09.07 skrevet af Henrik Føhns  

 

Kritiske tilkendegivelser:  

• ”Vi vil og skal have privatliv” (Helen Nissenbaum, lektor ved Information Law 

Institute, New York University School of Law) (D) 

• ”(…)respekt om den enkeltes privatliv(…) (D) 

• ”(…)vi bliver målt efter hvor potentielt farlige vi er for samfundet” (L) 

• (…)vores liv er blevet fuldstændigt gennemsigtige.” (D) 

• ”De nye terrorlove går kun udover småkriminelle og helt almindelige borgere(…)” 

(Erik Moechel fra IT-websitet Future Zone) (E) 

• ”(…)velfærdsstaten er blevet til en sikkerhedsstat” (David Lyon, Professor på 

Queen’s University, Canada) (J) 

 
Positive tilkendegivelser:  

• ”Overvågning bliver af mange betragtet som et nødvendigt onde i kampen mod 

terrorisme” (A) 

•  (…) vi vil gerne have tryghed og politimæssig overvågning af terrortrusler” (Helen 

Nissenbaum) (B) 

 

3. ”Hej, husk, fra i dag bliver alle dine e-mails, telefonopkald og SMS’er registreret…” 

Offentliggjort den 15.09.07 skrevet af Nina Trige Andersen 

 

Kritiske tilkendegivelser: 

• ”Men potentielle terrorister kan nemt slippe uden om registreringen (…)” (E) 
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• ”(…) nytteløs, i værste fald en alvorlig trussel mod almindelige menneskers 

retssikkerhed” (unavngivne kritikere) (J) 

• ”Det her system(…)fanger ikke terrorister(…)der kan skjule deres færden” (Niels 

Elgaard Larsen fra IT-Politisk Forening) (E) 

• Folk der planlægger forbrydelser(…)finder måder at omgå denne registrering(…) 

(Christian West, direktør for det private sikkerhedsfirma AS Solution) (E) 

• ”Det er krænkelse af privatlivet(…)” (Niels Elgaard Larsen) (D) 

• ”I alle systemer sker der fejl.(…)eller der kan være folk inden for systemet, der 

bevidst misbruger det. (Niels Elgaard Larsen) (H) 

• ”Principielt spiller det ingen rolle, om det er en maskine eller et menneske der står 

for overvågningen – det er lige ubehageligt” (Niels Elgaard Larsen) (I) 

 

Positive tilkendegivelser: 

• ”Fra i dag bliver alle(…)registreret(…)til gavn for politiet og efterretningstjenesters 

efterforskning.” (A)  

• ”(…)giver politi og efterretningstjeneste flere muligheder for at opklare og forebygge 

terrorisme.” (A)  

• ”(…)elektroniske spor, der gav mulighed for at finde frem til netværket omkring 

terroristerne(…)gjorde politiet i stand til at forhindre yderligere død og ødelæggelse” 

(Peer Henrik Hansen, Ph.d.–studerende ved Roskilde Universitet med speciale i 

efterretningsvæsen og koldkrigshistorie) (A) 

• ”Der kan det her system være en hjælp i efterforskningen”. (Peer Henrik Hansen) 

(A) 

• ”(…)det er et fantastisk resultat at stoppe terrorhandlinger, inden de bliver ført ud i 

livet” (Franco Frattini, EU’s justitskommissær) (A) 
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• ”Mit mål er at styrke, ikke svække vores muligheder for at forebygge og retsforfølge 

terrorisme på effektiv vis(…)øget data indsamling [er et] centralt led i denne 

udvikling.” (Franco Frattini) (A) 

 

4. ”Ledende artikel: Ubehag” 

Offentliggjort d. 15.09.07 skrevet af Brigitte Alfter 

 

Kritiske tilkendegivelser: 

• ”Men argumentet om, at man ikke behøver at være bekymret, hvis ikke man har gjort 

noget, holder heller ikke. Af to årsager: Dels at der er en meget reel fare for misbrug 

og fejl, dels kan det ske, at folk føler et egentligt ubehag ved at vide, at de bliver 

overvåget – uanset om de har gjort noget eller ej.” (Jesper Ryberg, Professor i filosofi 

ved RUC) (H, D) 

• ”Lagringen af data giver ingen mening i forhold til målet om at forebygge terrorisme. 

De folk, der har terrorhensigter, kan med lethed finde smutveje.” (unavngiven 

forsker) (E) 

• ”(…)de gener, overvågning kan påføre almindelige folk(…)” (Jesper Ryberg) (D) 

• ”(…)mulighed for fejl og misbrug” (Jesper Ryberg) (H, E) 

• ”så er der det simple ubehag ved at føle sig overvåget” (Jesper Ryberg) (D) 

• ”borgerovervågning, hvor man skal indberette hinanden, ville gøre at man møder 

andre med forbehold og føler sig på vagt” (Jesper Ryberg) (I) 

 

Positive tilkendegivelser: 

• ”Det gør da ikke noget med overvågning, hvis man ikke har gjort noget” (C) 

• ”Det bliver gjort for at beskytte mig og andre mod terror” (A) 
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Det er en klar tendens i artiklerne i Information, at de fremlægger både kritiske og positive 

holdninger. Avisen tager fat i mange forskellige eksperter, som hver giver deres syn på LB.  

Der er altså flere forskellige synspunkter som bliver tilkendegivet i artiklerne, hvilket blandt 

andet ses i artiklen ”Overvågning: Seneste lov om overvågning er meget tæt på Big 

Brother” (af Hans Henrik Rasmussen), Hvor den centrale vægt ligger på kritikerens 

holdning om LB og afslutter tilmed artiklen med et meget opsigtsvækkende perspektiv for 

den kritiske og måske skeptiske læser. Et andet perspektiv ses i artiklen ”Radar: Farvel 

privatliv” (af Henrik Føhns), som fremstiller flere paradokser. Her perspektiverer 

skribenten til de overvågede gader i London, et skræmmebillede for læseren, hvor han også 

påpeger, at vi allerede selv er med til overvåge hinanden, ved hjælp af internetsteder som 

YouTube.97  Skribenten konstaterer også, at vi på trods af vores behov for privatliv, 

samtidig søger tryghed i samfundets institutioner og antyder, at overvågning af mange bliver 

betragtet som et nødvendigt onde i terrorbekæmpelsen.  Begrebsapparatet og 

begrundelserne for synspunkterne er gennemgående ens i de forskellige artiklerne. De 

lægger stor vægt på privatlivets fred, og de ”smuthuller” og mangler som mange synes at 

finde i LB; men det er også en gennemgående tendens fra de adspurgte eksperter, at LB er 

vigtig og nyttig i forhold til bekæmpelsen af terror, og et vigtigt redskab i politiets 

efterforskninger.  

 

Artiklerne lægger sig samlet set tæt op af Informations egen positionering, i forhold til deres 

værdigrundlag og til deres målgruppe. Desuden lægger artiklerne vægt på modstridende 

synspunkter som giver mange velovervejede perspektiver i skribenternes kritiske debat om 

LB. 

                                                 
97 YouTube er en gratis internetportal, hvor brugere kan se og dele videofilm med hinanden. 
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Politiken om Politiken 

Politiken har valgt ikke at skildre deres historie og værdigrundlag på internettet, så 

oplysninger om dette er sparsommelige. Dog er det ikke svært at finde frem til, at Politiken 

blev grundlagt den 1. oktober 1884 i København af Viggo Hørup, Edvard Brandes og 

Hermann Bing, som sammen formulerede avisens grundlag som "Organet for den højeste 

Oplysning i det danske Folk".98 Allerede i 1905 indledes samarbejdet med Det Radikale 

Venstre, da partiet bliver dannet. I 1956 får Politiken sit eget ’uafhængighedsmanifest’ og i 

1959 tilføjes og præciseres avisens udgivelsesgrundlag og chefredaktionernes (Politikens og 

Ekstra Bladets) pligter, nemlig at lede bladene "som uafhængige, radikalt-socialt liberale 

blade og organer for dansk frisind i overensstemmelse med Politikens hidtidige 

traditioner."99 I 1970 bryder Politiken de allersidste bånd til Det Radikale Venstre efter 65 

års samarbejde.  

”Oversat til nutidigt sprog er Politiken en socialliberal avis der er uafhængig af politiske partier og 
organisationer. Den daglige leder skrives med udgangspunkt i en humanistisk oplysningstradition med vægt 
på frisind, menneskerettigheder, tolerance og demokrati.”100 

 

Gennemgang af artikler fra Politiken  

 

1. ”Nedtælling til ny masseregistrering”  

Offentliggjort d. 14.09.07 skrevet af Søren Dilling. 

 

Kritiske tilkendegivelser:  

• ”Logningsbekendtgørelsen vil ikke have nogen effekt på eventuelle terrorister.” (E)  

                                                 
98 http://politiken.dk/lederpladsen/politikenfakta/article177917.ece 
99 http://politiken.dk/lederpladsen/politikenfakta/article177917.ece 
100 http://politiken.dk/lederpladsen/politikenfakta/article177917.ece 
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• ”(...)det vil genere og udsætte en masse almindelige mennesker for unødig 

overvågning” (D) 

• ”(...)tale om et meget vidtgående indgreb i retten til privatliv, hvor man rammer rigtig 

mange mennesker. Langt størstedelen af de mennesker man nu vil registrere, er jo 

slet ikke relevante for PET’s arbejde” (Rikke Frank Jørgensen, ph.d. kandidat ved 

Institut for menneskerettigheder – ekspert i menneskerettigheder og IT-samfundet) 

(D) 

• ”(...)fra et menneskeretsligt perspektiv ikke sammenhæng mellem det man ønsker at 

opnå – nemlig at finde og overvåge terroristerne – og så det indgreb, man har 

besluttet sig for” (Rikke Frank Jørgensen) (G) 

• ”(...)terrorister kan med lethed undgå at blive logget” (E) 

• ”(...)giver private virksomheder en uønsket politirolle, og at der er risiko ved at lade 

private virksomheder opbevare følsomme persondata. (Prosa, Datatilsynet, ITEK, 

IT-Politisk Forening, tele- og internetbranchen. Se nedenfor) (L) 

 

Det bliver i artiklen nævnt et par væsentlige facts som er værd at fremhæve: Institut for 

menneskerettigheder har givet indsigelser til staten omkring LB, men ingen har lyttet til 

dem. Derudover har både Prosa, Datatilsynet, ITEK, IT-Politisk Forening, tele- og 

internetbranchen alle været kritiske over for det nye tiltag. 

 

Positive tilkendegivelser: 

• ”Formålet er at hjælpe politiet i kampen mod terror” 

2. ”Eksperter håner internet-overvågning” 

Offentliggjort d. 15.09.07 (ukendt forfatter/skribent) 

 

Kritiske tilkendegivelser 
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• ”(...)mens loven betyder store omkostninger for virksomhederne, og store indgreb 

i friheden for mindre IT-kyndige borgere, vil den sandsynligvis have meget lille 

effekt over for de terrorister og forbrydere, den er designet til at fange” (F, D,E) 

• ”(...)rammer kun de mest ubehjælpsomme internetbrugere men vil til gengæld 

koste teleselskaberne – og dermed forbrugerne - hundredvis af kroner at etablere 

og derefter det samme beløb at drive.” (Peter Ussing, formand for Prosa – 

Forbundet for IT-professionelle) (F) 

• ”(...)vi har i flere år påpeget, at det er helt til grin(...)Justitsministeriet har arbejdet 

med stigende og synlig inkompetence på at lave logningsbekendtgørelsen. Det er 

oplagt, at de, som har arbejdet med det her, ikke har anet, hvad de havde med at 

gøre (Peter Ussing) (E) 

• ”De fleste gør ting, de gerne vil holde for sig selv, og hvis der på et tidspunkt 

bliver åbnet for også at registrere indhold i et år, vil det blive misbrugt” (Peter 

Ussing) (H) 

 

3. ”Overvågning har begrænset effekt” 

Offentliggjort d.16.09.07 (ukendt forfatter/skribent) 

 
Kritiske tilkendegivelser: 

• ”Loven betyder omkostninger for virksomheder, og indgreb i friheden for mindre 

IT-kyndige borgere, men har sandsynligvis kun lille effekt over for terrorister.” (F,E) 

 

4. ”Interview: Hvad er meningen? ”Staten vil jo ikke undertrykke mig”” 

Offentliggjort 21.09.07 Interview med filosof Arne Victor Nielsen. Skrevet af Lasse 

Lundberg Andreasen  
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Positive tilkendegivelser:  

• ”(...)mener ikke, der er noget som helst at frygte(...)tværtimod en naturlig forlængelse 

af statens rolle, som er at holde os i live så længe som muligt” (Arne Victor Nielsen, 

filosof) (B) 

• ”Staten vil jo ikke undertrykke mig(...)kun bruge oplysninger til at undgå, at der 

kommer en bombe på Nørreport station.” (Arne Victor Nielsen) (B) 

• ”Det er absurd at forestille sig, at staten vil misbruge e-mail oplysninger fra 

danskerne mod dem selv. De bliver jo kun brugt imod dem, som har et eller andet 

for” (Arne Viktor Nielsen) (C) 

• ”den danske stat er jo genforsikret i EU, så der er ingen grund til at tænke nationalt 

mere. Man kan ikke forestille sig, at Danmark skulle komme i lommen på en 

fremmed magt.” (Arne Victor Nielsen) (B) 

 

5. ”Interview: Hvad er meningen? ”Vi har ret til at beskytte os mod overvågning”” 

Offentliggjort d. 25.09.07 Interview med Peter Ussing, formand for Prosa - Forbundet for 

IT-professionelle. Skrevet af Rasmus Barud Thomsen. 

 

Kritiske tilkendegivelser:  
 

• ”(...)antallet af terrorister, eller potentielle terrorister, i Danmark er meget begrænset. 

Højt sat (...) mellem 500 og 1000 personer, og der bor fem millioner(...)det er meget 

at overvåge os alle sammen.” (Peter Ussing) (F) 

• ”(...)tror ikke [logningsbekendtgørelsen] giver sikkerhed. De penge, som man nu 

bruger på generel overvågning af alle danskere, ville være meget bedre brugt på 

målrettet efterforskning mod de grupper, man kan tænke sig vil lave terror.” (Peter 

Ussing) (F) 
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• (...)for meget at overvåge os alle sammen, hvis risikoelementerne er at finde i et 

snævert miljø.” (Peter Ussing) (E) 

 

Gennem læsningen af artiklerne fra Politiken, er det tydeligt, at journalisternes generelle 

holdning peger på en modstand af LB. Samtlige fem artikler, med undtagelse af en enkelt, 

indeholder interviews med eller udtalelser fra eksperter, som alle er skeptiske over for denne 

nye lov. Den eneste artikel som går imod denne tendens, viser en forholdsvis afslappet 

holdning til den nye lovs indhold og en følgende overbevisning om at staten kun vil os det 

bedste. Dermed skabes der ikke en helt så tydelig debat omkring LB, som der måske ville 

ved inddragelse af en mere markant repræsentant fra modpolen. Fokus ligger altså primært 

på de negative holdninger.  

Diskussionen er centreret om, hvor mangelfuld LB er, især i form af de mange ”huller” som 

giver terrorister mulighed for at snige sig udenom registreringen. Der gives udtryk for, at 

det i høj grad er problematisk, at loven først og fremmest er dyr at gennemføre for dem, 

den er blevet pålagt og dernæst fremstår så ugennemarbejdet, at den slet ikke tjener sit 

egentlige formål. Det er uforståeligt, hvorfor det er nødvendigt at overvåge hele Danmarks 

befolkning, hvis man i stedet kunne fokusere på de miljøer eller risikogrupper, hvor man 

forestiller sig at terrorplaner kunne opstå. Derudover er indstillingen, at logning og 

overvågning er en krænkelse af vores privatliv og i værste fald en trussel mod 

grundlæggende menneskerettigheder. Dette er et iøjefaldende og meget markant argument 

imod LB og bliver i denne forbindelse et nøgleord set i forhold til beskrivelsen af Politikens 

egen positionering. Her er det tydeligt, at der lægges vægt på de menneskelige værdier frem 

for de mere praktiske eller faktiske problemer ved LB. 
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Sammenfatning af de fire avisers tilkendegivelser i forbindelse med 

logningsbekendtgørelsen 

Efter at have læst de udvalgte artikler fra henholdsvis Berlingske Tidende, Jyllands-Posten, 

Information og Politiken, kunne vi lave en sondring mellem kritiske og positive 

holdningstilkendegivelser. Denne sondring blev foretaget ud fra hver enkelt avis og herefter 

sammenfattet til generelle synspunkter, som er et resultat af, hvad vi vurderer til at være et 

sammenkog af alle artiklers tilkendegivelser fordelt ud på de forskellige aspekter som LB 

berører.101 Dette er de to kolonner nedenfor et resultat af.  

                                                 
101 Se skema med sammenfatningen af de overordnede kritiske tilkendegivelser og positive tilkendegivelser 
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Tilkendegivelserne i skemaet er altså formuleret som et udtryk for en overordnet holdning 

belyst enten kritisk eller positivt i forhold til LB.102 I forhold til de holdninger, der er 

positive stemt, har vi fordelt disse, så de dækker hele spektret af alle artiklers 

tilkendegivelser; Lige fra de materialistisk funderet til de menneskeretslige og ligeledes med 

de holdninger, der stiller sig kritiske overfor LBs egentlige funktion. Dernæst er hver enkelt 
                                                 
102 Søjlen uden for kategori indeholder de artikler der afviger kraftigt fra de ellers overordnede holdninger 

Positive holdninger Kritiske holdninger 

 

Logningsbekendtgørelsen indebærer: 

- Et godt middel i kampen mod terror 

og derved bevarelse af menneskeliv 

(A) 

- Staten vil passe på os (B) 

- Uden for kategori (C) 

 

 

Logningsbekendtgørelsen indebærer: 

- Krænkelse af privatlivets fred (D) 

- Ufuldstændig pga. for mange 

smuthuller (for terrorister)/dårlig 

effekt (E) 

- Dyr i drift (G) 

- Trussel mod grundlæggende 

menneskerettigheder (H) 

- Oplysninger kan misbruges 

- Kan føre til borgerovervågning (øget 

mistillid blandt borgere) (I) 

- Krænkelse af borgernes 

retssikkerhed (J) 

- Starten på en ukontrollerbar 

udvikling af overvågning (K) 

- Uden for kategori (L) 
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Via de indsatte tal i diagrammerne, kan vi tolke nogle tendenser i forbindelse med LBs 

fremstilling lige nu og her i de medier vores analyse indbefatter. Dermed bliver vores ærinde 

ikke at gennemgå ovenstående diagrammer slavisk én efter én, men derimod blot at påpege 

de mest bemærkelsesværdige tendenser. I den kritiske kolonne kan man ikke undgå at lægge 

mærke til, at langt størstedelen af tilkendegivelserne handler om, at LB er ubrugelig på 

grund af de mange ”smuthuller”. Med smuthuller menes måder, hvorpå terrorister kan 

omgå registreringen, alene ved for eksempel at benytte sig af computere på offentlige 

institutioner eller tilfældigvis at sidde i boligforeninger med under 100 medlemmer. Men 

også brugere af store udbydere som G-mail og Hotmail kan ved hjælp af en kryptering 

undgå at blive registreret. Hernæst kommer krænkelse af privatlivets fred og registreringen 
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bliver dyr at realisere. Det er værd at lægge mærke til; at holdninger om at LB kan være en 

trussel mod de grundlæggende menneskerettigheder, at oplysningerne kan misbruges og 

endvidere, at det er en krænkelse af borgernes retssikkerhed, som sjældent kommer på tale. 

En pointe er altså, at aviserne generelt har fokuseret på smuthullerne, som ofte er kædet 

sammen med, at LB er en økonomisk belastning. Man underminerer dermed de 

tilkendegivelser, der slår på de menneskelige tab og værdier.  

 

I diagrammet med de positive tilkendegivelser er det holdninger, der bakker op om kampen 

mod terror og bevarelsen af menneskeliv, som er hyppigst anvendt. Begrundelser for LBs 

ratificering er i mindretal, både i forhold til det samlede antal tilkendegivelser i artiklerne, 

men også i forhold til de forskellige varianter af tilkendegivelser. Dette kan vise den 

tendens, at journalisterne ikke kommer i dybden med artiklerne, fordi de stort set gør brug 

af de samme tre førnævnte tilkendegivelser, hvilket kan være et udtryk for manglende 

alsidighed. Det bliver i stedet meget unuanceret og overfladisk berørt.. 

 

For at forstå hvad der ligger bag mediernes dækning af LB, er det nødvendigt at have et 

indblik i, hvilke overvejelser journalisterne gør sig, når og før de skriver artiklerne. Derfor 

vil vi kort redegøre for de klassiske nyhedskriterier for derefter at se på, hvorvidt LB lever 

op til disse kriterier, og forsøge at finde årsager til, hvorfor de fire forskellige avisers 

dækning af begivenheden fremstår relativt overfladisk.  

 

Nyhedskriterier 

Ved udvælgelsen af historier med nyhedspotentiale taler man indenfor journalistikken om 

de klassiske nyhedskriterier103. De kriterier der traditionelt opstilles for, at man har med en 

nyhedsværdi at gøre. Det er de kriterier, der skal gøre, at artiklen appellerer til læseren, samt 

                                                 
103 Meilby: http://www.cfje.dk/cfje/VidBase.nsf/ID/VB00113232, d. 25.11.2007 
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at læseren faktisk finder den interessant. Det er i denne sammenhæng, at disse kriterier er 

udarbejdet. 

Kriterierne er samtidig mere eller mindre et udtryk for den journalistiske selvforståelse, idet 

udvælgelsesprocessen generelt falder naturligt for journalisterne. Det er eksempelvis ikke 

sjældent, at forsidehistorierne er ensartede i nyhedsmedierne. De fem kriterier man opererer 

med er sensation, identifikation, konflikt, aktualitet og væsentlighed. Dem vil vi nu udspecificere. 

