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Rådet for Digital Sikkerheds holdningspapir om overvågning  
 
Med den stadigt stigende digitalisering stiger også overvågningen – det gælder både i forhold til 
myndighedernes, virksomhedernes og staters overvågning. Overvågning kan bidrage til et mere 
trygt og effektivt samfund, til kriminalitetsbekæmpelse og målrettet reklame via sociale medier, 
cookies mv. Overvågning stiller store krav til overvågeren og krav om hensyntagen til den 
persondataretlige beskyttelse.  

Der er behov for en kritisk stillingtagen og offentlig debat omkring de samfundsmæssige 
konsekvenser overvågning kan have. Der er også behov for, at den almindelige dansker har et 
overblik over og viden om, hvem der overvåger os, hvorfor bliver vi overvåget og ikke mindst 
hvordan beskytter vi os. Information til danskerne uafhængig af lovgivning på feltet. Overordnet 
set, mener Rådet for Digital Sikkerhed, at overvågning bør minimeres.  
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Overvågningsbegrebet og formål  
Vi sætter spor, når vi bevæger os rundt i den fysiske verden, og når vi bevæger os rundt på nettet. 
Sådanne spor kan opsamles, sammensættes og systematiseres, således at de siger noget om det 
enkelte individ eller grupper af individer. Behandlingen af disse data kan karakteriseres som 
overvågning. Overvågning beskrives som ”the act of carefully watching a person suspected of a 
crime or a place where a crime may be committed synonym observation”1, “the careful watching of 
a person or place, especially by the police or army, because of a crime that has happened or is 
expected”2 og “close watch kept over someone or something (as by a detective)”3. I klassiske 
definitioner er overvågning altså som oftest knyttet op på, at nogen er mistænkt for noget 
(kriminelt). Der sker imidlertid masser af andre former for opsamlinger af spor med andre formål 
end at afdække kriminalitet. Magthaverne har historisk set opsamlet og sammenstillet oplysninger 
om bl.a. politiske dissidenter samt etniske, religiøse og seksuelle minoriteter (uanset om disse var 
kriminaliseret eller ej). I en mere moderne kontekst opsamles en masse spor relateret til adfærd, 
forbrug, lokation, politisk observans m.v. gennem individernes brug af digitale medier (fortrinsvist 
internettet). Dette sker ofte med det formål at lave målrettet markedsføring eller udøve målrettet 
politisk påvirkning, f.eks. af bestemt befolkningsgrupper eller segmenter. Denne type overvågning 
foretages i modsætning til de tidligere nævnte statssponserede aktører typisk af private aktører, 
hvorfor nogen kalder denne type overvågning for overvågningskapitalisme. Overvågningen er også 
ændret fra at være rettet mod en enkelt eller begrænset gruppe ”mistænkte” til nu at kunne 
omfatte store mængder individer på én gang. Overvågningsbegrebet er således transformeret 
over tid i takt med nye (teknologiske) muligheder.  

Med dette holdningspapir ønsker Rådet at skabe et overblik over forskellige typer af overvågning 
således, at den almindelige dansker kan få et indblik i hvilken overvågning, der egentlig finder 
sted. På den baggrund drøfter Rådet nogle af de principper, som bør opstille rammer for 
overvågning foretaget af forskellige parter i et demokratisk samfund. Dette holdningspapir er 
grundlaget for Rådets videre arbejde med overvågning og vil f.eks. kunne anvendes på forskellige 
konkrete politiske problemstillinger. Ligeledes kan det også udgøre grundlaget for at arbejde med 
egentlige anbefalinger til, hvordan borgerne kan beskytte sig mod forskellige former for 
overvågning. Endelig vil papiret også kunne anvendes som grundlag for gode råd til virksomheder 
om hvilken overvågning de egentlig må foretage. Papiret beskriver overordnet overvågning som 
den finder sted fra myndigheder, virksomheder, stat (og private). Til hver enkelt institutions 
overvågning har Rådet formuleret en række holdninger. Afslutningsvis fremgår en række 
principper og generelle betragtninger for overvågning.  