 
Sensationen repræsenterer det uventede og det usædvanlige. Sensationen er præget af et 

overraskelsesmoment, der forundrer læseren. Det er det vilde og uventede. Historier der er 

præget af den sensationelle nyhedsværdi er ofte i kategorien sjove eller bizarre. I hvert fald 

skulle de gerne virke opsigtsvækkende på læseren.104  

 

Identifikationen er det element der gør, at læseren kan føle samhørighed med en part i 

historien. Det kan være i form af personer man direkte kan identificere sig med, 

konsekvenser og relevans eller steder og emner der er kulturelt tæt på modtageren. 

Traditionelt er kriteriet identifikationen karakteriseret af fire identifikationstyper, som 

benævnes personificering, interesse for eliten, kulturel nærhed og relevans for læseren. Men 

identifikationen som nyhedskriterium har i dag fået et ekstra karakteristika, der i daglig tale 

kaldes soft news. Betegnelsen dækker over det tidløse og ”bløde” nyhedsstof, som rammer en 

målgruppe, ugebladene ellers tidligere havde eneret på. Personificeringen er inddragelsen af 

hovedpersoner eller konkrete personer, der har oplevet nyheden eller problemet på tæt 

hold. Herved er der skabt grobund for identifikation hos læseren. Interesse for eliten er 

selvsagt læsernes interesse for de personligheder, de fleste har et kendskab til og en mening 

om. Altså historier om såkaldte kendisser. Kulturel nærhed omhandler følelsen af kulturel 

samhørighed, og derfor er det ikke de geografiske afstande der afgør nyhedsværdien, men 

                                                 
104 Meilby: http://www.cfje.dk/cfje/VidBase.nsf/ID/VB00113232, d. 25.11.2007 
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om de involverede kan skabe samhørighed med læseren. Relevansen for læseren er det 

sidste kriterium, der afspejler læserens egeninteresse. Jo mere direkte historien er i berøring 

med læserens liv eller får konsekvenser for læseren, desto mere relevant er det.105  

 

Kriteriet konflikt er meget ofte repræsenteret i nyheder, og er kendetegnet ved striden 

mellem interesser og/eller parter. Dette fører ofte til sympati med den ene part og 

derigennem identifikationen, og således spiller konfliktværdien på to kriterier.  

Konflikten er så ofte repræsenteret, da der i et demokratisk samfund konstant opstår 

interessekonflikter i forsøget på at tilgodese alle.106 

 

Aktualiteten er det tredje nyhedskriterium. Kriteriet er i praksis særligt karakteriseret ved 

ordet ”nu”. Ikke dermed sagt, at det er et kriterium i sig selv, for at aktualitetsværdien skal 

opnås. Men artikler der spiller på aktualitetsværdien indledes ofte med sætninger, hvor ”her 

og nu” har en væsentlig rolle. Det aktuelle er det nyeste af det nye, der gør at læseren føler 

sig bedst muligt opdateret og dermed rustet til at deltage i samtidens eller sågar dagens 

samtaleemne. Men det aktuelle (eller nye) er ikke defineret som det, der nødvendigvis netop 

er sket. En historie der er flere år gammel kan sagtens være aktuel, hvis den ikke tidligere 

har været offentliggjort. Historien kan tilegne sig aktualitetsværdi på trods af, at den ikke er 

tidsmæssigt ny. Typisk for at aktualitetsværdien opfyldes er endvidere, at historien er i 

hurtig udvikling, altså en historie, hvor der hele tiden sker noget nyt. 

 

Væsentlighedskriteriet skiller sig en smule ud fra de førnævnte, idet disse er kriterier, der 

primært tilfredsstiller læseren. Væsentlighedskriteriet er i højere grad en vurdering fra 

journalistens side om, hvorvidt en given historie er væsentlig for læseren. 

Væsentlighedskriteriet har det samfundsrelevante som omdrejningspunkt. Det væsentlige 
                                                 
105 Meilby, http://www.cfje.dk/cfje/VidBase.nsf/ID/VB00134837, 25. 11 2007 
106 Meilby, http://www.cfje.dk/cfje/VidBase.nsf/ID/VB00113232, 25. 11 2007 
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kan eksempelvis være historier, der ikke direkte berører modtageren eventuelt på grund af 

stor geografisk afstand. Disse historier må så gøres vedkommende med en anden 

nyhedsværdi, for at den opnår nyhedskarakter også for læseren. Omvendt ses det også 

jævnligt at det modsatte sker, at journalisten ikke ser en enkelt historie som væsentlig nok 

og derfor sætter den ind i en større samfundsmæssig kontekst.107   

 

Kriterierne er ikke en udtømmende definition på, hvad en nyhed er. En sådan definition af 

en nyhed findes ikke. Men det er nok noget af det tætteste vi kommer en alment accepteret 

retningslinie. Det skal dog bemærkes, at kriterierne ikke er opstillede med henblik på, at alle 

kriterier skal være opfyldt, for at en given historie har tilstrækkelig nyhedsværdi. Naturligvis 

er det optimale at alle kriterier opfyldes, men en historie kan sagtens have en nyhedsværdi 

på trods af, at et par - eller måske blot ét - af kriterierne er opfyldt. Det væsentlige er i 

hvilken grad de opfyldes. Det skal også nævnes, at disse kriterier kan søges opfyldt af 

journalisterne. Hvis der mangler et element, for at historien synes at kunne kaldes en nyhed, 

kan journalisten altså give den en vinkling således, at endnu et kriterium opfyldes. 

 

Journalisterne, der er en del af udvælgelseskæden, havner desuden mere end ofte i et 

dilemma mellem økonomiske interesser og idealer. Journalisten søger generelt at leve op til 

rollen som samfundets vagthund – det klassiske journalistiske ideal. Et billede, der ikke altid 

harmonerer med chefredaktørernes visioner om høje salgstal. Og som markedsudviklingen 

ser ud i dag, er forholdene for journalisterne ekstremt pressede. I og med at flere medier 

kommer til i form af eksempelvis elektroniske medier og gratisaviser skærpes konkurrencen 

blot, hvilket resulterer i et øget fokus i jagten på læseren. I og med at der skal produceres til 

flere portaler øges tidspresset, hvilket er befordrende for nyheder i kortform. 

  

                                                 
107Meilby, http://www.cfje.dk/cfje/VidBase.nsf/ID/VB00113232, 25. 11. 2007 
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Den aktuelle vægtning af nyhedskriterierne 

Som tidligere nævnt er indholdet og brugen af disse kriterier i fortsat udvikling. Det 

debatteres i denne sammenhæng i dag i journalistiske kredse om den reelle aktualitetsværdi 

er faldende i takt med, at de elektroniske medier har vundet indpas hos læserne. I denne 

sammenhæng udtaler professor ved journalistik på RUC, Jørgen Poulsen: ”Mange måske-

læsere gider ikke avisernes 24 timers døgnhysteri, det virker syntetisk og uinteressant. Læserne har set 

nyhederne i fjernsynet, så hvorfor læse om dem i aviserne. Aktualitetsræset er journalisternes eget problem. 

For læserne er en god historie i dag også en god historie i morgen.”108  

Han udtrykker altså her, at aktualitetskriteriet er interessant for journalisterne og en indlejret 

del i deres faglighed. Læserne derimod har i højere grad fulgt med udviklingen og benyttet 

sig af de elektroniske medier, hvorfor aktualitetsværdien i dagbladene for længst er 

udkonkurreret af disse elektroniske medier. Dagbladene bør derfor, ifølge Jørgen Poulsen, 

ikke spille på aktualitetsværdien, hvis de søger at fange læsere. Men samtidig siger Jørgen 

Poulsen, at der ligger en problematik i det faktum, at fokuset på aktualitetsværdien er noget 

journalisterne tror læserne vil have. Idet læserne derimod vil have fortællende, uddybende 

journalistik, mener Jørgen Poulsen, at det er en fejl fra journalisternes side, når der i stadig 

højere grad fokuseres på det overfladiske. Men spørgsmålet er, om dette ønske fra læserne 

om den dybdeborende journalistik er et ideal i samtiden frem for et realistisk ønske? I et liv 

hvor chancen for at nå gennem en overfladisk gratisavis er væsentlig mere reel end 

muligheden for at læse sig igennem længere uddybende artikler. Og man kan således også 

diskutere, hvorvidt det er journalisterne, der i denne sammenhæng skal påtage sig hele 

skylden.  

Identifikationsværdien spiller derimod en større rolle i dag, hvor morgenaviserne har 

adopteret en del af det stof, som udelukkende ugeblade og magasiner traditionelt tager sig 

af. Det er tidløse historier som læseren kan identificere sig med lige her og nu.  

                                                 
108Meilby, http://www.cfje.dk/cfje/VidBase.nsf/ID/VB00110946, 25.11. 2007 
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Er Logningsbekendtgørelsen en ”ægte” nyhed? 

Aktualiteten er et nyhedskriterium som LB selvsagt lever op til i og med, at dens 

ikrafttrædelse er en aktualitet i sig selv. Men aktualitetskriteriet bliver ikke opfyldt til fulde, 

idet historien allerede har været ny én gang, nemlig da EU-direktivet, som LB udspringer af, 

blev offentliggjort. I denne sammenhæng kunne det tænkes, at medierne allerede har 

beskæftiget sig med sagen. Ligeledes er aktualitetskriteriet ofte karakteriseret ved at være en 

historie, der udvikler sig, hvilket man da også til dels kan sige at LB gør, idet der ligger et 

udviklingsforløb forud for. Men dette udviklingsforløb, der eventuelt har været fremstillet, 

har ikke været synligt i de artikler, vi har gennemarbejdet. Et intensivt udviklingsforløb må 

givetvis også være mere aktualitetspræget end et udviklingsforløb, der strækker sig over en 

længere periode uden særlige sensationer.  

 

I forhold til identifikationskriteriet, mener vi, at nyheden om bekendtgørelsen fortrinsvis 

appellerer til to grupper af mennesker. På den ene side den gruppe, der har fokus på de 

økonomiske konsekvenser af de nye regler, på den anden side de, der mener, at logning og 

registrering er krænkende for den enkelte. Begge kan identificere sig med konsekvenserne af 

LB i form af relevans.  

Groft skitseret kan man sige, at der i de artikler, der omhandler økonomiske udfordringer 

samt kritiserer bekendtgørelsens ufuldstændighed, appellerer til læserens fornuft (logos). De 

artikler, der derimod er centreret om overtrædelse af en privatsfære, appellerer til læserens 

etiske sans og følelser (ethos og pathos). 

Dette danner udgangspunkt for at diskutere, hvorfor historien om bekendtgørelsen har fået 

den prioritering i den skrevne presse i september måned, som vi har ræsonneret os frem til. 
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LB har ikke vist sig at være en forsidehistorie, og fanger ikke den brede befolknings 

interesse. Men kunne dette være ændret, hvis journalisterne havde haft en anden tilgang til 

stoffet?  

Nyhedsvurderingen er op til journalisterne, og som før nævnt er det ikke antallet af opfyldte 

nyhedskriterier, som er afgørende for hvorvidt en historie kan kaldes en ”ægte” nyhed, men 

derimod i hvor høj grad kriterierne er repræsenteret. Ud fra vores gennemgang af 

nyhedskriterierne mener vi at kunne konstatere, at LB overordnet set ikke besidder 

nyhedsværdi af forsidekarakter. Men dog af en anseelig karakter. Man kan i den forbindelse 

overveje om journalisterne, ved en mere dybdeborende behandling af emnet ville kunne 

have øget nyhedsværdien. Kunne et bredere samfundsmæssigt perspektiv have givet 

historien om LB en mere central rolle? 

 

Vores analyse viser som sagt, at det gennemgående fokus i artiklerne er på kritikken af 

bekendtgørelsens smuthuller, og ikke på den overvågning som nu trænger indenfor hos de 

danske borgere. Et faktum der undrer os er, hvorfor nogle de udvalgte medier ikke vælger 

at beskæftige sig med dette perspektiv på ratificeringen af LB. Hvorfor vælger disse medier i 

højere grad at beskæftige sig med identificeringskriteriet i økonomisk forstand i stedet for at 

problematisere overskridelse af privatsfæren? Overvågning i den skjulte form, som LB er et 

udtryk for, kan for mange mennesker være svært at forholde sig til. Den overvågede 

bemærker det ikke, hvis han/hun ikke er bevidst om det. Den elektroniske overvågning er 

fysisk skjult, idet den ikke er tydelig ligesom et overvågningskamera, men den opererer på 

selv samme vis. LB er en størrelse, der kan være svær at forholde sig til. For at skabe 

identifikation, fokuserer flere medier på noget håndgribeligt i form af de økonomiske 

aspekter eller bekendtgørelsens ufuldstændighed, frem for krænkelse af privatlivet, fordi 

grænsen mellem privatliv og offentlighed er svær at adskille i dag. Denne problemstilling vil 

vi vende tilbage til. 
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Den snævre journalistik 

Set i forhold til de artikler vi har beskæftiget os med, er mange overordnet set korte og 

overfladiske. Ingen af dem behandler LBs ikrafttræden som en vigtig nyhed, der kræver en 

mere dybdeborende research. 

Mange af journalisterne fremstiller ingen skarpe og kritiske vinkler, som virkelig får læseren 

op af stolen. Der gøres brug af diverse eksperter og forskere som i bund og grund bruger 

de samme vendinger og begrundelser, både dem, der er kritiske, og dem, der er positive, 

over for LB. Et eksempel på at det samme belæg for at den er holdbar og den ikke er 

holdbar i den ledende artikel: ”Den ubærlige tanke” i Jyllands-Posten skriver Carsten Juste 

som et belæg for LB’s ikraftræden: ”Den [terroren] er også en trussel mod de grundlæggende 

retsprincipper.” I mange andre artikler er samme belæg brugt imod LB. Dette er et udtryk for 

det paradoksale ved LB, og interessant nok, er der aldrig stillet spørgsmålstegn ved dette i 

artiklerne.   

Man kan påstå, at de korte og lettilgængelige artikler er tidstypiske former for journalistisk 

arbejde. Det handler i bund og grund om at skaffe flest læsere, og i og med der i dag findes 

så mange forskellige nyhedsmedier, er det ikke længere unormalt med en sådan tilgang til 

arbejdet. Denne udvikling har gjort det svært at finde uafhængige og kritiske journalister, 

som ikke er bundet til retningslinjer ovenfra eller en konstant presserende deadline. Dermed 

er der også kun få journalister eller medier, som rent faktisk stiller grundlæggende 

spørgsmål til, hvordan vores samfund ser ud, og i hvilken retning det udvikler sig. For 

dybest set så accepteres LB, og selv om der falder en del kritik, så får flertallet af de artikler 

vi har arbejdet med aldrig rigtig skovlen under det, der virkelig gælder - nemlig hvordan det 

kan være, at samfundet accepterer et tiltag, som kan opfattes som krænkende i forhold til 

privatlivets fred. Der er fokus på alle dens fejl og mangler, men ikke på, at den måske er 

startskuddet til en udvikling inden for overvågning, som de færreste vil være tilhængere af. 
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Altså kan man udlede, at de medier vi har beskæftiget os med i vores analyse ofte kun 

kradser lidt i historiernes overflade, og sjældent kommer til bunds i stoffet. Det handler om 

overflade og mangel på dybdegående og detektivisk tilgang til materialet. 

 

Samfundsmæssige betingelser ifølge Giddens og Foucault  

Med afsæt i analysen, vil vi diskutere de samfundsmæssige betingelser, der danner grobund 

for LB. Ved at sætte Giddens’ begreber om ekspertsystemer og tillid i spil, vil vi diskutere 

om vi kan se medierne som et ekspertsystem, og på baggrund af analysen, diskutere om vi 

kan have tillid til deres redelighed. Vi vil med Foucault, diskutere om LB indeholder 

elementer af panoptikon, samt hvad der ligger til grund for vores umiddelbare accept af LB.  

 

Konturerne af det moderne samfund, er ifølge Giddens, en struktur, der undergår et 

systemskifte. Vi er på vej ind i en epoke, hvor konsekvenserne af moderniteten bliver mere 

radikale og universelle end før. Forandringerne sker både på det personlige (intensionelle) 

og det samfundsmæssige (ekstensionelle) plan. Det enkelte individ er livet igennem 

afhængig af sociale systemer, som også er en konsekvens af moderniteten.109 På samme vis 

kan man sige, at tillid, ekspertsystemer, udlejring og genindlejring er forudsætninger for at 

mennesket kan leve i det moderne samfund, samtidig med, at de er konsekvenserne af det. 

 

Tillid i Giddens’sk forstand 

Giddens taler om den radikale tvivl, som er et livsvilkår i det moderne menneskes liv. Når 

mange valg i vores liv er funderet på, hvad der er mest trygt og sikkert, skyldes det ifølge 

Giddens, at den ontologiske sikkerhed er fundamentet for vores identitet.110 Denne tanke er 

interessant i forhold til LB, idet vi i analysen af artiklerne fandt ud af, at mange 

                                                 
109 Giddens, 1990, s. 9-14 
110 Andersen og Kaspersen, 2005, s. 440-441 
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tilkendegivelser både for og imod loven udsprang af ideen om, hvad der skaber mest 

tryghed. Fortalerne argumenterede med, at terrorbekæmpelsen var livsvigtig, så 

befolkningen føler sig tryg og sikker ved overvågningen, og kritikerne appellerede til 

trygheden ved, at have sit privatliv i fred. Kan man tale om medierne som ekspertsystem? 

Og nærer vi unødig blind tillid til de ekspertsystemer, vi omgås med? 

 

Det moderne menneske er nødsaget til at have umiddelbar tillid til de systemer, det er 

afhængigt af i dagligdagen. For hvis ikke vi har tillid til, at vores læge vil stille den rigtige 

sygdomsdiagnose, hvem skal vi da gå til? Vil vi gerne ud og rejse, men ikke har tillid til 

flyselskaberne som ekspertsystem, hvordan skal vi så flyve til den anden side af jorden? 

Tillid er et tilvalg og et nødvendigt onde for at kunne træffe store som små valg i vores liv. 

Tillid til ekspertsystemer hjælper os givetvis med at håndtere den radikale tvivl og den 

usikkerhed, den moderne tilværelse giver os. Derfor er troværdigheden ved adgangsportene,  

og tilliden til eksperterne og ekspertsystemerne altafgørende for vores valg. 

Medierne som ekspertsystem 

Hvis vi antager medierne som et ekspertsystem, og vores repræsentative artikler ikke 

besidder den ekspertise de forventes at have, er de da stadig et ekspertsystem?  

Medierne er så at sige eksperter inden for nyhedsformidling, og journalisterne er 

repræsentanterne for dette ekspertsystem. De skal være garant for, at videregive en historie, 

hvor de involverede parter bliver repræsenteret. I forhold til LB, kan man sige at 

journalisterne er videreformidlere af eksperternes udsigelser om loven og dens 

konsekvenser. Mediernes ekspertise udgør, for os at se, redeligt at videreformidle de 

uoverensstemmende udsigelser der måtte være i en given sag. Men gør de så også det – er 

den mængde artikler vi har analyseret redeligt videregivet? Svaret er ikke entydigt, idet der er 

flere elementer, der er afgørende for det journalistiske arbejde. Der kan argumenteres for, at 

medierne kun er talerør for kapitalen. Som tidligere nævnt, er medierne i dag i høj grad 
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styret af markedsbetingelserne. Både for den enkelte og for samfundet som helhed, er der 

nogle grundlæggende betingelser, som eksempelvis forandringshastighed (dynamikken), 

som gør at teknologien udvikler sig ekstremt hurtigt. Medierne er ligeledes styret af denne 

udvikling og journalisterne er hårdt pressede, når de nu hyppigere skal producere dugfriske 

artikler både til internetportaler og de trykte medie. Når massekommunikationsmidlernes 

udvikling går så stærkt, må journalisterne følge med.  

 

Men kan vi have tillid til de skrevne nyhedsmedier, hvis de ikke har tid til at gå i dybden 

med nyhedsstoffet? Medierne er ikke alene eksperter, men deres ekspertise er i bund og 

grund at videregive relevante eksperters udtalelser i relation til nyhedsstof. Som det fremgår 

i flere af artiklerne i Information, bruger journalisterne eksperters udtalelser, men uden at 

referere, hvilken ekspert der er tale om; ”eksperterne siger…”. For læseren er det en vigtig 

information, der bliver udeladt, hvis vi ikke ved hvem der udtaler sig, og om det er på vegne 

af en større ideologisk eller politisk enhed eller instans.   

 

Som vores analyse viser, er det ikke alle medier som bringer begge sider af historien, men 

der vises derimod en mere kritisk, men dog stadig overfladisk behandling af LB. Men hvis 

kritik er denne, er det de såkaldte eksperter, eller det journalisten selv, som forsøger at 

bringe et budskab? 

Hvis borgerne mister tilliden til medierne som ekspertsystem, hvem skal vi da henvende os 

til for at få de korrekte nyhedsinformationer? Nyhedsmedierne er vores mest magtfulde 

kilde til daglig information om, hvad der sker på verdensplan. Selv om den elektroniske 

udvikling gør, at der for eksempel via Internettet opstår mange nye typer 

udvekslingsmuligheder af nyheder - det kunne eksempelvis være blogs, som nogle 

journalister vælger at bruge i deres nyhedsformidling – er det stadig den traditionelle 

nyhedsform, der har patent på at bringe aktuelle historier ud til befolkningen.  
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Hvis disse nyheder ikke er troværdige og i værste fald slet ikke bliver videreformidlet, da må 

det være på tide at redefinere nyhedsformidlernes ekspertise eller i hvert fald indskrænke 

tilliden til det, der bliver formidlet. Som Giddens skriver i den femte definition af tillid, så 

kan tillid defineres som tiltro til pålideligheden hos en person eller et system, hvad angår et 

givent sæt af resultater eller begivenheder. Tiltroen udtrykker en tro på andres redelighed 

eller kærlighed, eller på korrektheden af abstrakte principper.  

Samfundet fungerer optimalt, hvis vi har fuld tiltro til ekspertsystemerne. Men medierne gør 

det, i vores øjne, ikke muligt at have fuld tiltro til dem, fordi de ikke leverer den ekspertise i 

form af redelighed, som vi forventer af dem som ekspertsystem.  

 

Ifølge Foucault tegner der sig et samfund, hvor vi konstant bliver adfærdsreguleret og 

kategoriseret via magtteknikker, som panoptismen fordrer. Magtteknikkerne er 

disciplinering og normalisering, der ifølge Foucault efterhånden er blevet overført på 

samtlige institutioner i samfundet. Disciplineringen udgår fra en selv, ved at denne 

omdannes til en selvdisciplinering, som er retningsgivende for en bestemt norm. Subjektet, 

der så at sige er skabt af omgivelserne, er derved indpodet nogle normer og retningslinjer 

som samfundet stiller. Alt dette peger mod et samfund hvor magten er overgået til 

disciplinerne og normaliseringen, og i dette lys bliver mennesket reduceret til et produkt af 

det panoptiske maskineri. 

Overvågning i Foucault’sk forstand 

Først og fremmest er det interessant at diskutere, om LB er 

overvågning i Foucault’sk forstand. Hos Foucault bygger overvågningen på, at de 

overvågede forventer at blive overvåget med henblik på adfærdskorrektion. LB er en 

registrering, og man kan sige, at de fleste ikke forventer at data om dem bliver brugt, og 

hvis registreringerne endelig skulle blive brugt, forventer folk at det ingen betydning får, for 

mange er jo af den opfattelse, at de er uskyldige. Det kan også være en af grundene til, at så 
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mange er så ligeglade med bekendtgørelsen. Hvis folk vidste, at staten har adgang til 

foreliggende data om deres opholdssted og kontakter i Danmark, ville de nok ikke være så 

ubekymrede. Folk forventer ikke, at data bliver brugt om dem selv, og det er dette 

justitsminister Lene Espersen påpeger, når hun gang på gang taler om dommerkendelse; 

”Det er jo kun mistænkte for pædofili, børnepornobrug, og så lidt flere, som data skal bruges om”, påstår 

hun.111  

De mennesker, som ikke kender til overvågningen, vil selvfølgelig ikke regulere deres 

adfærd. Og de, som er bevidste om den, men ikke mistænkelige over for den vil muligvis 

heller ikke ændre adfærd. Men den gruppe, som kender til deres placering i den konstante 

overvågningssituation, må enten bevidst eller ubevidst blive påvirket af den og det, selvom 

de har ”rent mel i posen”. For kan deres adfærd virke mistænkeligt må de jo hellere 

korrigere den. Her er det, at disciplineringsmagten får sin adfærdsregulerende virkning og 

dermed florerer panoptismen.  

Diskurs og magtrelationer   

Som resultat af alle de magtrelationer, der hersker mennesker imellem i et samfund, taler 

Foucault om diskurser. Ud fra vores analyser af artiklerne er det interessant at opdage hvilke 

bagvedliggende diskurser, der hersker i repræsentationen af LB.  

Journalisterne er styret af nogle magtforhold, der påvirker deres måde at fremstille viden på. 

Det er som før nævnt blandt andet nyhedskriterier, markedsbetingelser, hurtighed og 

stræben efter redelighed, der styrer hvilken viden, vi som læsere skal forholde os til. Efter et 

kig på holdningstilkendegivelser, nøgleord og begreber, tegner der sig et billede af hvilken 

diskurs, der gennemsyrer artiklerne.  

De udtalelser der taler for LB benytter sig af ord og begreber som ”terror”, ”tryghed”, 

”beskytte” og trækker derved på frygt- og omsorgsargumentet: At loven er lavet for at 

                                                 
111 Bilag 2 (mailkorrespondance med Niels Elgaard Larsen) 
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skulle passe på os. De kritiske tilkendegivelser er præget af ord og begreber som ”indgreb i 

privatliv”, ”gennemsigtighed”, ”skræk vision”; ord og begreber som begge parter benytter 

sig af er ”smuthuller, ”dyr overvågning”, ”uklare krav” og ”fyldt med huller”.  

 

Som før nævnt er det iøjnefaldende, at et så stort antal artikler gennemgående benytter sig 

af mange af de samme eksperter. Disse ekspertudsagn er generelt enslydende og anvender 

de samme tilkendegivelser. Det er derfor ikke uden grund, at et minimalt ordvalg kommer 

til at danne ramme om hele Logningbekendtgørelsesdebatten. Altså vil en lille håndfuld 

mennesker derved hurtigt få en markant magt i forhold til den herskende diskurs i 

samfundet. 

 

På trods af at mange artikler overvejende fremhæver tilkendegivelser, der er kritiske stemt 

overfor LB, er det alligevel bemærkelsesværdigt, at der i den grad fokuseres på den tekniske 

del af bekendtgørelsen. Det må være et udtryk for journalisternes manglende tid til at lave 

dybdegående journalistik, når den ”nemme” nyhed gribes, omhandlende det økonomiske 

aspekt, og den lidt overfladiske gennemgang af bekendtgørelsen. For det er noget folk kan 

identificere sig med og er en let forståelig konflikt. Men havde journalisterne tid, er det ikke 

sikkert de ville prioritere at dække den på grund af dens manglende nyhedsværdi. 

Debatten om grundlaget for og konsekvenserne af bekendtgørelsen behandles kun 

overfladisk i artiklerne. Hvis grundlaget er terrorbekæmpelse og at staten vil ”passe på os”, 

hvorfor debatteres det så ikke mere? Tilsyneladende udviser artiklerne en forudindtaget 

holdning om, at grundlaget for LB giver sig selv, men at dens virke ikke helt holder. De 

positive tilkendegivelser, der er for LB, er så at sige sandheder – at sådan er det: Vi kan 

risikere at blive udsat for et terrorangreb, derfor må gøre alt for at rede menneskeliv. Det er 

på sin vis argumenter få mennesker vil kunne modsige – for hvem er imod bevarelse af 

menneskeliv og terrorbekæmpelse? Heri ligger samtidig en underliggende enstemmighed 
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om, at LB bør accepteres. Men spørgsmålet er så, om påstanden om, at logning afhjælper 

terror holder. Gang på gang nævnes problemstillinger om, at man nemt kan smutte uden 

om overvågningen. Argumentet om at LB gør Danmark til et mere sikkert sted at være 

holder ikke, men begrundelsen om, at terror skal bekæmpes er i princippet holdbar. I 

princippet kan et initiativ som LB siges at være en frihedsberøvelse pakket ind i en påstået 

ide om sikkerhed ved hjælp af kontrol, men denne tolkning går forbi forbavsende manges 

næser. Ud fra dette kan det påstås, at der er tale om en herskende diskurs, der beror på 

terrorbekæmpelse. Det ligger lidt i kortene i og med, at man ikke drager tvivl om grundlaget 

for LB, men blot skal acceptere den. Det leder os hen til to andre af Foucaults begreber; 

normalisering og disciplinering. For hvad er det, der får os samfundsborgere til at acceptere 

en lovgivning som LB, og får vi overhovedet muligheden for ikke at acceptere den?   

 

 

Frygtens diskurs disciplinerer og normaliserer os 

Ifølge Foucault er Panoptikon præget af en usynlig og diffus magt, der implicit søger at 

disciplinere og normalisere folk. Spørgsmålet som er stillet ovenfor kan muligvis besvares 

ved hjælp af disse to begreber. Tager man de Foucault’ske briller på, vil LBs ratificering 

være et udtryk for, at et magtspil har fundet sted og at en diskurs, der som førnævnt kunne 

være en frygtens diskurs, har spillet en manipulerende rolle.  

 

Et interessant aspekt er normaliseringsmagtens ærinde om at fastsætte normer for 

samfundet, som bestemmer hvad godt og ondt er. Og som resultat vil den medføre en 

hierarkisering og kategorisering af subjektet, som må se sig selv sat i bås. Dette er også et 

udtryk for det teknokratiske samfund vi lever i i dag, hvor tests og målinger er anset for at 

være uundværlige og gør dermed overvågning til en nødvendighed. Vores 

resultatorienterede samfund gør os til målbare enheder, hvor alt skak kategoriseres og 
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skematiseres. Idet normaliseringsmagten står for at bestemme, hvem der falder uden for 

normerne – hvem der er kriminel, sindssyg eller noget tredje – må man sige, at den er noget 

foruroligende.  

 

Hvad kan denne magtudøvelse ende med? I forhold til Logningsbekendtgørelsen er faren, 

at registreringer kan producere tvivlsomme oplysninger, der i nogle tilfælde vil kunne føre 

til forkerte kategoriseringer af mennesker. Dette kan yderligere medføre, at i kraft af, at man 

som individ er bevidst om, at man konstant bliver registreret, vil ændre adfærd for ikke at 

blive misforstået; denne ”unaturlige” adfærd kan være årsagen til, at man bliver dømt 

skyldig. Samtidig er filosofien bag bekendtgørelsen, at alle må være potentielle skyldige, da 

alle skal registreres. Men hvordan kan man stole på, at en registrering fører til et 

fyldestgørende billede af en situation eller person og ikke fejlkategoriserer og derved 

”producerer” en kriminel i stedet? Man kan i princippet aldrig vide sig helt sikker.  

Spørgsmålet er så, om vi som borgere overhovedet har mulighed for at gøre oprør, når alt, 

ifølge Foucault, er infiltreret i magtdiskurser. Subjektet er underkastet disse diskurser, det 

agerer, handler og taler ud fra dem og er som følge af objektiveringsprocessen gjort til 

genstand for denne viden og magt.  

 

Det ser ud til at være sandt, hvad Foucault påstår, da vi aldrig vil kunne blive af 

diskursiveringen. Er vi fortalere eller kritiske over for bekendtgørelsen, er vi præget af et 

hav af magtrelationer, som i sidste ende vil tage styringen over os. Man kan dog påstå, at de 

IT-folk, der lavede en krypterings-cd gjorde modstand og fik succes med den, men i en 

større sammenhæng, har den muligvis ikke den store indflydelse. Et kunstnerisk forum som 

Ars Electronica festivalen112 kan være et eksempel på en opblomstrende begivenhed for 

kritisk refleksion. Til en sådan konference, hvor en kritisk diskussion kan udspille sig, kan 

                                                 
112 Et årligt symposium i Linz, Østrig, hvor forskere og kunstnere inden for elektronik mødes. 
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en moddiskurs opstå. For kunstnerne der deltager i festivalen, er det et bevidst forsøg på at 

træde uden for den fremherskende diskurs. Dog skal det pointeres, at man altid er indlejret i 

den diskurs, man forholder sig kritisk til. Det at kunne træde ind og ud af en diskurs, er 

afgørende for forskerens, kunstnerens og journalistens redelighed. Der ligger en immanent 

dobbelthed i, at kunne kritisere det man som kunstner og intellektuel selv er skaber af, 

hvilket illustrerer et af de postmodernistiske træk. 

 

Kritisk refleksiv sammenfatning 

Giddens og Foucault har bidraget til en vidtspændende samtidsdiagnose der med sine 

forskellige begreber har kontribueret til konturerne af det moderne samfund. I artiklernes 

repræsentation af Logningsbekendtgørelsen viste analysen os, at journalisterne ikke lever op 

til kriterierne om redelighed og uvildighed.  

Giddens mener, at menneskets identitet er baseret på følelsen af ontologisk sikkerhed. Den 

ontologiske sikkerhed bliver truet, da vi gennem hele livet skal træffe valg og fravalg. I 

forhold til ekspertsystemerne vil der ofte være modsatrettede råd fra eksperter, og det bliver 

derfor det enkelte individs tillid, der bliver sat på prøve. Men tillid er en forudsætning for at 

leve i det moderne samfund, og derfor vil vi vælge det, vi har mest tillid til. På trods af at 

analysen viser, at journalisterne ikke er redelige, nærer vi derfor stadig blind tillid til 

ekspertsystemerne, som derfor bliver en risiko i sig selv, da de ikke giver et troværdigt 

billede af LB. Ulrich Beck, professor i sociologi113 taler om Risikosamfundet. Ifølge ham er 

der forskel på risici i det præ-moderne samfund og det moderne samfund. Forskellen ses 

både i de konkrete risici, samt i at vi i dag via den øgede refleksivitet, er blevet mere 

bevidste om disse, hvilket vi mener fører til en frygtkultur. Dette kunne medføre, at vi har 

behov for at staten giver os tryghed og beskyttelse, og resulterer i en tilsyneladende 

påtvungen tillid til aviserne, der gør at et initiativ som LB accepteres.  

                                                 
113 Andersen og Kaspersen (2007) s. 465 
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Ifølge Foucault vil panoptismens magtteknikker have en adfærdsregulerende virkning, som 

fører til subjektets afretning af sig selv. Man kan derfor tale om, at subjektet er underlagt 

magtrelationer – nærmere en diskurs. Foucault nævner selv, at modstand altid findes hvor 

magt findes.114 I og med at alle relationer er magtbaserede, vil der altså være modstand, men 

på de små planer. ”Der eksisterer ikke modstand med stort M (…) Der findes [ikke] én og samme 

form at støbe al modstand i.”115 Foucaults teori om biomagten der gennemtrænger subjektets 

krop og sjæl, danner den overordnede samfundsmæssige diskurs. Den vil ifølge Foucault 

altid være installeret i os og dermed også i forsøget på at gøre modstand. Ligesom han 

nævner mikromagten, kan man overføre modstanden på mikroplan, som den Østrigske 

festival Ars Electronica er et eksempel på. Denne kan ikke bryde med den herskende 

diskurs, men vil på de mindre planer, som for eksempel en opgave som vores, bidrage med 

en kritisk debat.    

  

Den elektroniske mini-revolution 

Det er tydeligt for os, efter at have arbejdet med Logningsbekendtgørelsen og dækningen af 

den, at der viser sig to centrale temaer, som er meget identiske med Lyons ”care” og 

”control”. For der hersker ingen tvivl om, at man med dette tiltag søger at forbedre 

sikkerhed og tryghed, og derved tager hånd om den enkelte borgers bekymring og frygt for 

eventuelle terrorangreb. Med gennemførelsen af LB udtrykker staten en vilje til at passe på 

og beskytte os mod udefrakommende farer, og sådanne udmeldinger er det nok de færreste 

der vil stille sig imod. Men omvendt fornemmer man, at der mellem linjerne ligger et behov 

for kontrol og en dertilhørende systematik, som man kan frygte i sidste ende vil dele 

befolkningen op i grupper; dem som er mistænkelige, og dem som ikke er. Som 

udgangspunkt er et menneske uskyldigt indtil det modsatte er bevist, men vil denne 

maksime ikke være i fare, når der åbner sig muligheder for at overvåge alle? Gennem 
                                                 
114 Andersen og Kaspersen (2007) s. 341 
115 Andersen og Kaspersen (2007) s. 341 
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logning kan man måske pludselig få øje på nogle ting som ikke før har været tilgængelige, 

eksempelvis hvor mange der ringer eller sender e-mails til familien i et mellemøstligt land, 

men det betyder jo ikke nødvendigvis, at denne person er indblandet i et terror-netværk.  

Legitimeringen af LB må med Lyons øjne være endnu en prøvelse for forholdet mellem 

offentlig og privat. Grænsen mellem de to er allerede skrøbelig, og med logning og 

registrering kan man påstå, at det offentlige får en endnu større adgang til vores privatliv. 

Samtidig bliver vi mere synlige og offentlig inden for hjemmets fire vægge, end hvad der før 

var tilfældet. Nu er der ikke længere kun adgang til de data, i form af for eksempel billeder 

på en internetprofil eller tekst på en blog, som vi selv gør tilgængelige, men også til alt det vi 

aldrig drømte om, andre havde behov for at vide.  

I vores bevidsthed er der stor forskel på, hvad vi tror og hvad vi ved. Altså udviser de 

færreste mennesker bekymring over, at lægge informationer ud på Internettet, fordi ingen 

endnu kan forstille sig, at der er en risiko for misbrug; vi tror at vi selv besidder kontrollen. 

At der allerede findes virksomheder som specialiserer sig i målrette reklame-bannere på 

hjemmesider, ud fra de oplysninger vi lægger ud, er en anden sag. Men pointen er her, at vi 

ikke ved noget om LB, alt for mange er uvidende om dens eksistens og udviser derfor ingen 

bekymring. De fleste som ved, at den er trådt i kraft, er ikke klar over hvad den indebærer, 

og hvor vidt den rækker. Problemet er bare, at ingen, hverken den ene eller anden gruppe 

viser interesse, stiller spørgsmål eller tager stilling til om denne ’indtrængen’ nu også er i 

orden – og om den i sidste ende virkelig gavner formålet eller bare er en ressourcekrævende 

belastning. I de fire avisers dækning af LB, er denne tanke ikke blevet tydeliggjort. Der er en 

klar tendens til enten at være for eller imod logning, men ingen af journalisterne, eller de 

eksperter de gør brug af, søger at lave en tilbundsgående afdækning af hvorfor den 

overhovedet er blevet ratificeret i første omgang. Desuden er det bemærkelsesværdigt, at 

LB er blevet så flygtigt berørt i medierne, når Danmark vel og mærke er det første land i 

Europa, der har iværksat den. 
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Overvågningens mobilitet 

Når vi tænker på overvågning, forbindes det ofte med et kamera eller en person der 

overvåger, men egentlig er nutidens overvågning langt mere ”let” og mobil, og udvider sin 

spændevidde i takt med den elektroniske udvikling. Modsat Foucaults fikserede Panoptikon, 

skifter overvågning i dag konstant form og udvikler sig et tempo, der gør det svært at følge 

med og samtidig overskue både dets fordele og ulemper.116  

LB er et tydeligt eksempel på, hvordan overvågning nu rækker endnu længere, ved at den 

kobles til logning og registrering af data. I første omgang er det kun PET, som har adgang 

til disse data. Men mange andre forskellige institutioner eller firmaer deler og udveksler 

allerede data, og det kan på sigt blive svært for den enkelte borger, at gennemskue hvordan 

og til hvad disse bliver anvendt. Når alt kommer til alt, vil disse data under alle 

omstændigheder referere tilbage til en person, et ’kropsligt menneske’ hvis frihed og 

værdighed, ja måske endda identitet, kan risikere at være i fare.117 For umiddelbart er det 

ikke så svært at forestille sig, at alle disse data som bliver fjernet fra vores krop og 

personlighed, kan havne i de forkerte hænder, og pludselig er vi måske mistænkt for noget, 

vi slet ikke kender til. 

 

Overvågning og den moderne teknologi hænger unægteligt sammen, men dertil knytter sig 

ofte tekniske forklaringer og kompleksiteter, som emnet drukner i.118 Det gør følgelig, at 

overvågning forbliver sløret for den enkelte borger. De fleste er udmærket klar over, at de 

bliver overvåget og registreret, men er det overhovedet muligt for os at blive klar over 

omfanget? Og vil vi overhovedet vide det? Det spørgsmål er allerede blevet stillet af Lyon, 

og både han og vi, må være læseren svar skyldig.   

                                                 
116 Lyon (2007) s. 180 
117 Lyon (2007) s. 182 
118 Lyon (2007) s. 187 



 88

 

Mediernes rolle i forhold til terror 

Vi har i dette projekt hidtil beskæftiget os med mediernes repræsentation af LB. En 

bekendtgørelse, der eftersigende er blevet til i terrorbekæmpelsens navn. Hvorvidt 

terrorbekæmpelsens - eller en frygtens diskurs kan være medvirkende til LBs ratificering, 

berører vi i afsnittet om Foucault. Vi vil i dette afsnit diskutere hvilken rolle medierne har i 

forhold til terror. Vi vil drøfte mediernes mange ansigter i denne sammenhæng og diskutere 

deres del i denne frygtens diskurs. 

 

Medier og terror har unægtelig en forbindelse. Man kan diskutere om mediernes 

tilstedeværelse er en decideret forudsætning for terror. Men hvor stor er sammenhængen 

mellem disse? Bo Kampmann Walther, Lektor ved Center for Medievidenskab, Syddansk 

Universitet, der er forfatter til bogen ”Konvergens og nye medier”119, er ikke i tvivl:  

 

”Medierne er med andre ord en konstitutiv del af den nye terror. At tale om medierne som et element i 
terroren er derfor logisk set forkert og i bedste fald problematisk. For hvis man skal være kynisk, er 
mediernes medvirken ikke et af aspekt af terroren. Nej, den er terroren.”120 (vores markering, fremstår i kursiv i 
originalen)  
 

Walther forklarer at terroren kan siges at være blevet postmoderne. Terroren er fulgt med 

udviklingen. Terrorister udnytter mediernes muligheder og planlægger attentater efter det. 

Som eksempel nævnes at det ikke er en tilfældighed, at ikke kun et men to tårne rammes. 

Efter det første har ramt er kameraerne rettet mod tårnene og således sikres det at der er 

billeder, der kan illustrere katastrofen. Den farligste del af terroren er nemlig den med 

billeder. Billeder er et nøgleord i forbindelse med mediernes dækning af terror. Som 

                                                 
119 Walther, 2005 
120 Walther, 2005, side 221 
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Walther siger: ”Det gjorde ondt, men der kom billeder ud af det.”121. Medierne(og deres 

billeder) er således i dag midlet, der gør det muligt for terrorister at nå deres mål. Walther 

bemærker selv, at det tangerer det kyniske at beskrive medierne som terroren selv. Og vi 

mener da også, at det formuleringsmæssigt er at sætte det på spidsen; men grundtanken er 

absolut ikke fjern, og medierne er da også midlet, der gør det muligt for terroristerne at 

opnå den skræmmeeffekt, som målet må siges at være. Medierne er altså en forudsætning 

for terroren i dens postmoderne form.  

 

Vi har i tidligere ræsonneret at medierne påtager sig en dobbeltrolle i dækningen af 

terrorforebyggende ratificeringer i form af overvågning som LB. På den ene side ser man en 

dækning, der kritiserer overvågningens udvikling som farlig og privatlivskrænkende. På den 

anden side ser man en dækning, der med de positive briller på fremhæver succeshistorier og 

illustrerer hvorledes sådanne ratificeringer kun er til for at gavne.  Men dobbeltheden har 

gennem vores arbejde med dette projekt vist sig at være et væsentligt karakteristikum for 

samtidens danske medier.  

 

Denne dobbelthed ses ligeledes og endnu vigtigere repræsenteret i mediernes dækning af 

terror i det hele taget. Her bliver medierne (mis)brugt af terroristerne og ender således med 

at være en forudsætning for selve terroren. En forudsætning, der har mistet kontrollen og 

terroristernes væsentligste kort på hånden, som de dog stadig blot spiller som det passer 

dem.   

Medens terroristerne således benytter sig af medierne, skaber staten også indirekte via 

medierne en frygt, der kan skabe accept af tiltag som LB.  

Disse påvirkninger på medierne bygger begge på frygt. Dels terroristernes udnyttelse af 

medierne idet der herfra forsøges at skabe skrækscenarier og frygt. Terroristerne forsøger 

                                                 
121 Walther, 2005, side 231 
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gennem medierne at skræmme os, medens tiltag som LB, der videreformidles af medierne 

forsøger at skabe tryghed. Et forsøg på at skabe tryghed, der beror på en idé om, at der 

virkelig er noget at frygte, og således netop kan være medvirkende til at styrke frygten. 

Ligeledes gælder det de succeshistorier, der videreformidles gennem medierne. Et øget 

fokus på terror fra statens side, som der fokuseres på fra mediernes side tager på samme vis 

del i denne frygtcentrering. 

Dette er alt sammen medvirkekende til at danne en frygtens diskurs og medierne spiller 

således en central rolle i dannelsen af denne.  

 

Denne dobbelthed fremstiller endvidere medierne som en udnyttet størrelse, hvor magten 

og selvindflydelsen er mindsket, når det er terror, der er på dagsordenen. Men når medierne 

på den ene side spiller en så central rolle medens de på den anden side er ude af kontrol 

med denne centrale rolle, kan man sætte spørgsmålstegn ved, hvorvidt medierne i dag i 

terrormæssig sammenhæng kan siges at leve op til kategoriseringen som ekspertsystem. 

Hvis medierne er underlagt så meget udefrakommende indflydelse, kan de så siges at yde 

den ekspertise der må forventes af et ekspertsystem, som Giddens taler om? 

 

Goodbye Privacy! 

Vi har gennem hele opgaven rejst problemstillingen om overvågning efterhånden er ved at 

snige sig ind i den private sfære. Med et initiativ som LB, er udsigten, at dette allerede er en 

realitet. Dog udviser befolkningen mangel på skepsis, modstand eller undren over sådanne 

tiltag, der kunne tolkes som et udtryk for, at den stiltiende samtykker.  

Samme dag som LB trådte i kraft, gik IT-politiske forening på gaden med det formål at 

skabe viden om den nye lov. Ifølge Niels Elgaard Larsen, formand for IT-politiske 

forening,  

 



 91

”(…) var der en del der kom og snakkede med os fordi de i forvejen i aviser eller på vores hjemmeside havde 
set, at vi ville være der, og de var naturligvis ret oplyste. Men af dem vi selv stoppede på Kultorvet, var der 
rigtig mange, der ikke kendte Logningsbekendtgørelsen. Og af dem der kendte den, var der ret få der kendte 
omfanget.”122  
 

Spørgeskemaerne som i den anledning blev uddelt, indeholdte personlige oplysninger, som 

det viste sig, at de færreste faktisk ville svare på. Kunne det være et tegn på, at vi til 

stadighed værner om vores privathed, blot vi konfronteres med realiteterne? Faktum er, at 

de færreste nok ville bryde sig om at svare på personlige spørgsmål for dernæst frivilligt at 

videregive dem til fremmede. Det er derfor interessant at udleveringen af personfølsomme 

data faktisk finder sted- endda frivilligt og i et omfang der ikke er blevet set tidligere. Denne 

tendens er blevet skabt i kraft af de elektroniske medier. Internettet giver adgang til en helt 

ny virtuel verden, der spænder fra at være et kommunikationsforum til et virtuelt rum, hvor 

vi kan iscenesætte os selv, sådan som vi ønsker at andre skal se os. YouTube, Facebook, 

MySpace og Google har især invaderet den unges liv og medført en devise a la ”I-stream 

has gone mainstream.”123 Vi er selv herre over dette massevirvar af informationer – eller er 

vi? I lyset af dette kan man sige, at den digitale revolution langsomt men sikkert udvisker 

grænsen mellem privathed og offentlighed. Som tidligere påpeget består det paradoksale i, 

at vi på trods af dette, stadig værner om vores privathed – men måske det er en anden form 

for privathed. Med udgangspunkt i os selv, har vi prøvet at gøre os nogle tanker om, hvad 

privathed er for os og hvornår denne grænse bliver overtrådt. YouTube er et eksempel på, 

at vi lægger diverse live videooptagelser ud om os selv, men ville vi med samme iver gå 

rundt i Københavns gader med et fotoalbum og vise billeder til alle de forbipasserende? Et 

andet, men helt banalt eksempel er, at gå på café med veninderne. Det kan forekomme 

anmassende, når bordene er placeret for tæt, og vil automatisk medføre, at man taler lavere, 

                                                 
122 Mailkorrespondance med Formanden for IT-politiske forening, Niels Elgaard Larsen. Se bilag 2 
123 Zwerger (2007) “Goodbye Privacy! Welcome Publicity?” 
http://www.aec.at/de/festival2007/topics/Zwerger_Medosch.pdf s. 17 
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for at andre ikke skal kunne følge med i samtalen. Man værner altså om samtalens indhold 

ligesom, man værner om en hemmelighed. I vores øjne kan man tale om modsatrettede 

tendenser. Folk i det offentlige rum værner mere om deres integritet og privathed end 

nogen sinde. Hækken, der deler grundene i villakvarteret, er blevet højere eller erstattet af 

plankeværk, fordi folk helst vil passe sig selv – og ikke mindst har nok i sig selv. Dette 

indikerer, at vi trods diverse udskejelser på Internettet, stadig værner om privatlivet, i nogle 

henseende ligefrem er reserverede og tilbageholdende og ikke mindst, at vi stadig har 

grænser for hvad vi vil gå med til.  

Når vi så går fra denne slags privathed til at iscenesætte os selv på Internettet, er dette lidt af 

et uforståeligt paradoks. Der findes for eksempel også den gruppe mennesker, der både har 

de høje plankeværker samt webcam i soveværelset. Internettets grænser for privathed ryger 

på trods af, at vi til stadighed har behov for privathed. Det, der før og stadig er privat, gøres 

uden videre offentligt på Internettet. Man kan derfor tale om, at Internettet ledsages af et 

nyt syn på privathed, og at man måske nærmere kan tale om flere former for privathed. 

Filosof Beate Rössler skelner mellem 3 slags privathed: Local privacy omhandler ens bopæl, 

decisional privacy er de beslutninger man træffer og handlinger, som man foretager sig, og til 

sidst er der informational privacy, som referer til de informationer, vi tillader at andre skal få at 

vide om os.124 I denne forbindelse bliver det interessant at se på, hvad det er, der ligger til 

grund for denne distinktion, og ikke mindst hvorfor man overhovedet kan tale om 

informational privacy. Begrebet har en iboende tvetydighed, idet at man informerer om sit 

privatliv. Vores vigtigste base er vore kære hjem. Det er her, man kan slippe væk fra vores 

”public roles”, dele hemmeligheder og ytre os uden risiko – det er med andre ord vores 

frirum.125 Et mere individuelt anliggende er alle de valg, man skal træffe igennem livet. 

Ifølge Giddens er det kendetegnet ved det moderne samfund, at man skaber sin egen 
                                                 
124 Zwerger (2007) “Goodbye Privacy! Welcome Publicity?” 
http://www.aec.at/de/festival2007/topics/Zwerger_Medosch.pdf s. 20 
125 Zwerger (2007) “Goodbye Privacy! Welcome Publicity?” 
http://www.aec.at/de/festival2007/topics/Zwerger_Medosch.pdf s. 20 
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selvbiografi ved hjælp af valg og fravalg. Disse valg vil blive taget ud fra, hvad man har mest 

tillid til. Foucault ville argumentere for, at de kunne være påvirket af en overordnet 

samfundsmæssig diskurs. Men udgangspunktet er, at vi lever i et demokratisk samfund, 

hvor vores beslutninger og handlinger er et privat anliggende. Informational privacy er 

relevant i forholdet til Internettet. På Internettet er vores virtuelle privathed tilsyneladende 

meget mere løssluppen end den privathedsgrænse, vi oplever i det ’virkelige’ liv. Dette kan 

skyldes, at vi føler os mindre intimideret og udsatte, fordi vi ikke er i fysisk kontakt med de, 

der modtager informationerne, og derfor ikke kan se deres umiddelbare reaktion. Ifølge Ina 

Zwerger og Armin Medosch126 kan beskyttelse af privatlivet bedst defineres som at have 

kontrol over adgangen til ens egen person.127 Dette kan måske forklare grunden til, at folk 

uden videre serverer en masse oplysninger uden at stille sig kritiske herover. Og at man 

overhovedet kan tale om informational privacy, i den jungle som Internettet er. Folk tror 

simpelthen, at de har kontrol over, hvilke oplysninger de lægger ud, og så længe de har 

kontrol, vil det i deres øjne være ensbetydende med at opretholde privatlivets fred og 

grænser. At sandheden ikke er så ligetil, er en anden side af sagen, og man kan derved tale 

om at vi lever i en falsk vished – eller nærmere uvished.    

LB, der er med til at udviske grænsen mellem privathed og offentlighed, kan også blive 

problematisk i forhold til at opretholde local privacy, da dataene netop registreres inden for 

hjemmets fire vægge. Endvidere i forhold til begrebet decisional privacy, kan overvågning i 

sidste ende medføre en adfærdsregulering af den enkeltes handlinger og beslutninger. Vi er 

hermed ude i, at de tre former for privathed indskrænkes.  

                                                 
126 Kuratorer af festivalen Ars Electronica 2007 
127 Zwerger (2007) “Goodbye Privacy! Welcome Publicity?” 
http://www.aec.at/de/festival2007/topics/Zwerger_Medosch.pdf s. 20 
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Privathed er enormt vigtig, fordi den er fundamentet for individuel frihed og autonomi.128 

Dette sikrer, at vi kan leve som selvstændige og uafhængige individer, som er nogle af 

forudsætningerne for at kunne leve i et demokratisk frit land.  

De to store fænomener - overvågning og den elektroniske udvikling, er altså begge men på 

hver sin måde med til at trænge ind i den private sfære. Vi følger med den hastige 

elektroniske udvikling, men spørgsmålet er, om vi kan følge med rent etisk og moralsk? Er 

vi virkelig interesseret i at søgemaskiner efterhånden ved mere om os end vi selv gør? 

Endvidere accepterer vi mere overvågning men spørgsmålet er, om vi vil det på bekostning 

af vores frihed? Kan man i denne sammenhæng kalde sig et demokratisk samfund – hvor 

ytringsfriheden er et af de bærende elementer? 

Ovenstående indikerer, at noget så vigtigt som den private sfære er i farezonen. Det er 

derfor på tide at vi træffer et valg; hvor går grænsen?    

 

Konklusion 

Størstedelen af de artiklerne, som vi har bearbejdet i denne opgave, repræsenterer LB som 

problematisk. De mest brugte kritiske tilkendegivelser bygger på, at LB er ufuldstændig på 

grund af smuthuller, dyr i drift og en krænkelse af privatlivets fred. Disse kritiske holdninger 

er klart overrepræsenteret. 

Omvendt giver de positive tilkendegivelser udtryk for, at LB er en vigtigt brik i kampen 

mod terror, samt at staten gennem denne kun vil os det bedste. 

 

Dækningen af LB er i den udvalgte periode ikke videre dybdeborende, mange af artiklerne 

er kortfattede og udviser ingen detektivisk tilgang til sagen. Set ud fra de journalistiske 

                                                 
128 Zwerger (2007) “Goodbye Privacy! Welcome Publicity?” 
http://www.aec.at/de/festival2007/topics/Zwerger_Medosch.pdf s. 20 
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nyhedskriterier betegnes LB ikke som en væsentlig nyhed, der er i stand til at leve op til 

disse.  

Journalisterne arbejder ud fra et fast sæt normer, som gør, at behandlingen af LB 

nedprioriteres. Derudover er de presset af et marked, som stiller store krav og fordrer hårde 

arbejdsbetingelser. 

 

Analysen af repræsentationen af LB kan bidrage til at illustrere nogle tendenser i samfundet, 

som danner grobund for LB. I følge Giddens er forudsætningen for eksistensen af det 

moderne samfund og for at mennesket kan fungere i dette, at vi har tillid til 

ekspertsystemernes redelighed. Behovet for ontologisk sikkerhed gør os modtagelige over 

for mediernes fremstilling af LB, men dette bevirker at vi nærer blind tillid og ikke er 

kritisk-refleksive.  

Den overvågning, som Foucault taler om, udsprunget af panoptismen, fordrer 

magtteknikker, som er adfærdsregulerende og er dermed medvirkende til at skabe en 

diskurs. Nyhedsmedierne er en magtinstans, der er i stand til at påvirke samfundets 

opfattelse af LB, da de er den vigtigste kilde til viden om verden omkring os. Gennem 

Giddens’ og Foucaults begreber har vi kunnet spore en frygtens diskurs, som bliver italesat 

af nyhedsmedierne og kommer til udtryk i LB’s ratificering. Det, som fremstilles i de fire 

aviser, er således diskursiverende. 

Analysen af artiklerne viser, at både de kritiske og de positive holdningstilkendegivelser 

udspringer af en frygtens diskurs. På den ene side er der en frygt for terror, og på den anden 

side er der en frygt for overtrædelse af privatlivets grænser, og dermed også for hvad 

udviklingen af overvågning kan medføre.    

 

Vores ærinde var at komme med et kritisk bidrag til debatten, og i denne sammenhæng kan 

man argumentere for, at vi ved at reflektere og dermed kritisere vores eget grundlag har 



 96

banet vejen for en mulig moddiskurs. Men samtidig må vi også indse, at vi trods dette stadig 

er underlagt diskursen; frygtens diskurs.  

 

Videnskabsteoretisk afrunding 

Hvad har vores analysemodel betydet for vores resultater? Hvad havde en ren 

indholdsanalyse mon ændret og ligeledes hvad havde en ren diskursanalyse ændret? En af 

de betydelige forskelle på diskurs- og indholdsanalysen er, at de kan siges at repræsentere 

hver deres metode henholdsvis den kvalitative og den kvantitative. Med undtagelser kan det 

påstås, at forskere, der benytter sig af kvalitative metoder, er præget af den 

socialkonstruktivistiske tradition. En tradition, der er karakteriseret ved idéen om, at 

virkeligheder eller sandheder er socialt konstruerede hvorfor kontekst er altafgørende for 

resultatets udformning. Derfor er der meget opmærksomhed på ikke at påstå, at kunne 

skabe universelle sandheder, da påstande altid vil være situationsbestemte.129 Forskere, der 

er tilhængere af kvantitative metoder, udviser en vis positivistisk tilgang til sine 

undersøgelser. Den positivistiske tilgang mener at sociale fænomener kan studeres på 

niveau med naturbestemte hændelser hvorfor naturvidenskabelige metoder anses for at 

være brugbare i analyser af sociale sammenhænge. Det indbefatter, at forskeren skal prøve 

at være så objektiv som mulig og det gøres ved, at fraholde alt hvad der tyder på subjektive 

påvirkninger fra det studerede objekt. Alt skal noteres og sættes i skemaer og kan der findes 

årsagssammenhænge bliver disse anset for at være universelle love. Det skal hertil siges, at 

der findes mange grader af de forskellige traditioner. 

  

En af indholdsanalysens typiske faldgrupper er, at man som følge af den skarpe 

kategorisering hurtigt kan komme til at generalisere. Ligeledes gælder det, at en 

indholdsanalyse ofte kan få problemer med at afsløre underliggende sandheder, da denne 

                                                 
129 ”Analysning Media Texts”, David Hesmondhalgh, kap 4 ”Discours analysis and content analysis”, side 146 
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ikke har de metodiske redskaber til at gøre dette. I og med at vi har indholdsanalysen som 

udgangspunkt, er dette altså også risikofaktorer for os, som vi har været opmærksomme på. 

Vi mødte denne problematik i vores projekt, da vi kategoriserede 

holdningstilkendegivelserne som henholdsvis negative og positive for LB. Når holdningen 

udtrykte en kritik overfor smuthullerne valgte vi at valorisere den som negativ, men hvad 

hvis der ikke var nogen smuthuller? Vi har således i nogle tilfælde været nødsaget til at se 

bort fra konteksten. 

Men indholdsanalysen har til gengæld givet os muligheden for at afdække de 

holdningstendenser, vi ser i et større antal artikler og dermed se en tendens tegne sig. Det 

ville vi ikke have været muligt ved at bygge vores analyse op over en diskursanalyse alene. 

Hvis vi havde fokuseret entydigt på diskursanalysen ville den formentlig kunne have tilført 

vores opgave fremhævelse af implicitte meninger i artiklerne, som altså ikke var lige til og 

som vi således har måttet lade ligge. Altså hvilke ord der blev benyttet i artiklerne til at 

fremstille overvågning og hvilke bagvedliggende meninger, der kunne afsløres. Denne 

nærstuderingen af sproget ville formentlig kunne have fortalt os noget mere om de sociale 

processer, der hersker i samfundet og kunne derved måske løfte sløret for en bestemt 

diskurs gennem artikelanalysen udelukkende. Men diskursanalysen ville ikke kunne have 

hjulpet os som sådan med at afklare om denne diskurs er et generelt fænomen i samfundet. 

Her bidrager særligt Giddens og Foucault.  

 

Men vi mener alt i alt at være tilfredse med den valgte analytiske tilgang. En fuldstændig 

diskursanalyse ville kunne have givet os et dybere indblik i fremstillingen af LB udelukkende 

på baggrund af artiklerne. Men den ville på grund af det omfang, som den kræver, samtidig 

have forhindret os i at inddrage de teoretikere, der giver os mulighed for at se ratificeringen 

af LB i det større samfundsmæssige perspektiv som vi ønskede. Alternativt kunne vi have 

inddraget den anvendte teori og udført gennemført diskursanalyse på et langt mindre antal 
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artikler. Men havde vi gjort det, mener vi at risikoen for generalisering, da artiklerne er af så 

forskellig karakter, at vi ved kun at behandle et fåtal ville bygge vores viden på et tvivlsomt 

grundlag.  

 
Det afhænger af dig! 

Det er efterhånden blevet pointeret, at vi lever i en frygtens kultur. Man kunne i den 

forbindelse fristes til at sige, at vi ligger under for en terrordiskurs, der med hjælp fra 

medierne jævnligt prikker til vores frygt. Frygten baner vejen for initiativer som LB – der er 

et led i skærpet overvågning. Denne påståede terrordiskurs er altså noget der ikke 

umiddelbart stilles spørgsmålstegn ved. Men hvis ingen stiller de kritiske spørgsmål, og de 

der gør, ikke tages alvorligt, hvor er vores samfund da på vej hen? 

Storbritannien er kendt for at være indbegrebet af et altomfattende overvågningssamfund. 

De har i alt over fire millioner kameraer, der spionerer på de britiske borgere døgnet rundt, 

hvilket svarer til at hver brite i gennemsnit bliver filmet af et overvågningskamera 300 gange 

om dagen.130 Dette har den østrigske kunstner Manu Luksch, forsøgt at stille sig kritisk over 

for gennem hendes film Faceless.131 Filmen er lavet udelukkende på klip fra 

overvågningskameraer, hvor hun selv er på. I hendes kamp for at få disse klip udleveret, var 

der ikke alene strenge krav om tidspunkt, sted og lange ventetider, men mange af billederne 

var også af ringe kvalitet, kameraerne sad mærkelige steder, nogle var blevet installeret for 

omkring 10 år siden og andre virkede slet ikke. Et groft overfald på en af hendes venner, 

kunne på trods af, at det blev optaget på et overvågningskamera, ikke vise hvem 

gerningsmanden var, da billedet var for dårligt.132 Man kan derved spørge sig selv, om dette 

kontrollerede overvågningssamfund i virkeligheden er en falsk form for tryghed? Det er i 

hvert fald bemærkelsesværdigt at nye initiativer som LB vedtages uden egentlig at have 

                                                 
130 http://information.dk/131875 d. 09.12 2007 
131 http://www.dr.dk/P1/harddisken/Udsendelser/2007/09/20165636.htm d. 09.12 2007 
132 Radioudsendelse Harddisken, genudsendelse søndag d. 23.09 2007 kl. 14.30-16.00 
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dokumenteret, at den allerede vedtagne overvågning virker. Og i denne forbindelse er et lille 

land som Danmark, i EU et foregangsland med denne udvidede terrorlovgivning.  

Der er uden tvivl mange gode argumenter for overvågning, men det er også en kunst at se 

på, om overvågning reelt virker efter hensigten og ikke bare tage alt for gode varer. Der er 

ingen grænser for, hvor vi ellers vil ende. Dansk Folkeparti er således kommet med forslag 

om, at moskeer skal overvåges mere, og i samme dur var der i Tyskland debat om 

overvågning af tyskere, der konverterede til Islam.133 Begge eksempler knytter sig til 

terrorbekæmpelsen og ville medføre overvågning og mistænkeliggørelse af mange uskyldige. 

Det er med andre ord politik, der sætter mennesker i bås ud fra stereotyper og fordomme. 

En børnehave på Frederiksberg er et andet eksempel på overvågningens omfattende 

indgreb. Her installerede man videokameraer på stuerne, som var opkoblet til Internettet. 

Forældre kunne dermed via et password følge med i, hvad deres børn lavede i 

børnehaven.134 Men for hvem er det egentlig til gavn andet end at udtrykke et ønske om at 

ville kontrollere. Hvis man satte overvågningens præventive effekter på spidsen, kunne man 

tilmed gå så vidt som at argumentere for, at der blev sat overvågningskameraer op inde i de 

danske hjem, for på den måde at undgå hustruvold, pædofili og mord.   

Hvis alt dette blev en realitet, ville vores samfund bære præg af mistillid, ubehag og i sidste 

ende føre til et menneskefjendsk samfund. Folk ville miste tilliden til hinanden og synke ned 

i en ensomhed af frygt for at gøre noget, der kunne være mistænkeligt – i et samfund hvor 

ALLE er under mistanke. Næste skridt kunne være tankekontrol, hvor man i frygt for at 

blive mistænkt udelukker bestemte tanker, selv om der en betydelig forskel mellem at tænke 

og at handle.  På trods af at overvågning giver den enkelte en følelse af tryghed og 

sikkerhed i en usikker og utryg verden, er det absolut relevant at se på om overvågning 

imidlertid avler mere utryghed og ubehag.    

                                                 
133 http://strafogetik.ruc.dk/Medier/2007/070915%20Ryberg.pdf d. 09.12 2007 
134 http://www.infomedia.dk.molly.ruc.dk/ms/Default.aspx d. 09.12 2007 (Kronik: ”Overvågningens filosofi og etik”, 13.04 
2000 fra Jyllands-Posten) 
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Det er derfor absurditeten der taler, når vi forestiller os, at vi måske går et ”Stasi-samfund” i 

møde- dog et revideret og postmoderne ”Stasi-samfund”.  

Disse forestillede fremtidsudsigter tjener til at illustrere, hvor problematisk det er ikke at 

stille sig kritisk over for fænomenet overvågning. George Orwell skrev allerede i 1948 

fremtidsromanen ”1984”. Her beskrives det farlige ved et gennemkontrolleret 

overvågningssamfund, og med den i baghovedet kan vi passende slutte af med et citat fra 

en pressemeddelelse da bogen udkom: ”Moralen man kan drage af denne farlige mareridtsituation er 

denne enkle: Lad det ikke ske. Det afhænger af dig.” 
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Dimensionsforankring 

Tekst og Tegn: 

For at nå til en besvarelse af opgavens problemformulering, har det været nødvendigt at 

arbejde struktureret og tekstnært med de 22 udvalgte artikler. Vi har bearbejdet disse ud fra 

en kombination af indholds –og diskurs analyse, og har derigennem været i stand til at 

fremdrage de væsentlige holdningstilkendegivelser.  Herved er det blevet muligt at forstå og 

dernæst tolke på hvilken betydning artiklerne, og derigennem medierne, har for 

fremstillingen af LB. 

 

Historie og Kultur: 

Vi har gennem arbejdet med overvågningsfænomenet og LB, søgt at afklare hvilken 

betydning disse har, og ikke mindst vil få for vores samfund. Det er tydeligt at der gennem 

den elektroniske udvikling også vil ske påvirkninger af menneskelivets samfundsmæssige 

forhold og dermed også den kultur vi er en del af. I beskæftigelsen med de forskellige 

teoretikere, kombineret med undersøgelsen af mediernes indflydelse på vores liv og 

hverdag, er det blevet klart for os, at vi bevæger os mod en frygtens kultur. 
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Resumé 

This project is about surveillance, or more specific, “logningsbekendtgørelsen”, which is a 

law regarding registration and logging of data from phonecalls and Internet use. We are 

studying how the Danish news media represents “logningsbekendtgørelsen”.  

In this project, we will analyze articles from four different Danish newspapers, to see what 

the media has been writing about “logningsbekendtgørelsen” in a monthly period from 

01.09.2007 to 30.09.2007. It is clear to us, that the media has not been covering the 

puplication of “logningsbekendtgørelsen”. In a discussion, we are using tree theorist; 

Anthony Giddens, Michel Foucalt and David Lyon. Other aspects of the discussion deals 

with the trust in the media and future aspects of surveillance, - where is it going? Another 

notable aspect, is that the primary criticism of “logningsbekendtgørelsen” points out, that it 

has several deficiencies, which means that everyone easily can find loopholes in the system. 
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Bilag 1: artikler 

 
Berlingske.dk | 07.09.2007   | 180 ord | artikel-id: e0b27f9d135 

It-folk kan omgå logning af teleoplysninger 

Hver anden it-ingeniør mener at kunne omgå den logning af 
teleoplysninger, som bliver indført næste lørdag. Det viser data fra 
ingeniørundersøgelse. 
De kloge hoveder kan snyde den kontrol med for eksempel e-mails, som bliver 
indført om godt en uge. De nye regler forpligter teleudbydere til at registrere 
telefonopkald, e-mails og anden Internet-trafik og gemme oplysningerne i et år. 
Dermed skal Politiets Efterretningstjeneste kunne få adgang til oplysningerne.  
Ingeniørernes forening spurgte dataloger og it-ingeniører, om de kunne omgå 
denne logning af ens kommunikation, hvis de ønskede det. Dette svarede 54 
procent ja til. 12 procent mener ikke, at det kan lade sig gøre, mens de sidste 34 
procent er i tvivl.  
I Ingeniørforeningen advarer man mod at indføre for mange forhindringer for 
brugen af it i forsøget på at afsløre terrorister.  
- Hvis vi gør det alt for besværligt at bruge it på halv- og heloffentlige steder, vil 
det bombe Danmark væk fra positionen som en af de førende it-nationer, siger 
Jørn Guldberg, formand for Ingeniørforeningens Teknologi- og Innovationsudvalg.  
/ritzau/  
 
 
 
 
 
 
Berlingske Tidende | 15.09.2007 | 3 Sektion, Business | Side 5 (Business) | 164 ord | artikel-
id: e0b41dff136 

Penge at tjene på anti-terrorlov 

Sikkerhed. Den strikse terrorlov, der trådte i kraft i nat, kræver store 
logninger af internetbrugernes data. Det fører nu til en lille industri for 
hostingselskaber. 

Af Jakob Skouboe 

                                                 
135 www.Infomedia.dk, den 8. december 2007 
136 www.Infomedia.dk, den 8. december 2007 
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Det skulle nok komme. Terrorlovens krav til teleselskaber, boligforeninger og 
internetudbydere om, at de skal logge, overvåge, brugerne på nettets trafik, har 
skabt en stor byrde for særligt mindre boligforeninger.  
Krav om at man skal have sikkerhedsgodkendt personale og lignende har ført til 
kraftig kritik af loven, men et firma i Herlev ser her en god mulighed for at tjene 
penge. Selskabet hedder Panther Applications og man tilbyder at drive og hoste 
alle sikkerhedsfunktioner omkring de berørte selskabers logning af brugerne.  
»Vi mener, vi kan gøre det billigere, end de selv kan, da vi kører med 
stordriftfordele,« siger Ann Charlotte Norin, der er adm. direktør for Panther 
Applications.  
Men det er ikke gratis. Hun vurderer, at en boligforening med eventuelt 500 
beboere skal betale 5.000-10.000 kr. om måneden for arbejdet.  
»Man skal nok regne med priser omkring 10 kr. per bruger, hvis det drejer sig om 
større kunder som internetudbydere,« siger hun.  
Alle boligforeninger med under 100 lejemål er undtaget kravet om logning .  
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Berlingske.dk | 29.09.2007   | 45 ord | artikel-id: e0b76442137 
Af http://www.business.dk/article/20070929/techmobil/70928053/  
Lørdag den 29. september 2007, 11:19  

Dyr overvågning af danskerne skal kun bruges sjældent 

Af Thomas Breinstrup Lørdag den 29. september 2007, 08:00  

I to uger har et kæmpe overvågningsapparat registreret alle danskeres telefonsamtaler og 
brug af Internet. Men det er tvivlsomt, hvor meget det overhovedet vil blive brugt. 

Det er yderst tvivlsomt, hvor ofte der overhovedet bliver brug for det kæmpe 
overvågningsapparat, som i nu to uger har registreret alle telefonsamtaler og al 
brug af elektronisk post og Internet i Danmark. 
Natten til lørdag den 15. september trådte den såkaldte 
»logningsbekendtgørelse« i kraft. Den betyder, at al danskernes telefoni og brug 
af Internet registreres - bortset fra en række undtagelser, som får 
sikkerhedseksperter til at kalde det hele »en ommer«. Formentlig vilder blive 
gemt omkring 15.000 oplysninger pr. dansker om året. 
»Det kører. Vi mener, at vi kan samle de data op, vi skal. Men jeg vil ikke 
kommentere, om det er de vigtige og rigtige data. Reelt kender vi ikke til, hvad 
politiet ønsker at få, og det helt store spørgsmål er, hvor mange gange dette 
overhovedet vil blive brugt,« siger Jens Ottosen-Støtt, juridisk direktør hos Telia 
Danmark og desuden formand for Telekommunikationsindustrien i Danmark. 
Samme melding kommer fra landets største teleselskab, TDC. 
»Jo, vi mener, at vi opfylder kravene. Vi ved slet ikke, hvor tit Politiets 
Efterretningstjeneste vil bede om oplysningerne, men vi forventer ikke, at det 
sker særligt ofte,« siger telechef Mogens Ritsholm, TDCs ansvarlige for hele 
logningen. 
PET havde forleden ikke rettet henvendelse til nogen af teleselskaberne. Omvendt 
er mængden af data stadig kun få uger gammel, men de skal opbevares i et år, 
og kravet er, at politiet skal kunne få adgang til dem med en times varsel - med 
en dommerkendelse i hånden.  
Store huller i overvågningen 
Alle hoteller, caféer og f.eks. campingpladser i Danmark, som tilbyder telefon- 
eller Internet-forbindelse, har på rekordtid skullet sætte et overvågningsapparat 
op. 
»Det går ... stort set,« konstaterer Jens Zimmer Christensen, hoteldirektør og 
formand for hotel- og restaurationsbrancheforeningen Horestas Region 
Hovedstaden. »Vi har ikke fuldt overblik over, hvad det koster os. Men Horestas 
medlemmer - og det er primært hoteller og caféer - er pludselig blevet omfattet 
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af en lovgivning og gjort juridisk ansvarlige for noget, vi ikke har forstand på. Det 
kræver IT- og telefonieksperter.« 
Han understreger, at branchen ikke er imod hverken lovgivningen eller 
baggrunden for den. Men også han undrer sig over, at der er store undtagelser i 
lovgivningen, så biblioteker, universiteter, skoler, boligforeninger med færre end 
100 husstande o.s.v. ikke skal overvåges. 
»Man har brugt en definition om, at de, der tjener penge, skal overvåge. Man må 
naturligvis finde sig i, at maskerne har en vis størrelse, men man kan ikke tåle, at 
der er hullet i nettet,« siger Jens Zimmer Christensen, der mener, at det i høj 
grad handler om juridisk sikkerhed. 
Administrerende direktør i IT-sikkerhedsfirmaet Fort Consult, Ulf Munkedal, som 
har været i IT-sikkerhedsbranchen i to årtier, har tidligere i Berlingske Tidende 
kaldt hele overvågningen ubrugelig. 
»På moderne dansk er det en ommer – men en dyr ommer. Lige så god ideen er, 
lige så ubrugeligt bliver det i den nuværende form. Man burde være startet i det 
små, så man kunne få folk med, sådan som det er sket med 
kameraovervågningen i London. Den har bevist sit værd. Nu får man i stedet en 
stor opposition. Hvis jeg sad i PETs stol, ville jeg meddele politikerne, at det kan 
vi desværre ikke bruge til ret meget,« siger han.  
Ingen forbindelse 
Teleselskaberne skal samle oplysninger fra en række forskellige systemer, som 
hidtil ikke har »talt« sammen. Kundekartoteket har ikke tidligere haft brug for at 
vide, hvordan trafikken i telenettet kører. Nu skal oplysningerne kobles sammen i 
en stor, elektronisk logbog. Her skal også samles oplysninger om, gennem 
hvilken mast en mobilsamtale begyndte, og hvor den sluttede. 
»Det er funktionaliteter, der absolut ikke er medfødt,« siger Telias juridiske 
direktør, Jens Ottosen-Støtt. 
Telebranchen ved endnu ikke, i hvilken form de betragtelige mængder af data 
skal afleveres til politiet, når det stiller med en dommerkendelse. 
»Hvis politiet holder sig til det, vi kender, vil vi ikke have store problemer. Men 
hvis de ønsker nye, fancy opstillinger, får vi problemer med at nå det inden for 
den time, som loven foreskriver,« siger Telia-direktøren, som understreger, at 
telebranchen har »virkeligt mange mennesker fra mange forskellige afdelinger« 
involveret i at samle data sammen.  
Uklare krav 
Der har været kritik af hele terrorlogningsbekendtgørelsen for at være for uklar. 
Blandt andet står der ikke, hvordan de mange indsamlede oplysninger skal 
opbevares. Kravene lyder på »fornødne og tilstrækkelige foranstaltninger«. 
»Vi antager, at de almindelige regler for opbevaring af persondata i telesektoren 
gælder,« siger Jens Ottosen-Støtt. 
Men I ved det altså ikke? 
»Nej.« 
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Også hos TDC opbevares oplysningerne efter reglerne om personfølsomme 
oplysninger. 
»Man kan vælge at tolke reglerne om opbevaring med en vis fleksibilitet,« siger 
Jens Zimmer Christensen fra Horesta.  
 
 
 
 
 
Jyllandsposten 

Jyllands-Posten Øst | 04.09.2007 | JP | Side 5 (Indland) | 542 ord | artikel-id: e0b1b1dc138 

Nyttesløs overvågning dyr for forbrugerne 

Terrorpakken: Regeringen, DF og S pålægger hoteller, cafeer, 
campingpladser og antenneforeninger at overvåge kundernes brug af 
internet og telefoni. Men det er nyttesløst – og dyrt for forbrugerne, mener 
eksperter. 

Af TROELS HENRIKSEN 

Danskerne skal selv betale for at blive overvåget, når de bruger telefonen eller 
internettet på hoteller, cafeer og campingpladser, eller hvis de bor i en af de ca. 
1,5 mio. husstande, der er medlemmer af en antenneforening med flere end 100 
medlemmer.  
Som en del af terrorpakken, der er vedtaget af regeringen, Dansk Folkeparti og 
Socialdemokratiet, skal udbydere af telefoni eller internet med flere end 100 
brugere nemlig fra den 15. september registrere, hvem der bruger hvad hvornår.  
Men prisen er høj. 200 mio. kr. i éngangsudgifter og 50 mio. kr. i årlige 
driftsudgifter for telebranchen. 150.000 kr. for et gennemsnitligt dansk hotel og 
et endnu ukendt millionbeløb for landets antenneforeninger for en 
terrorbekæmpelse, der ifølge landets it-eksperter er penge ud af vinduet.  
»Vi finder det absurd. Det har ingen effekt, bliver enormt kostbart og er fyldt med 
huller, så det aldrig bliver effektivt. Hvis man bruger Hotmail eller en anden e-
mailtjeneste på internettet, der ikke ligger i Danmark, bliver det ikke registreret. 
Det er meget let at undgå at blive registreret,« lyder kritikken fra Peter Ussing, 
formand for Prosa, Forbundet af it-professionelle.  
 
 
Han fortsætter: »Der er ingen rationel forklaring på, at de har lavet det. Man kan 
ikke finde en eneste ekspert, som mener, at det er fornuftigt.«  
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Undslip overvågning  
En af eksperterne er Ivan Damgaard, professor i datalogi ved Aarhus Universitet 
med it og kryptering som speciale.  
»Man ville kunne lave en sikret eller krypteret forbindelse et helt andet sted i 
verden som G-mail eller Hotmail,« siger han om muligheden for at slippe uden 
om overvågningen.  
Derved bliver det registreret, om man har været på Hotmail eller G-mail, men 
ikke hvad man har lavet, hvilket ellers er formålet med loven. Det sikrer en 
såkaldt SSL-kryptering, der bl.a. bliver brugt, når man køber varer på nettet og 
anses som sikker af banker verden over.  
En anden mulighed for at omgå registreringen er at bruge en firmabaseret e-
mail-adresse. Her er metoden den samme som ved krypteringen.  
 
 
Internationale aftaler  
Alt det bekræfter både Prosa og TDC, og det er ikke muligt for PET at bryde 
krypteringen.  
»Den er designet til at beskytte ting, som virkelig er penge værd. Hvis 
organisationer som VISA og Mastercard ikke er sikre på, at ressourcestærke 
organisationer er ude af stand til at bryde krypteringen, ville de ikke understøtte 
den standard,« siger Ivan Damgaard og giver en teoretisk løsning på problemet.  
»Hvis det skal have en effekt, skal den danske stat lave aftaler med Google og 
Microsoft om at få lov til at se brugernes e-mails, men det er nok ikke 
sandsynligt.«  
Justitsministeriet oplyser, at den såkaldte logningsbekendtgørelse er vedtaget af 
et enigt ekspertpanel med folk fra bl.a. it- og telebranchen, men erkender, at 
detaljerede oplysninger ikke kan spores. Derudover ønsker justitsminister Lene 
Espersen (K) ikke at kommentere sagen.  
troels.henriksen@jp.dk  
 
 
Fakta: Pris på overvågning  
Regningen for den elektroniske overvågning bliver sendt videre til forbrugerne:  
Telebranchen:  
• 200 mio. kr. i etableringsudgifter.  
• 50 mio. kr. i årlige driftsudgifter.  
Hoteller:  
• 100.000 kr. i etableringsomkostninger for et gennemsnitligt hotel.  
• 40.000-50.000 kr. i årlige udgifter.  
Antenneforeninger, cafeer, campingpladser:  
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• Ukendt millionbeløb.  
Hvis man bruger Hotmail eller en anden e-mailtjeneste på internettet, der ikke 
ligger i Danmark, bliver det  
ikke registreret.  
Peter Ussing formand for Prosa, Forbundet af it-professionelle  
 

 
 
 
 
 
 

Jyllands-Posten Vest | 07.09.2007 | JP | Side 3 (Indland) | 308 ord | artikel-id: e0b27d8e139 

Forkerte oplysninger fra Justitsministeriet 

Vi har ikke støttet overvågning af hoteller og antenneforeninger, lyder det 
fra teleindustrien. 

Af TROELS HENRIKSEN 

Justitsministeriet gav i denne uge fejlagtige oplysninger om støtten til den del af 
terrorpakken, der pålægger antenneforeninger, hoteller, campingpladser og andre 
offentlige udbydere af trådløst internet til mere end 100 personer at overvåge 
sine kunder.  
»På baggrund af drøftelserne blev der i ekspertgruppen opnået enighed om, at 
det samlede forslag var proportionalt og afbalanceret samtidig med, at det er 
økonomisk overkommeligt for telebranchen. Alle medlemmer af ekspertgruppen 
har støttet det endelige udkast til logningsbekendtgørelsen og vejledningen,« 
stod der i en udtalelse fra Justitsministeriet, som Morgenavisen Jyllands-Posten 
videregav essensen af.  
Det er dog ifølge teleindustrien forkert.  
 
 
Vil ikke indblandes  
På grund af sin specielle viden på området sad teleindustrien i ekspertgruppen, 
og den har ikke støttet loven.  
»Det er ikke i overensstemmelse med virkeligheden. Vi har bidraget med 
sagkundskab, men har ikke støttet bekendtgørelsen,« siger Ib Tolstrup, direktør i 
brancheforeningen for telekommunikationsindustrien, der taler på vegne af bl.a. 
telefonselskaberne.  
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Han understreger, at teleindustrien ikke vil indblandes i den politiske del af 
terrorpakken. Derfor vil han ikke tale hverken for eller imod loven.  
Direktøren er fortørnet over Justitsministeriets oplysninger.  
»Det er at skyde vedtagelsen over på branchen, men vi har ikke interesse i at 
overvåge vores kunder. Vi gør det som en slags værnepligt over for 
myndighederne og har ikke lod eller del i den politiske målsætning,« siger han.  
Kritik af overvågningslov  
Tirsdag kritiserede brancheforeningen for it-professionelle PROSA den såkaldte 
logningsbekendtgørelse, som overvågningsloven hedder. Foreningen pointerede, 
hvor nemt det er at undgå en registrering ved hjælp af enten en Hotmail eller en 
firmamail.  
Teleindustrien har fremsat samme kritik over for Justitsministeriet.  
»Vi har undervejs påpeget, hvor hegnet var lavest. I hele opsætningen er der 
mulighed for at smutte uden om, men vi ville ikke tage stilling til, om det er godt 
nok eller ej,« siger Ib Tolstrup.  
Antenneforening, hoteller, campingpladser og lignende skal overvåge sine kunder 
fra 15. september.  
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Jp.dk | 06.09.2007   | 541 ord | artikel-id: e0b273c1140 

Leder: Den ubærlige tanke 

TERRORISMEN er ikke alene en trussel mod vore liv, vor velfærd og vore 
materielle værdier. Den er også en trussel mod de grundlæggende 
retsprincipper, som vi nidkært har hæget om lige så længe, som vi med 
rette har kunnet kalde os et retssamfund. 
Ingen kan tilbageholdes længere end 24 timer uden at stilles for en dommer. 
Ingen erklæres skyldig uden rettergang efter nøje beskrevne regler.  
Ingen stilles for retten i en straffesag uden en forsvarsadvokat til at varetage sine 
interesser, og de selv samme forsvarsadvokater gør sig de yderste anstrengelser 
for at pille politiets og anklagemyndighedens materiale fra hinanden.  
Sådan må det være i et retssamfund. Sådan skal det være.  
Derfor påhviler det politi og anklagemyndighed at have sit materiale i orden, 
inden man ulejliger borgerne med anholdelser, sigtelse og tiltale. Derfor vækker 
det berettiget opsigt, når politiet under stort bulder anholder og sigter en række 
personer for påtænkt terrorvirksomhed og efterfølgende kun kræver to fængslet 
og løslader de øvrige.  
Havde man med almindelig kriminalitet at gøre, ville man nok være tilbøjelig til at 
kritisere myndighederne for at have faret frem på et lidt for løst grundlag.  
Imidlertid har man ikke at gøre med almindelig kriminalitet. Man har at gøre med 
en kollektiv sindssyge, som blandt andet udmønter sig i selvmordsaktioner og 
massemord på sagesløse personer.  
Det er politiets opgave at efterforske, opklare og hindre forbrydelser. For politiets 
efterretningstjeneste gælder den særlige opgave, at samfundet skal beskyttes 
mod påtænkte og planlagte forbrydelser.  
Det er en ganske ubærlig tanke, at PET af frygt for at blive beskyldt for emsighed 
og overivrighed ventede et afgørende øjeblik for længe med at skride til 
anholdelse og ransagning.  
Hvis en terrorbombe skulle bringes til detonation på et dansk trafikknudepunkt 
med talløse dræbte og lemlæstede til følge, ville der nok være meget ringe 
forståelse for den forklaring, at PET havde ventet med anholdelserne, til man var 
sikker på, at materialet kunne holde til varetægtsfængsling og senere dom.  
I betragtning af de ufattelige konsekvenser, som en sådan nølen kunne medføre, 
må man ganske enkelt acceptere, at den rettidige omhu kommer til udtryk også 
ved præventive anholdelser.  
Det betyder naturligvis ikke, at vore grundlæggende principper for retssikkerhed 
skal sættes ud af kraft, og det er ikke et frikort til emsige politifolk til at anholde 
og ransage i flæng.  
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Det betyder heller ikke, at skikkelige borgere uden videre skal finde sig i utidig 
overvågning af lovlige gøremål, og det betyder ikke, at vi skal falde på halen i 
beundring over alle elementer i den terrorpakke, som regeringspartierne, Dansk 
Folkeparti og Socialdemokratiet har vedtaget til ikrafttræden nu den 15. 
september.  
Eksempelvis forekommer det noget besynderligt, at man vil overvåge telefon- og 
internettrafik i alle fællesantenneforeninger, som har over 100 medlemmer.  
Som om potentielle terrorister ikke kunne finde på at henlægge deres trafik til 
mindre og ikke overvågede systemer. Eksperter kalder da også dele af 
terrorpakken for et hullet hegn og penge ud ad vinduet.  
Verden har kendt til terror før, og i historiens lys må man beundre de europæiske 
politikeres håndtering af 1970'ernes terrorgrupper, som var støttet af blandt 
andre østlige regimer.  
Det nye i den aktuelle terrortrussel er, at veluddannede og tilsyneladende 
velfungerende mennesker bliver indfanget af vanvittige forestillinger og tro på, at 
overlagt mord fører til evig salighed.  
Det kan ikke imødegås med fornuftig tale. Det kan kun imødegås med fasthed og 
rettidig omhu.  
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Jyllands-posten 
Jyllands-Posten Øst | 12.09.2007 | JP | Side 3 (Indland) | 353 ord | artikel-id: e0b37205141 

S vil have debat om overvågning  

Socialdemokratiet mener, at der er væsentlige mangler i loven om 
overvågning på hoteller, kroer og i antenneforeninger. Loven træder i kraft 
om tre dage. 

Af TROELS HENRIKSEN 

Justitsminister Lene Espersen (K) har modtaget en række kritiske sprgsmål fra 
Socialdemokratiets it-ordfører, Troels Ravn. Det skal være startskuddet til en 
debat om en ændring af den del af terrorpakken, der fra den 15. september 
pålægger hoteller, campingpladser og antenneforeninger med over 100 
medlemmer at overvåge sine kunders aktivitet på internettet og via telefoner.  
»Vi skal vurdere, om der skal ændres på indholdet. Jeg mener ikke, at loven skal 
igennem en ny behandling i Folketinget, men det er noget teknisk, som vi vil se 
på,« siger Troels Ravn.  
Lene Espersen vil ikke kommentere kritikken, før Socialdemokratiet stiller 
specifikke krav til, om der skal ændres i den såkaldte logningsbekendtgørelse, der 
betyder, at tele- og internetudbydere har pligt til at føre logbog over trafikken på 
deres net. Ministeriet oplyser, at Troels Ravn kan forvente et svar i næste uge.  
Socialdemokratiet bakkede ellers op om hele terrorpakken, da den blev vedtaget, 
men efter kritik fra blandt andre juraprofessor og ekspert i persondataloven Peter 
Blume og foreningen for it-professionelle, Prosa, har partiet fået kolde fødder for 
dele af den.  
»Jeg ser nogle problemer i forhold til udmøntningen af logningsbekendtgørelsen, 
og det er derfor, at jeg stiller spørgsmålene. Der er noget, som er skævt, og vi 
skyder lidt med spredehagl,« lyder selvkritikken fra Troels Ravn.  
I hotelbranchen arbejder man for at blive klar til den 15. september, men 
brancheforeningen Horesta ved ikke, hvordan den skal rådgive sine medlemmer. 
Derfor skrev den via Dansk Erhverv to breve til Justitsministeriet for at få at vide, 
hvad der kræves. Det seneste i april.  
Justitsministeriet oplyser, at et svar blev sendt den 4. september til Horesta. Men 
det er ikke kommet frem.  
»Vi har ikke modtaget noget, så det må være gået tabt i posten. I dag (i går red.) 
er jeg blevet kontaktet af Justitsministeriet og har set svaret elektronisk, « siger 
bestyrelsesmedlem og talsmand for Horesta Jens Zimmer Christensen, der 
fortæller, at det ikke kan lade sig gøre for hotellerne at installere udstyret, inden 
loven træder i kraft.  
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Ifølge ham koster overvågningen hotelbranchen 70 mio. kr. om året i drift og gennemsnitligt 100.000 
kr. i engangsinvesteringer for et hotel.  
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Terrorpakkens kritikere går på gaden142 
Af KARIM PEDERSEN, ComON  
Offentliggjort 12.09.07 kl. 13:02  

På lørdag opfordres københavnerne til at gå på gaden for at protestere 
mod elektronisk overvågning af borgerne.  
På lørdag den 15. september træder den danske terrorbekendtgørelse i kraft. Den 
indeholder blandt andet nye krav til logning af tele- og internet-kommunikation. 
IT-Politisk Forening mener at bekendtgørelsen baner vejen for en omfattende 
overvågning af borgerne og planlægger en aktion på lørdag for at markere sin 
protest mod de nye regler.  
»Det er en menneskeret at kunne kommunikere med andre uden at blive aflyttet 
af staten. Både i sit eget hjem og på internettet,« siger Niels Elgaard Larsen, der 
er formand for IT-Politisk Forening.  
På lørdag kan københavnerne møde IT-Politisk Forening på Kultorvet fra kl. 
12.00, hvor der også bliver uddelt cd'er med software, som beskytter mod 
overvågning.  
»Vi vil mødes med de danskerne, der bliver ramt at den nye overvågning, 
fortælle dem hvad den betyder for deres privatliv og fortælle, hvordan man stadig 
kan bevare en smule privatliv. Et godt værktøj er IT-Politisk Forenings Privatlivs 
CD, Polippix, som vi naturligvis vil uddele gratis,« siger Niels Elgaard Larsen.  
»Vi har også planlagt en aktion, der skal vise hvad overvågningen betyder. Men 
det skal være en overraskelse, så man må møde op for at være med,« siger han.  
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Jyllands-Posten Vest | 15.09.2007 | JP | Side 2 (Indland) | 656 ord | artikel-id: e0b43086143 

Hoteller ikke klar til overvågning 

Fra i dag er det et lovkrav, at hoteller skal overvåge gæsternes 
internetbrug og telefonsamtaler. Men hotellerne er ikke klar. 

Af ANNE FUNCH 

Politiets Efterretningstjenste (PET) har fra i dag mulighed for at følge 
hotelgæsters trafik på internettet og tjekke, hvem de taler i telefon med. Danske 
hoteller skal nemlig gemme oplysninger om de overnattende gæsters telefon- og 
internetbrug, så de kan findes frem, hvis PET skulle få brug for dem i 
terrorefterforskningens navn.  
Hotellerne og brancheorganisationen, Horesta har ikke været tilfreds med forløbet 
op til lovens ikrafttræden. Ifølge Horesta har branchen ikke fået svar på de 
mange spørgsmål, der er opstået i forbindelse med det nye tiltag, og derfor er det 
ikke alle hoteller, der fra begyndelsen kan leve op til kravene.  
 
 
En hovsaløsning  
Jens Zimmer, som er hotelejer og bestyrelsesmedlem i Horesta, er en af de 
hotelejere, som ikke er klar til at opfylde kravene. Han har installeret et system, 
der kan gemme gæsternes internetbrug, og han regner med at have et system 
inden for 14 dage, der også kan gemme telefonoplysningerne.  
»Denne lovgivning virker lidt som en hovsaløsning. Vi er flere hotelejere, der 
endnu ikke har fået installeret det udstyr, vi skal, fordi vi ikke har kunnet få svar 
på de spørgsmål, vi har været i tvivl om. Vi er jo hotelejere og ikke it-eksperter,« 
siger han.  
Hvorvidt data skal gemmes i kodet form, og i hvilket omfang hotellerne er 
forpligtet til at samkøre navne og oplysninger, er nogle af de spørgsmål, som har 
meldt sig i hotelbranchen.  
 
 
Et langt forløb  
De konservatives it-ordfører, Per Ørum Jørgensen, er skuffet over, at Horesta og 
hotellerne ikke lever op til lovgivningen.  
»Jeg har det ikke godt med, at hotellerne ikke er klar til at løfte ansvaret,« siger 
han.  
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»Bag denne lovgivning ligger et meget stort stykke arbejde. Det har været et 
langt forløb, og Horesta har ikke gjort det klart over for sine medlemmer, hvor 
vigtig denne lovgivning er.«  
Ifølge Jens Zimmer er hotelbranchen godt klar over, at det er en vigtig 
lovgivning.  
»Vi har fuld forståelse for, at der skal være mulighed for at finde oplysningerne 
frem. Det er i alles interesse, at vi gør det så svært som muligt for terrorister her 
i landet. Det undrer mig bare, at man ikke gør det ordentligt. Det er jo stadig 
muligt for potentielle terrorister at benytte computere på biblioteker og 
læreanstalter – dér gemmer man ikke oplysningerne. Det virker underligt,« siger 
bestyrelsesmedlemmet.  
 
 
Undtagelser  
De konservatives it-ordfører forklarer, at logningen ikke omfatter biblioteker og 
læreanstalter, fordi folk på disse steder går til og fra computerne.  
»Det er ikke muligt at sammenholde brug af internettet på et bibliotek med et 
navn, som det er på et hotel. Derfor gælder lovgivningen ikke for disse steder,« 
siger han.  
Han fortæller videre, at hvis det i forbindelse med en sag skulle blive nødvendigt 
at vide, hvem der har brugt computeren på et offentligt sted, så vil man bruge 
vidneudsagn i stedet.  
Hotellerne i Danmark arbejder alle for at komme til at leve op til lovgivningen 
snarest muligt, og de håber ifølge Jens Zimmer, at myndighederne vil bære over 
med hotelbranchen indtil da.  
Per Ørum Jørgensen oplyser, at det er op til politiet at tage stilling til, om det skal 
have konsekvenser for hotelbranchen, at de ikke overholder lovgivningen.  
anne.funch@jp.dk  
 
 
Fakta: Krav om overvågning  
• Et hotel, en kro, en campingplads eller større antenneforeninger skal registrere 
oplysninger om, hvem der har benyttet stedets internetforbindelser og telefoner, 
hvad de har lavet, hvem de har ringet til, og tidspunktet de har gjort det.  
• Oplysningerne skal gemmes i et år.  
• Hotellet skal stille med fem sikkerhedsgodkendte medarbejdere, som PET kan 
komme i kontakt med 24 timer i døgnet  
• PET godkender de fem medarbejdere  
• Det trådløse netværk på hotellet skal være lukket, så det kun kan benyttes af 
gæster og ansatte.  
• Der er bådestraf for at undlade overvågning  
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Konsekvenser for gæsterne • Hotelgæstens trafik på internettet vil blive gemt.  
• PET vil kunne se, hvem gæsten har sendt mails til.  
• PET vil også kunne se, hvem gæsten har ringet til.  
• Kun med en dommerkendelse kan PET se i data fra hotellet.  
• Hotellets ejer eller medarbejdere må ikke kigge i data.  
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»Storesøster kigger med« 144 
Af ASGER WESTH  
Offentliggjort 15.09.07 kl. 18:37  

Overvågning: Gadeaktion i København imod ny terrorbekendtgørelse. 
Forklædt som IT-politi i skriggule veste med sorte bogstaver på ryggen, var IT-Politisk 
Forening på pletten, da den danske terrorbekendtgørelse i går trådte i kraft. 
 
»Spiser du svinekød på flyrejsen? Er din lokale pizzamand muslim? Hvem er de sidste fem 
personer, som du har talt i telefon med eller skrevet e-mails til? Ser du porno på internettet?« 
 
Spørgsmålene til de forbipasserende var mange og nærgående, og budskabet var klart. 
Danskerne bliver overvåget. Stort set overalt. 
 
»Det er en glidebane, der vil føre til det totale overvågningssamfund,« advarede formand Niels 
Elgaard Larsen, IT-Politisk Forening.  
 
For at demonstrere hullerne i lovgivningen blev der delt en cd-rom - ”Big sister is watching 
you” - med et billede af justitsminister Lene Espersen (K) ud. Installerede man den derhjemme, 
kunne Politiets Efterretningstjeneste og andre ikke kigge med fra det skjulte, lød det.  
 
S. Christiansen stillede op til IT-Politisk Forenings interview, og svarede - efter flere ”nej'er” - 
ja til at deltage i lodtrækningen om en flaske rødvin. Han var ude af lodtrækningen igen, da han 
nægtede at oplyse sin adresse. 
 
»Jeg arbejder for et firma, som leverer logning- og overvågningsløsninger,« afslørede han 
bagefter. asger.westh@jp.dk 
 
 

                                                 
144 http://jp.dk/arkiv/?id=1090038, 8. December 2007 
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Enhedslisten: Send alle dine mails til Lene Espersen145 
Af KARIM PEDERSEN, ComON  
Offentliggjort 20.09.07 kl. 11:02  

Partiet Enhedslisten protesterer mod lognings-bekendtgørelsen, der 
trådte i kraft den 15. september, og opfordrer nu de danske internet-
brugere til at sende deres mails direkte til Justitsministeriet.  
Som en protest mod den udvidede elektroniske overvågning, der indgår i den 
såkaldte logningsbekendtgørelse, opfordrer Enhedslisten nu de danske internet-
brugere til at sende alle deres personlige mails til Justitsministeriet mandag den 
24. september.  

Terrorbekæmpelse  
Bekendtgørelsen trådte i kraft lørdag den 15. september og betyder, at data om 
hvem man ringer, sms'er og mailer til, nu gemt i ét år. De nye regler skal 
bekæmpe terror, men Enhedslisten mener, at overvågningen har taget overhånd.  
»Vi opfordrer alle mennesker, der vil protestere mod overvågningen, til at sende 
deres mails direkte til Justitsministeriet. Hvis de er så interesserede i, hvad vi 
almindelige borgere går og laver, så skal de da få hvad de vil have,« siger 
Johanne Schmidt-Nielsen, folketingskandidat for Enhedslisten.  
Hun forventer at aktionen på mandag vil få bred opbakning. Enhedslisten mener 
at loven er hullet, fordi det er nemt at undgå overvågningen, f.eks. ved at sende 
mails fra biblioteket eller ringe fra en mobil med taletidskort.  
»Med aktionen vil vi vise Justitsministeren, hvad det er for nogle absurde 
datamængder og oplysninger, hun mener der skal gemmes. I stedet for at snage 
i almindelige menneskers privatliv, burde hun lave nogle tiltag mod terror der 
rent faktisk virker. Selv den dummeste terrorist kan finde måder at komme uden 
om de nye regler. Lene Espersen burde sikre den personlige frihed, frem for at 
krænke den,« siger Johanne Schmidt-Nielsen.  
Relaterede artikler:  
K: Enhedslisten lyver om overvågning 

                                                 
145 http://jp.dk/arkiv/?id=1096626, 8. december 2007 
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Tele-firmaer betaler 200 mio. for logning146 
Af JENS NIELSEN, ComON  
Offentliggjort 21.09.07 kl. 15:02  

Terrorlovens logningsbekendtgørelse, som ifølge flere eksperter vil være 
virkningsløs overfor terrorister, påfører telebranchen ekstraudgifter på 
200 millioner kroner.  
Anskaffelsensprisen var på 200 millioner kroner og prisen for at holde lognings-
systemerne kørende ligger på 50 millioner kroner om året. Det oplyser 
brancheorganisationen Telekommunikationsbranchen ifølge Computerworld i dag.  
»Det er selvfølgelig anslået, men det er det tal, vi har forelagt myndighederne, og 
som der er taget udgangspunkt i,« siger Ib Tolstrup, til Computerworld.  
 
  

                                                 
146 http://jp.dk/arkiv/?id=1098564, 8. december 2007 
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Information 
Information | 19.09.2007 | 1. sektion | Side 22 (indland) | 511 ord | artikel-id: e0b4c7f8147 

Overvågnig: Seneste lov om overvågning er meget tæt på Big 
Brother 

Medlem af Europa-Parlamentet Christel Schaldemose (S) mener, at vi 
nærmer os skrækvisionen om overvågningssamfundet fra Orwells '1984'. 
Hun ville ønske, at hendes eget parti havde tænkt sig bedre om, inden den 
stemte for den seneste udvidelse af loven om overvågning  

Af Hans Henrik Rasmussen 

Hvis du siden i lørdags har haft den der hitchcockske følelse af, at der er nogen, 
som kigger på dig, er der måske noget om det. Lørdag trådte den såkaldte 
logningsbekendtgørelse i kraft og med den omfattende lagring af internet- og 
teletrafik. Formålet er at øge mulighederne for at forebygge og opklare 
terrorisme. Men medlem af Europa-Parlamentet for Socialdemokraterne Christel 
Schaldemose mener, at bekendtgørelsen er et stort skridt i den forkerte retning.  
Hun fremhæver blandt andet, at Danmark er det første EU-land, der går så vidt i 
forhold til overvågning af e-mail og telefoner, og at vi derfor ikke engang har 
andre landes erfaringer at bygge på.  
"Eksperterne siger, at de seriøse terrorister sagtens kan finde smuthuller i 
reglerne. Så vi ender med at overvåge almindelige, uskyldige borgere, og er det 
sådan et samfund, vi vil have? Jeg mener, vi er gået alt for langt ved at ændre 
grundlæggende på mange af de rettigheder, vi har i samfundet," siger hun og 
fortsætter:  
"Det her skræmmebillede fra 1984 med Big Brother - altså, vi er der ikke helt, 
men vi er tæt på. Vi kan jo blive overvåget alle vegne."  
Christel Schaldemose er urolig for, hvad overvågningen kan medføre af 
konsekvenser.  
"Hvis nu oplysningerne om borgerne ender i de forkerte hænder, kan jeg blive 
frygteligt bekymret for, hvordan det kan blive misbrugt. Det har vi set i tidligere 
regimer i DDR og Østeuropa," siger hun.  
I steder mener Christel Schaldemose, at man skal fokusere mere på at forebygge 
terrorisme og så begrænse overvågningen til særlige grupper.  
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Med os eller imod os 
"Er det ikke bedre, at vi målretter meget mere mod dem, som er i en eller anden 
form for risikogrupper eller inden for miljøer, hvor vi ved, at der kan være risiko 
for, at de begår et eller andet?" spørger hun.  
Christel Schaldemose ville ønske, at hendes parti havde været mere kritiske i 
tilgangen til spørgsmålet.  
"Jeg tror, det hænger sammen med den her holdning til, at hvis man bare er en 
lille smule kritisk, kan det lynhurtigt blive tolket til, at man ikke vil gøre noget for 
at forhindre terrorisme," siger hun og sammenligner med Præsident Bushs "enten 
med os eller imod os"-tale efter 11. september 2001.  
Hos Socialdemokraterne på Christiansborg var det trafikordfører Magnus 
Heunicke, der stod for arbejdet med denne del af logningsbekendtgørelsen. Han 
er uenig i kritikken fra Christel Schaldemose.  
" Der vil altid være huller, men jeg mener, vi har fundet en god balance. Og i den 
nye terrorsag har logning jo hjulpet, så vidt jeg forstår. Som det er nu, kan jeg 
ikke se, det vil være godt at gøre nettet mere stramt."  
- Så du mener, man har nået grænsen for, hvor meget man skal overvåge?  
"Man kan i hvert fald sige, at hvis jeg mente, man skal gøre mere end det, så 
ville jeg have arbejdet for det i mit politiske arbejde"  
- Men kunne du forestille dig, at man engang i fremtiden gik længere endnu?  
"Jeg tror ikke umiddelbart, vi skal stramme yderligere. Men det er umuligt at 
forudse, hvordan udviklingen vil være, både teknologisk og terrormæssigt."  
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Information | 19.09.2007 | 1. sektion | Side 14 (kultur) | 853 ord | artikel-id: e0b4c7ff148 

Radar: Farvel privatliv 

På den ene side frygter vi overvågning , men på den anden side breder vi 
os over internettet med private fotos og andet, der før hørte hjemme bag 
privatlivets fire vægge 

Af Henrik Føhns 

Forestil dig Oxford Street i London. En af verdens mest trafikerede indkøbsgader. 
Og en af verdens mest fotograferede og filmede. Her tænker jeg ikke på japanske 
turister, men på overvågningskameraer. Dem er der 4,2 millioner af i 
Storbritannien. Ét for hver 14 personer. Det betyder, at hver eneste brite hver 
dag bliver fotograferet 300 gange.  
Forestil dig nu en kvinde på vej ned ad Oxford Street med et fotoalbum under 
armen. Hver eneste gang hun møder et andet menneske, lukker hun albummet 
op og viser private fotos af sine børn, mand, familieferie og måske også et par 
pinlige fotos fra hendes ungdom på en pub, hvor hun er stangbacardi og hiver op 
i bh'en. Til de særligt interesserede har hun også en video fra den seneste ferie 
på Kreta.  
Det er selvfølgelig et tænkt eksempel. Men i virkelighedens verden har de fleste 
af os det lidt skidt med at blive fotograferet af overvågningskameraer hele tiden. 
Men mange af os har ingen problemer med at dele vores private fotos og videoer 
med hele verden via tjenester som Flickr og YouTube.  
Man kan fristes til at sige "Goodbye Privacy - Hello Publicity", som den østrigske 
festival for Teknologi, Kultur og Samfund, Ars Electronica, gjorde i sidste uge med 
en lang række talere og kunstværker, der kommenterer den nye 
gennemsigtighed og åbenhed, der præger det første årti af dette årtusind.  
Efter at den østrigske journalist og overvågningsspecialist Erich Moechel havde 
tegnet et orwellsk billede af politi og efterretningstjenesternes nye beføjelser og 
tekniske muligheder som følge af de nye terrorlove, så lancerede Helen 
Nissenbaum, lektor ved Information Law Institute, New York University (NYU) 
School of Law, et mere nuanceret billede af problematikken.  
Vi vil og skal have privatliv. Men vi vil også gerne have tryghed og politimæssig 
overvågning af terrortrusler.  
"Privathed er ikke hemmeligheder. Det er et passende 'flow' af information," 
sagde hun.  
Der skal med andre ord være respekt om den enkeltes privatliv - terrorlovgivning 
eller private fotos på nettet til trods.  
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Sikkerhedsstat 
Man kan tale om, at velfærdsstaten er blevet til en sikkerhedsstat, som professor 
David Lyon fra Queen's University i Canada formulerede det.  
Han hævder, at overvågningsteknologien foretager en social sortering af os. Vi 
bliver målt på, hvor potentielt farlige vi er for samfundet. Eftersom overvågning 
er blevet altomfattende fra kameraer på gaden til total logning af vores aktiviteter 
på telefon og internet samt vores rejseaktiviteter, så er vores liv blevet 
fuldstændigt gennemsigtige. Ikke mindst fordi de store datamængder kan 
indsamles, sorteres og behandles af computere på ganske få minutter eller 
sekunder.  
Og på samme måde opgør kommercielle virksomheder vores værdi - vores LTV; 
life time value. Hvor mange penge kan de forvente at presse ud af os over et 
langt - eller kort - liv? Den slags data mining er fundamentet for nettets mange 
annoncebårne gratistjenester. Det er jo skønt med et gratis fotoalbum på nettet, 
men prisen er, at tante Odas 80 års dag og børnenes barnedåb bliver flankeret af 
reklamer for kommercielle produkter målrettet efter billedernes tema eller 
baseret på information hentet via de oplysninger, man frivilligt har givet om sig 
selv. "There is no such thing as a free lunch", som man plejer at sige i 
skriverkarlekredse.  
Desværre tyder intet på, at vi kan lave om på denne trend. Overvågning bliver af 
mange betragtet som et nødvendigt onde i kampen mod terrorisme. Vi glemmer 
bare, at man med ganske lidt snilde kan omgå de fleste systemer. Som Erich 
Moechel fra it-websitet Future Zone siger:  
"Man skal være en meget dum terrorist for at blive fanget i en elektronisk fælde. 
De nye terrorlove går kun ud over småkriminelle og ganske almindelige borgere, 
der ikke har noget at skjule. Det er en lussing til det civile samfund!"  

Noget for noget 
Og mange af os har allerede slået en handel af med Google og andre, hvor vi som 
tak for de fede digitale services på nettet deler oplysninger om os selv med dem 
eller betror dem al vores post, fotos, regneark med familiebudgettet og meget 
mere. Det største problem er, at vi ikke kan overskue omfanget. Og at vi i de 
fleste tilfælde slet ikke kan få et overblik.  
David Lyon griber helt tilbage til juraprofessoren Alan Westin, der allerede i 1967 
definerede privatlivets fred i computeralderen:  
"...individer, grupper eller institutioner har retten til kontrollere, redigere, 
håndtere og slette information om dem selv og til at bestemme hvornår, hvordan 
og i hvilket omfang denne information om dem selv bliver kommunikeret til 
andre."  
Hvilket egentlig er et ret præcist krav, man kunne stille til både offentlige 
instanser og kommercielle virksomheder i vore dages informations- og 
overvågningssamfund.  
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Helen Nissenbaum er gået til modangreb. Sammen med Daniel C. Howe fra NYU 
har hun lavet et stykke software, der kan downloades gratis og installeres i 
browseren Firefox. Trackmenot - spor-mig-ikke - lægger et 'røgslør' af falske 
søgninger til søgemaskinerne fra Google, Yahoo, MSN og andre. Det betyder, at 
søgemaskinerne ikke kan opbygge en profil af ens søgninger. Man opretholder en 
form for privatliv i denne tåge af falske informationer.  
Men det er i cyberspace. Samme type tåge på Oxford Street ville formodentlig 
give en ubehagelig anholdelse og et langt ophold i fængsel.  
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Information | 15.09.2007 | 1. sektion | Side 1 (indland) | 1056 ord | artikel-id: e0b41788149 

Hej, husk, fra i dag bliver alle dine emails, telefonopkald og 
SMS'er registreret... 

Fra i dag bliver alle dine private emails, telefonopkald og SMS'er 
registreret og lagret i et år - til gavn for politi og efterretningstjenesters 
efterforskning. Men potentielle terrorister kan nemt slippe uden om 
registreringen, så hvad nytter det hele, spørger eksperter 

Af Overvågning af Nina Trige Andersen 

Oplysninger om private borgeres telefonsamtaler og internettrafik skal registreres 
og lagres i et år. Danmark er det første EU-land, der sætter gang i et gigantisk 
lagringssytem af oplysninger om tele- og internettrafik. Den såkaldte 
'logningsbekendtgørelse', der træder i kraft i dag, giver politi og 
efterretningstjeneste flere muligheder for at opklare og forebygge terrorisme. 
Men tiltaget er ifølge kritikere i bedste fald nyttesløs, i værste fald en alvorlig 
trussel mod almindelige menneskers retssikkerhed.  
Logningsbekendtgørelsen giver ingen mening i forhold til det erklærede formål, 
mener IT-arbejdernes fagforening, PROSA, og IT-Politisk forening, en uafhængig 
organisation af it-kyndige.  
De skabte tidligere på året debat med udgivelsen af Den Politiske Cd, der 
indeholder programmer, som kan kryptere og anonymisere al internettrafik.  
"Det her system med lagring af data fanger ikke terrorister, for de vil have 
adgang til al mulig software, der kan skjule deres færden," siger Niels Elgaard 
Larsen fra IT-Politisk Forening.  
Det er i det hele taget en tåbelig bekendtgørelse, mener Charlotte Bagger 
Tranberg, adjunkt ved Aalborg Universitet, der har skrevet Ph.D. i behandling af 
persondata: "Logningsbekendtgørelsen dækker jo kun de email-adresser og den 
ageren, som foregår mellem teleselskaber. Så der er ret stor sandsyndlighed for, 
at de folk, der har terrorhensigter, vil bruge internetbaserede tjenester, som 
f.eks. gmail eller hotmail. Det bliver ganske almindelige borgeres aktivitet, der 
bliver logget," siger Charlotte Bagger Tranberg, der har svært ved at forestille 
sig, hvad nytte politiet og Politiets Efterretningstjeneste (PET) vil få af 
dataindsamlingen.  

Kan være et værktøj 
Men det var blandt andet elektroniske spor, der gav mulighed for finde frem til 
netværket omkring terroristerne bag anslagene i London og Madrid - og dermed 
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gjorde politiet i stand til at forhindre yderligere død og ødelæggelse, fremhæver 
Peer Henrik Hansen, Ph.D.-studerende ved Roskilde Universitetscenter med 
speciale i efterretningsvæsen og koldkrigshistorie.  
"Efterretningstjenesternes problem er, at de leder efter en nål i en høstak uden at 
vide, hvordan den nål ser ud. Der kan det her system være en hjælp i 
efterforskningen. Jeg siger ikke, det vil være et effektivt redskab, eller at det 
nødvendigvis er en god måde at gøre det på. Men det må komme an på en prøve, 
om det rent faktisk kan bruges," siger Peer Henrik Hansen.  
Men logningen vil bestemt ikke være nogen mirakelkur mod terror, mener 
Christian West, direktør for det private sikkerhedsfirma AS Solution.  
"Det kan være en del af en værktøjskasse, men det vil langt fra være en 
endegyldig løsning. Folk, der planlægger forbrydelser, vil selvfølgelig finde måder 
at omgå denne her registrering , så det afgørende er stadig god, gedigen 
efterforskning."  

Uden begrundet mistanke 
Uanset om registreringen vil kunne bruges til terrorbekæmpelse eller ej, skal 
politi og efterretningstjeneste nok finde på noget at bruge oplysningerne til, 
mener Niels Elgaard Larsen.  
"Problemet er, at man systematisk overvåger alle borgere. Når først man har 
brugt så mange ressourcer på at indsamle data, vil man uden tvivl ønske at gøre 
brug af det. Det er en krænkelse af privatlivet, at al vores færden skal 
registreres," siger Niels Elgaard Larsen, der blandt andet kritiserer, at PET kan få 
direkte adgang til data uden forudgående dommerkendelse.  
Det bekymrer også Charlotte Bagger Tranberg:  
"I PET skal de være mere end almindeligt sikre på, hvad de gør, for det vil 
forhåbentlig blive skreget ud i pressen, hvis PET uretmæssigt trækker data ud på 
en borger, uden efterfølgende at kunne opnå dommerkendelse."  

Mere overvågning på vej 
I EU er der mere overvågning og dataindsamling på vej, understregede Franco 
Frattini, EU's justitskommissær, i en tale til Europa-Parlamentet i sidste uge. Med 
henvisning til de seneste anholdelser af terrormistænkte i Tyskland og Danmark, 
sagde Franco Frattini, at det er et fantastisk resultat at stoppe terrorhandlinger, 
inden de bliver ført ud i livet.  
"Men det viser, at der intet rum er for at sænke paraderne. Jeg vil benytte 
lejligheden til at informere jer om, at en ny pakke af metoder er under 
forberedelse, og at den vil blive vedtaget af Kommisionen dette efterår. For at 
sige det klart: Mit mål er at styrke, ikke at svække vores muligheder for at 
forebygge og retsforfølge terrorisme på effektiv vis," sagde Franco Frattini og 
understregede, at øget dataindsamling og øget udveksling af data EU-lande 
imellem er et centralt led i denne udvikling.  
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EU's strategi for terrobekæmpelse beroliger ikke Niels Elgaard Larsen fra IT-
Politisk Forening:  
"I alle systemer sker der fejl. Data kan blive lækket, registre kan blive hacket, 
eller der kan være folk inden for systemet, der bevidst misbruger det. Det har vi 
jo set masser af eksempler på i historien. Principielt spiller det ingen rolle, om det 
er en maskine eller et menneske, der står for overvågningen - det er lige 
ubehageligt."  
an@information.dk  

Fakta:Registrering 
Logningsbekendtgørelsen. Fra den 15. september skal udbydere af elektronisk 
kommunikation registrere og opbevare oplysninger om brugernes teletrafik: 
Fastnet -og mobiltelefoni, sms, ems, mms, e-mails, Internettelefoni og anden 
internetkommunikation. Oplysningerne skal opbevares i et år og 'kunne anvendes 
som led i efterforskning og retsforfølgning af strafbare forhold'.  
Danmark først. Folketinget vedtog overvågningen allerede i sin første anti-
terrorpakke i sommeren 2002, men ventede med gennemførslen, indtil EU vedtog 
lignende regler. Nu er Danmark det første land i EU, der gennemfører EU-
direktivet om lagring af data fra 15. marts 2006.  
94 millioner har PET fået til stærkere it-systemer og aflytning af IP-telefoni. De 
23,5 mio. er øremærket til at styrke tjenestens 'mulighed for at gribe ind i 
meddelelseshemmeligheden'.  

Fakta:EU's terrorkamp 
EU-beslutning. Alle EU-landes regeringer besluttede i 2004, at lave fælles regler 
for lagring af kommunikationsdata.  
Frihedsrettigheder: Offentlige myndigheder kan tilsidesætte respekten for 
grundlæggende frihedsrettigheder, som f.eks. beskyttelse af privatlivet, 'hvis det 
sker i overensstemmelse med loven og er nødvendigt i et demokratisk samfund af 
hensyn til bl.a. den nationale sikkerhed og den offentlige tryghed for at forebygge 
uro eller forbrydelse eller for at beskytte andres rettigheder eller friheder'. Det 
står i EU's direktiv om lagring af data fra 15. marts 2006, punkt 9.  
Direktivet påpeger også, at forskelle i nationale bestemmelser om lagring af data 
er en hindring for det indre marked for elektronisk kommunikation, fordi 
udbyderne skal leve op til forskellige krav.  
Gennemførelse. EU pålægger medlemslandene at lagre data i mindst 6 måneder 
og højst to år. Medlemslandene skal påbegynde implementeringen af direktivet 
senest 15. september 2007, men kan få udsættelse til 15. marts 2009. 16 lande 
bad allerede i 2006 om udsættelse til 2009, herunder Sverige og Tyskland.  
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Information | 15.09.2007 | 1. sektion | Side 2 (indland) | 821 ord | artikel-id: e0b4178e150 

Ledende artikel: Ubehag 
LIGE OM LIDT, når jeg mailer disse linjer til min redaktrice, vil min mail-
forsendelse være en af de sidste af slagsen, der ikke bliver langtids-opbevaret til 
politi-brug. Fra lørdag den 15. september 2007 træder endnu en regel om terror-
bekæmpelse i kraft, denne gang om at telefon- og internetselskaber skal 
opbevare detaljerede oplysninger om deres kunder til politibrug i et år. Fra lørdag 
den 15. september, når denne leder er trykt i avisen, skal alle mail-forbindelser 
(afsender og modtager inklusive adresser), sms'ere (afsender og modtager 
inklusive adresser samt den geografiske placering af de master, beskeden blev 
sendt ad) og endelig internetsider - med IP-adresse på den, der tilbyder siden, og 
den, der kigger på den.  
Det bliver gjort for at beskytte mig og andre mod terror. Og velsagtens også for 
at se, om jeg eventuelt mailer til de forkerte og måske endda selv pønser på 
noget. Det kunne jo være, at jeg ser på forbudte sider? Jeg er under mistanke.  
'DET GØR DA IKKE NOGET med overvågningen, hvis man ikke har gjort noget,' 
lyder argumentet fra dem, der gerne ser mere kontrol og overvågning . 'Så 
behøver man da ikke at frygte noget'. 'Pjat', siger de andre, 'det er jo ren Big 
Brother'.  
"Det er to ekstremer, og begge synspunkter er unuancerede," siger Jesper 
Ryberg, professor i filosofi ved RUC. Big brother-argumentet er skudt langt over 
målet, forklarer han, for man skal se på fordele og ulemper samt på, om 
overvågningen tjener sit formål eller ej. Men argumentet om, at man ikke 
behøver at være bekymret, hvis ikke man har gjort noget, holder heller ikke. Af 
to årsager: Dels er der en meget reel fare for misbrug og fejl, dels kan det ske, at 
folk føler et egentligt ubehag ved at vide, at de bliver overvåget - uanset om de 
har gjort noget eller ej.  
"Der er nogle former for overvågning , der påvirker folks adfærd. Men der er også 
typer af kriminal adfærd, der næppe kan styres ved overvågning . Derfor skal 
man virkelig tænke sig om," siger han og efterlyser igen en nuanceret debat. 
"Overvågning skal være gennemtænkt, og det må være et krav, at effekten er 
veldokumenteret."  
Netop det bliver der nu stillet spørgsmålstegn ved.  
DIGITALT IDIOTI er modellen med den 'kolossale' datalagring blevet kaldt af it-
folk, ikke mindst fordi det er en praktisk byrde for selskaberne. Ordene var del af 
den politiske debat, men nu melder også forskere sig til orde: Det er langt fra 
sikkert, at overvågningen nytter noget som helst. Lagringen af data giver ingen 
mening i forhold til målet om at forebygge terrorisme. De folk, der har 
terrorhensigter, kan med lethed finde smutveje.  
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Her må vi vende tilbage til de gener, overvågningen kan påføre almindelige folk, 
og som skal afvejes mod nytteværdien.  
Der er dels muligheden for fejl og misbrug. Fra Storbritannien beretter Ryberg om 
et eksempel på misbrug, hvor overvågningskameraer blev indstillet på private 
lejligheder for at følge kvinder, der gik i bad. En kilde for mulige fejl findes 
eksempelvis også i de amerikanske registre over folk, der ikke må rejse. De 
amerikanske myndigheder fortæller selv, at fejlprocenten ved fingeraftryk i deres 
rejsedatabaser i sagens natur er så forholdsvis stor, at de nu kræver alle ti 
fingeraftryk ved indrejse - i stedet for som hidtil kun af pegefingrene. Navne, der 
ligner et af de 3,5 millioner navne på amerikanernes 'Watchlist' over folk, der skal 
standses ved rejser, er også i farezonen for fejl.  
Så er der det simple ubehag ved at føle sig overvåget. En meget variabel 
størrelse, forklarer filosoffen. Ubehaget afhænger af den enkelte og ikke mindst 
af formen for overvågning .  
"Men det er klart, at overvågningen gør noget ved mennesker," mener Ryberg, og 
nævner to eksempler. Vi er godt klar over, at overvågningskameraet snurrer, når 
vi går ind i en bank - uden at det udløser større ubehag. Den modsatte ekstrem 
er bekymringen for, at alle de mennesker, man møder, kan være stikkere. 
"Borgerovervågning, hvor man skal indberette hinanden, ville gøre, at man 
møder andre med forbehold og føler sig på vagt," siger Ryberg.  
SÅ LANGT ER VI ikke nået. Men der går ikke langt tid mellem de politikere, der 
råber på mere overvågning - allerede længe inden det er bevist, at den allerede 
vedtagne overvågning overhovedet fungerer. Og grænserne for, hvad der kan 
råbes op om, bliver lavere og lavere.  
Dansk Folkeparti kom med et bud om, at moskeer skal overvåges mere. I 
Tyskland var der en debat om mere overvågning af tyskere, der konverterer til 
islam. Begge overvejelser må siges at være i grænselandet for diskrimination af 
trosgrupper.  
De to eksempler fulgte i kølvandet på politi-sager med markant 
medieopmærksomhed - perfekte anledninger for politikere til at profilere sig med 
store løfter. Klart nok, det hører med til politik at markere handlekraft. Men er det 
ikke tid til at stoppe op og vende tilbage til den sunde fornuft? Det giver i sidste 
ende også mere tillid blandt vælgerne. bri  
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Politikken 
Politiken.dk | 14.09.2007   | 663 ord | artikel-id: e0b406e5151 

Nedtælling til ny masseregistrering 

Emner: ForbrugerjuraInternetSikkerhed Fra i morgen bliver alle dine 
telefonopkald og emails registreret som led i terrorbekæmpelsen. Og der 
er ingen saglig begrundelse for indgrebet, mener Institut for 
Menneskerettigheder. 
Digitalt  
Når de danske teleselskaber fra i morgen skal gemme kopier af al vores 
kommunikation, vil det ikke have nogen effekt på eventuelle terrorister.  
Men det vil genere og udsætte en masse almindelige mennesker for unødig 
overvågning .  
Brevhemmelighed under pres  
Forestil dig, at du sender et brev med posten. Når du har slikket kuverten, smidt 
den i postkassen og postbuddet har hentet dit brev, vil postbuddet først kopiere 
kuverten og gemme kopien i i et år.  
Nogenlunde sådan bliver virkeligheden i Danmark fra i morgen blot omsat til 
emails og telefonsamtaler. Og den situation kalder den statslige vagthund på 
menneskeretsområdet, Institut for Menneskerettigheder, for både ineffektiv og alt 
for vidtgående.  
»Der er tale om et meget vidtgående indgreb i retten til privatliv, hvor man 
rammer rigtig mange mennesker. Langt størstedelen af de mennesker, man nu vil 
registrere, er jo slet ikke relevante for PET's arbejde«, siger ph.d. kandidat Rikke 
Frank Jørgensen, der er Institut for Menneskerettigheders ekspert i 
menneskerettigheder og IT-samfundet.  
Hun understreger, at der fra et menneskeretligt perspektiv ikke er sammenhæng 
mellem det, man ønsker at opnå - nemlig at finde og overvåge terroristerne - og 
så det indgreb, man har besluttet sig for.  
Teleselskab registrerer opkald  
Logningsbekendtgørelsen bestemmer, at alle danske teleselskaber skal logge al 
trafik i deres egne net og gemme oplysningerne i et år.  
Det svarer til, at dit teleselskab skal registrere alle dine telefonopkald - hvem du 
ringer til hvor ofte og hvor længe. Ligesom dine emails bliver registreret.  
Formålet er at hjælpe politiet i kampen mod terror. Men netop terrorister kan 
med lethed undgå at blive logget. De skal blot benytte en computer på en 
netcafe, på et universitet, et bibliotek eller et andet offentligt sted. De er nemlig 
undtaget bekendtgørelsen.  
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Desuden kan de sidde hjemme og kommunikere indbyrdes - de skal blot undgå at 
benytte danske teleselskabers emailtjenester. Bruger de yahoo, gmail eller 
hotmail, finder der ingen registrering sted.  
Masseregistrering  
Udviklingen er ifølge Rikke Frank Jørgensen symptomatisk for dansk 
terrorbekæmpelse.  
»I andre EU-lande overvejer man stadig konsekvenserne af et sådant indgreb. 
Danmark er det eneste land, der har haft så travlt med at få gang i denne 
masseregistrering af vores borgere«, advarer Rikke Frank Jørgensen.  
Institut for Menneskerettigheder er en statslig institution under 
Udenrigsministeriet, som skal være vagthund over for indskrænkninger i 
menneskerettighederne.  
Men staten har ikke lyttet til indsigelserne fra instituttet. Heller ikke fra andre 
interessenter.  
I Danmark har både Prosa, Datatilsynet, ITEK (som er en del af Dansk Industri) 
IT-Politisk Forening og tele- og internetbranchen kritiseret den nye bestemmelse.  
De mener, at den blandt andet giver private virksomheder en uønsket politirolle, 
og at der er risiko forbundet med at lade private virksomheder opbevare 
følsomme persondata.  
Den såkaldte logningsbestemmelse i retsplejelovens § 786, stk. 4, blev indført 
ved anti-terrorpakken 2002, hvorved der bl.a. indførtes en pligt for teleselskaber 
og internetudbydere til "logning " af trafikdata, der er relevante for politiets 
indgreb i meddelelseshemmeligheden m.v., ligesom der med hjemmel i loven 
blev givet mulighed for at fastsætte nærmere administrative regler om 
udbydernes bistand til politiet i forbindelse med disse indgreb.  
På baggrund af denne hjemmel har Justitsministeriet den 28. september 2006 
udstedt den såkaldte "logningsbekendtgørelse", der træder i kraft den 15. 
september 2007.  
Logningsbekendtgørelsen indeholder nærmere regler for, hvilke typer af 
oplysninger det pålægges henholdsvis teleselskaber og internetudbydere at 
registrere og opbevare i 1 år, og hvorledes registreringen skal foregå.  
Oplysningerne skal registreres og opbevares således, at de kan anvendes som led 
i politiets efterforskning og retsforfølgning af strafbare forhold.  
De almindelige regler for, hvilke betingelser der skal være opfyldt for, at politiet 
kan få udleveret de pågældende oplysninger er ikke ændret, hvorfor politiet 
fortsat skal indhente rettens kendelse for at få udleveret oplysningerne, eller få 
udleveret oplysningerne på "øjemedet" og derefter forelægge sagen for retten 
med anmodning om, at indgrebet godkendes.  
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Politiken.dk | 15.09.2007   | 934 ord | artikel-id: e0b43aea152 

Eksperter håner internet-overvågning  

Den nye lov om logning af telefon- og internetadfærd, som træder i kraft i 
dag, er så gennemhullet, at IT-eksperter kun kan grine galgenhumoristisk i 
skægget. 
Den såkaldte logningsbestemmelse i retsplejelovens § 786, stk. 4, blev indført 
ved anti-terrorpakken 2002, hvorved der bl.a. indførtes en pligt for teleselskaber 
og internetudbydere til "logning " af trafik- data, der er relevante for politiets 
indgreb i meddelelses- hemmeligheden m.v., ligesom der med hjemmel i loven 
blev givet mulighed for at fastsætte nærmere administrative regler om 
udbydernes bistand til politiet i forbindelse med disse indgreb.  
På baggrund af denne hjemmel har Justitsministeriet den 28. september 2006 
udstedt den såkaldte logningsbekendtgørelse, der træder i kraft 15. september 
2007.  
Logningsbekendtgørelsen indeholder nærmere regler for, hvilke typer af 
oplysninger det pålægges henholdsvis teleselskaber og internetudbydere at 
registrere og opbevare i 1 år, og hvorledes registreringen skal foregå.  
Oplysningerne skal registreres og opbevares således, at de kan anvendes som led 
i politiets efterforskning og retsforfølgning af strafbare forhold.  
De almindelige regler for, hvilke betingelser der skal være opfyldt for, at politiet 
kan få udleveret de pågældende oplysninger er ikke ændret, hvorfor politiet 
fortsat skal indhente rettens kendelse for at få udleveret oplysningerne, eller få 
udleveret oplysningerne på "øjemedet" og derefter forelægge sagen for retten 
med anmodning om, at indgrebet godkendes.  
Læs mere her:Retsinformation  
Enhver som du har ringet til, hver en mail du har sendt, og hvert et klik du har 
foretaget på internettet siden midnat, er blevet registreret af dit teleselskab.  
Men kun i princippet.  
For selv om det med den såkaldtelogningsbekendtgørelseer blevet lovpligtigt for 
alle danske teleselskaber at gemme al trafik i et år, grines der lidt 
galgenhumoristisk i skægget i IT-branchen.  
For mens loven betyder store omkostninger for virksomhederne, og store indgreb 
i friheden for mindre IT-kyndige borgere, vil den sandsynligvis have meget lille 
effekt overfor de terrorister og forbrydere, den er designet til at fange.  
En jungle af undtagelser  
Biblioteker og andre ikke-kommercielle foretagender, som stiller en 
internetcomputer til rådighed, erikke omfattetaf den nye lov, og trafik mellem to 
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kunder hos samme teleselskab er også undtaget. Det samme gælder 
boligforeningers fælles internetadgang med under 100 brugere.  
Hvis du absolut skal sende bombeopskrifter til din kammerat hos det 
konkurrerende teleselskab, er der også råd for det.  
Du bruger bare Gmails krypterede udgave, ved at skrivehttps:/www.gmail.com- 
s'et efter http står for sikker forbindelse, og det bliver der, når du logger ind og 
sender mailen.  
I princippet vil også Hotmail eller lignende være sikker, så længe det er et 
udenlandsk firma, som står for din webmail. I udlandet har den danske lov ingen 
effekt.  
Dr. Alban eller TATP?  
Bombeopskriften til dine venner kan du i øvrigt også finde uden at efterlade spor, 
som andre kunne finde påfaldende - og du behøver ikke engang gøre dig specielt 
umage.  
Logningsbekendtgørelsen omfatter nemlig ikke indhold, men alene hvem der 
kommunikerer med hvilken hjemmeside hvordan og hvornår.  
Derfor efterlader en søgning på den engelske del af Wikipedia efter den svenske 
tandlæge og 90'er popkunstner Dr. Alban præcis samme elektroniske spor som 
en Wikipedia-søgning på det ustabile sprængstof TATP, komplet med kemisk 
formel.  
Og hvis du ikke vil skrive til dine venner, kan du altid løfte røret og læse 
opskriften op via IP-telefonen.  
For selv om PET har fået 23,5 millioner kroner til at styrke tjenestens muligheder 
for at 'gribe ind i meddelelses-hemmeligheden', kan Danmarks 155.000 
registrerede IP-telefoni-kunder nemt kryptere kommunikationen, ifølge  
Computerworld.  
Lov er præget af inkompetence  
Det er ikke til at vide, om man skal græde eller le, mener formanden for Prosa - 
Forbundet for IT-professionelle - Peter Using.  
Han vurderer, at logningsbekendtgørelsen kun rammer de mest ubehjælpsomme 
internetbrugere, men til gengæld vil koste teleselskaberne - og dermed 
forbrugerne - hundredevis af millioner kroner at etablere, og derefter det samme 
beløb at drive om året.  
»Vi har i flere år efterhånden påpeget, at det er helt til grin. Den oprindelige 
lovgivning kom på plads i 2002, og siden har Justitsministeriet arbejdet med 
stigende og synlig inkompentence på at lave logningsbekendtgørelsen. Det er 
oplagt, at de, som har arbejdet med det her, ikke har anet, hvad de havde med 
at gøre. Det er meget usandsynligt, at det, man gemmer, kan bruges til noget 
som helst«.  
Men der må da have været nogle kompetente høringspartnere?  
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»Jamen, hvis du spørger mig, så tror jeg, at der har været et ønske om at se 
handlekraftig ud i krigen mod terror«, siger Prosa-formand Peter Using til 
politiken.dk.  
Justitsminister: Kun terrorister snyder  
Prosa har som provokation sendt en temmelig nørdet og svært brugbarcdpå 
gaden. Cd'en indeholder programmer, som kan sørge for, at du kan bruge 
internet og telefon anonymt.  
Og ifølge Justitsministerens reaktion har Prosa ret i, at alle, som vil undgå 
myndighedernes opmærksomhed, fortsat nemt kan komme afsted med det, bare 
de ved lidt om sikker internetadfærd.  
»For mig at se, er der kun en meget begrænset gruppe, som kan have gavn 
heraf. Nemlig de personer, som har begået eller planlægger at begå meget 
alvorlig kriminalitet, og som vil forsøge at skjule deres spor«, skriver 
justitsminister Lene Espersen (K) ien kommentarpå avisen.dk.  
Selv om han finder logningsbekendtgørelsen absurd, har Prosa-formand Peter 
Using en stor frygt for, at den kun er første led i en registrering , som også kan 
komme til at gælde indhold i emails, læste internetsider, og telefonsamtaler, når 
lovgiverne finder det opportunt at udvide beføjelserne.  
»De fleste gør ting, de gerne vil holde for sig selv, og hvis der på et tidspunkt 
bliver åbnet for også at registrere indhold i et år, vil det blive misbrugt«, siger 
Peter Using  
Klik her for at åbne originalartiklen på Politiken.dk  
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Politiken | 16.09.2007 | Indland/* | Side 2 | 78 ord | artikel-id: e0b44b10153 

Overvågning har begrænset effekt 
Terrorlov. Enhver som du har ringet til, hver en mail du har sendt, og hvert et 
klik på internettet siden midnat, er registreret af dit teleselskab. Men kun i 
princippet. Loven betyder omkostninger for virksomheder og indgreb i friheden 
for mindre it-kyndige borgere, men har sandsynligvis kun lille effekt over for 
terrorister. Biblioteker og trafik mellem to kunder hos samme teleselskab er for 
eksempel undtaget fra loven. Det samme gælder boligforeningers fælles 
internetadgang med under 100 brugere.  
nyheder@pol.dk  
 

Politiken | 21.09.2007 | Debat | Side 6 | 435 ord | artikel-id: e0b5409b154 

Interview: Hvad er meningen? »Staten vil jo ikke undertrykke 
mig« 

Interview: Arno Victor Nielsen 

Af LAsse Lundberg Andreasen 

Filosoffen Arno Victor Nielsen mener ikke, der er noget som helst at frygte, til 
trods for statens nye mulighed for at overvåge borgernes e-mail. Det er 
tværtimod en naturlig forlængelse af statens rolle, som er at holde os i live så 
længe som muligt.  
Så overvågningssamfundet er ikke så problematisk, som det lyder?  
»Det er ikke så problematisk, som nogle politikere mener. Der kommer de her 
rygmarvsreaktioner, som stammer fra en fortidig opfattelse af statens natur. 
Selvfølgelig får staten nogle midler i hænde til at overvåge os, men vi reagerer 
fuldstændig automatisk og råber ’Big Brother’«.  
»Det var også rimeligt nok, dengang staten blev opfattet som et redskab i en 
bestemt gruppe eller klasses interesser, for eksempel herremændene mod 
bønderne eller kapitalisterne mod arbejderne«.  
Og borgerne opfatter stadig staten som et redskab?  
»Ja, et redskab i en bestemt gruppes hænder. Men det er en gammel opfattelse. 
Staten er ikke længere undertrykkende. Den vil udvikle os ved bl.a. uddannelse, 
kulturtilbud og sundhedsfremmende tilbud. Staten har fuldstændig skiftet 
karakter og vil nu gøre alt for at holde os i live så længe som muligt«.  
Hvorfor skal vi ikke frygte et overvågningssamfund?  
»De personer, som frygter overvågning fra staten, kommer jo i problemer, når de 
skal forklare, hvorfor det er farligt, at staten har alle de oplysninger. Staten vil jo 
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ikke undertrykke mig, staten vil jo kun bruge oplysninger til at undgå, at der 
kommer en bombe på Nørreport station. Staten har ikke interesse i at vide, hvad 
jeg ellers går rundt og foretager mig. Det er absurd at forestille sig, at staten vil 
misbruge e-mail-oplysninger fra danskerne mod dem selv. De bliver jo kun brugt 
imod dem, som har et eller andet for«.  
Er det ikke naivt at tro, at der nok ikke sker noget ved, at mine e-mail bliver 
registreret?  
»Hvad skulle der kunne ske? Forestil dig, at staten skulle vende tilbage til at 
bekæmpe en specifik gruppe mennesker, som bliver statens fjender, for eksempel 
arbejderklassen. Det er jo absurd at forestille sig, at det skulle ske. Staten er jo 
ingenting, hvis ikke den er et redskab for nogen. Og det er jo ikke 
statsministeren, som vil undertrykke os. Derfor skulle der være nogen uden for 
staten, der kunne misbruge den – en ydre magt, for eksempel som Pakistan er 
for USA«.  
Er det ikke grund nok? Alene den teoretiske mulighed for, at et andet land har 
muligheden for at få fat i oplysningerne, er vel skræmmende.  
»Den danske stat er jo genforsikret i EU, så der er jo ingen grund til at tænke 
nationalt mere. Man kan ikke forestille sig, at Danmark skulle komme i lommen 
på en fremmed magt«.  
Dette interview bliver også optaget på bånd. Hvordan har du det med, at jeg har 
en optagelse af dig, som jeg kan gemme i mange år og bruge, som jeg har lyst?  
»Jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at nogen en dag skulle bede om dit bånd 
for at finde ud af, hvem jeg kunne finde på at sympatisere med. Jeg kan ikke sige 
noget, som er farligt for nogen. Den gruppe findes ikke. Måske for 20 år siden, 
men ikke i dag«.  
»Staten har skiftet køn og natur«.  
lasse.andreasen@pol.dk  
 

Politiken | 25.09.2007 | Debat | Side 6 | 494 ord | artikel-id: e0b659c4155 

Interview: Hvad er meningen? »Vi har ret til at beskytte os mod 
overvågning « 

Interview: Peter Ussing 

Af Rasmus Barud Thomsen 

Den nye terrrorlov, der trådte i kraft 15. september, giver myndighederne ret til 
at overvåge danskernes brug af telefoner, internetsurfen og e-mail i et hidtil 

                                                 
155 www.Infomedia.dk, den 8. december 2007 



 143

uhørt omfang. Men det vil fagforeningen for it-professionelle, Prosa, ikke være 
med til.  
I protest har de udsendt en cd med krypteringsprogrammer, der gør det muligt at 
skjule sine informationer, til deres 1.200 medlemmer. Det fik i sidste uge 
justitsminister Lene Espersen (K) til kraftigt at kritisere Prosa, og indirekte 
beskylde dem for at gå terrorristernes ærinde.  
Vi har spurgt formanden for Prosa, Peter Ussing, om justitsministeren har en 
pointe. »Overhovedet ikke. Jeg vil gætte på, at antallet af terrorister, eller 
potentielle terrorister, i Danmark er meget begrænset. Højt sat drejer det sig nok 
om mellem 500 og 1.000 personer, og der bor fem millioner mennesker her i 
kongeriget. Så jeg synes, det er meget at overvåge os alle sammen«.  
Hvilke oplysninger, mener I, at jeres medlemmer bør skjule for myndighederne?  
»Først og fremmest så siger du med dit spørgsmål, at myndigheder generelt har 
ret til at vide alt om borgerne, og det er ikke vores opfattelse. Vi mener, at det 
bør være således, at hvis myndighederne har en grund til at ønske oplysninger 
om os, så må de søge om at få dem. Vi er altså ikke ude på at skjule noget. Vi 
ønsker bare at undgå generel overvågning «.  
Men hvad er det præcis, man kan bruge programmerne til, og hvem forestiller I 
jer, de kan hjælpe?  
»De er udviklet af den amerikanske flåde, og er frit tilgængelige på nettet. De gør 
det muligt at skjule, hvor man har adgang til internettet, og samtidigt kan man 
også kryptere det, man sender frem og tilbage på nettet, så det bliver umuligt for 
andre at læse. På den måde kan de af vores medlemmer, der har lyst til at 
beskytte privatlivets fred, gøre det. Derudover kan man forestille sig, at 
journalister, der arbejder på sager, hvor man gør brug af hemmelige eller 
anonyme kilder, kan få problemer med at få folk til at stå frem. For hvis de 
anonyme kilder ved, at myndighederne kan finde oplysninger om dem via den 
elektroniske kontakt, de har haft med journalisten, så er det jo ikke sikkert, at de 
har lyst til at medvirke«.  
Lene Espersen siger, at det kun er personer, der påtænker at lave kriminalitet af 
meget alvorlig karakter, der kan have gavn af cd’en. Er det rigtigt?  
»Nej, det er helt forkert. Jeg kan ikke forestille mig, at den amerikanske flåde 
ville udvikle det her program, hvis det var rigtigt. Jeg er sikker på, at en masse 
mennesker har lyst til at beskytte deres privatliv, også når det kommer til e-mail 
og brugen af internettet. Og det at beskytte privatlivets fred var faktisk også en 
gammel konservativ dyd«.  
Men er vores sikkerhed ikke vigtigere end privatlivets fred?  
»Jo, men jeg tror ikke, at det her giver sikkerhed. De penge, som man nu bruger 
på generel overvågning af alle danskerne, ville være meget bedre brugt på 
målrettet efterforskning mod de grupper, man kan tænke sig vil lave terror. Det 
er jo sådan, at flere af de københavnske grupper, der er anklaget for at ville lave 
terror, er kommet i den samme moské. Derfor er det for meget at overvåge os 
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alle sammen, hvis risikoelementerne er at finde i et snævert miljø«. 
debat@pol.dk  
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Dato: Tue, 27 Nov 2007 23:44:50 +0100 

Fra: Niels Elgaard Larsen <elgaard@agol.dk>  

Til: Mira Maria Petersen <mmariap@ruc.dk>  

Cc: bestyrelsen@itpol.dk  

Emne: Re: [Bestyrelsen] Angående Ruc projektopgave. 

Mira Maria Petersen wrote: 
> Kære it politiske forening! 
>  
> Vi er nogle studerende fra Roskilde Universitetscenter, der i øjeblikket er ved 
> at skrive et 3.semester projekt om overvågning med specielt fokus på 
> logningsbekendtgørelsen. Vi hørte et indslag i Hardisken hvor i den. 15/9 var 
> ude med et spørgeskema om overvågning. En af vores påstande er, at befolkningen 
> i Danmark generelt er meget lidt informeret om dette nye tiltag, hvilket betyder 
> at man egentlig ikke ved hvad den indebærer. Vi er derfor meget interesseret i 
> evt. statistikker /tal/ opsamlinger på undersøgelsen. Endvidere om i kunne 
> sætte lidt ord på om folk generelt virkede oplyste eller ej om 
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> logningsbekendtgørelsens ikrafttræden. 
 
Der var jo en del der kom og snakkede med os fordi de i forvejen i 
aviser eller paa vores hjemmeside havde set at vi ville være der og de 
var naturligvis ret oplyste. 
 
Men af dem vi selv stoppede på kultorvet, var der rigtig mange, der ikke 
 kendte logningsbekendtgørelsen. Og af dem, der kendte den, var der ret 
få, der kendte omfanget. 
 
> Hvordan reagerede de da de fik at vide 
> at alle deres data nu skal registreres - altså at man i den grad møver ind i 
> den private sfære? 
 
Ret forskelligt. Der var nogle, som ikke kunne se problemet, eller mente 
at det var det værd, fordi de troede på at det ville forhindre 
terrorisme. Men de fleste var jo ikke glade for det. 
 
> Vores mål med projektet som afleveres den. 14/12, er at bidrage med et argument 
> og en kritisk reflektion over overvågning med fokus på nye tiltag som 
> logningsbekendtgørelsen. Vi vil endvidere analysere mediernes fremstilling af 
> logningsbekendtgørelsen 
 
Jeg synes egentlig, at de enkelte journalisters behandling har været 
rigtig god. Nogle havde sat sig meget grundigt ind sagen, andre var 
blanke, men brugte lang tid paa at snakke det igennem med os og andre 
kilder. Der kom også mange gode artikler ud af det. Og der bliver stadig 
skrevet om det. I dag snakkede jeg med en journalist, som ville skrive 
en serie artikler om logningen. 
 
Men bortset fra en udgave af Information har der ikke været nogen 
forsidebaskere. 
 
Vi mener jo, at det er en ret skelsættende begivenhed, at staten 
begynder at overvåge alle danskerne. Det burde have en tophistorie over 
hele linien. 
Når det ikke blev det, tror jeg, at det skyldes at der ikke var gode 
konflikter eller personlige historier i det. Logningen er gennemført af 
et stor flertal i Folketinget, og der er endnu ikke nogen menneskelige 
ofre, som man kan forholde sig til. 
 
Der er heller ikke en stor gruppe danskere, der er utrygge ved 
logningen, og derfor efterspørger en behandling af den i medierne. 
Når der endnu ikke er overvældende mange, der er utrygge ved logningen, 
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er det naturligvis, fordi de ikke endnu ved, at de bliver overvåget, 
fordi det ikke har været topshistorien i de store medier. 
 
> og diskutere resultatet ved hjælp af teoretikkere som 
> Foucault og Giddens, Ars elektronika og interviews givet i Hardisken. 
> Vi håber meget i har lyst til at hjælpe os. 
 
I er også meget velkomne til at møde os. Vi mødes de fleste torsdags 
aftener i København. 
 
--  
Niels Elgaard Larsen, 
Fmd. IT-Politisk Forening  
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