Myndigheders overvågning:  
I Danmark gennemfører danske myndigheder overvågning af borgerne. Fælles for denne type af 
overvågning er, at den pr. definition er legitim i betydningen gennemført via en demokratisk 

 
1 https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/surveillance 
2 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/surveillance 
3 https://www.merriam-webster.com/dictionary/surveillance 
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beslutningsproces og sker med udgangspunkt i lovgivning. Retten til privatliv må således nogle 
gange vige for hensynet til fx bekæmpelse af kriminalitet, terror, statens og den enkeltes sikkerhed 
og smitteopsporing i forbindelse med en pandemi.  

Selv om overvågningen gennemføres demokratisk, er der naturligvis rum til at være uenig. Man 
kan f.eks. være uenig i afvejningen af proportionaliteten mellem overvågningens formål og retten 
til privatliv. Ligeledes kan man anføre at overvågningens formål kunne opnås med mindre 
indgribende overvågninger; f.eks. ved at designe overvågningsteknologierne bedre. Endelig kan 
man udfordre overvågningen fordi den i en række tilfælde fastlægges administrativt indenfor en 
måske upræcis lovgivningsmæssig ramme. 

I andre lande med mindre eller ingen grad af demokrati kan den statssponserede overvågning 
naturligvis være problematisk og med lethed siges ikke at være proportional.  

Myndigheders brug af sociale medier kan give utilsigtet overvågning. Det kan være kommuners 
brug af sociale medier til information om borgeraktiviteter. Dette er unødvendigt, og tvinger 
borgeren til at udlevere data til tredjepart. Ligeledes ses det, at myndigheder bruger 
analyseværktøjer fra tredjeparter, hvor disse tredjeparter får adgang til personoplysninger om 
borgerne. 

Som eksempler på den overvågning, som gennemføres af danske myndigheder kan nævnes: 

- Politiets tv-overvågning 
- Politiets adgang til logningsdata 
- Epidemilovens muligheder for registrering af hvem der har været hvor med hvem hvornår 
- Genomcenterets opsamling af danskernes DNA 
- Politiets opsamling af nummerplader (ANPG) 
- Opsamling af nummerplader i miljøzoner 
- Bevilligende myndigheders kontrol med om borgere retsmæssigt kan modtage en tildelt 

ydelse 

Rådets holdning til myndighedernes overvågning  
• alternativer til overvågning skal overvejes 

• overvågningen i det offentlige rum skal begrænses (måske så vidt at overvågningen kun må 
tilgås og anvendes, når der har været en hændelse), 

• der skal vælges et design, som i videst muligt omfang understøtter de persondataretlige 
principper  

• indsamlede data skal minimeres til det strengt nødvendige 

• adgangen til de indsamlede data skal begrænses til de relevante aktører 

• der skal foretages logning af anvendelsen,  

• det udstyr, der anvendes, skal sikres fornuftigt (så der ikke kommer databrud)  

• der skal være korte slettefrister 

• overvågningen skal være proportionel og underlagt en dataetisk vurdering 

• overvågning skal være gennemsigtigt – borgeren skal oplyses når der overvåges/spores 

mailto:info@digitalsikkerhed.dk
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• Begrænsning på deling til tredjeparter – borgerne bør oplyses om, hvor deres data ender 
(sporbarhed). 

International overvågning 
I en international kontekst overvåger staterne hinanden og deres respektive borgeres aktiviteter. 
Omfanget kan være betydeligt, som Snowden-afsløringerne i 2013 viste. En mindst tilsvarende 
overvågning finder formodentlig sted i mindre demokratiske lande, men hvor det ikke er 
gennemsigtigt, fordi der endnu ikke har været en whistleblower. I Danmark er det relativt 
gennemsigtigt, at der er opbygget et fjerde digitalt værn, som både pro- og reaktivt kan beskytte 
danske interesser. Der har herunder i Danmark været noget debat om FE’s samarbejde med 
udenlandske efterretningstjenester herunder i hvilket omfang, der deles personoplysninger om 
danskerne med disse efterretningstjenester. Ligeledes har der været drøftelser om, hvorvidt der 
deles informationer fra danske virksomheder eller foregår systematisk opsamling af informationer 
mod aktører, som deltager i den demokratiske debat i det danske samfund. Vi må lægge til grund, 
at det danske samfund har behov for en vis fortrolighed om både den indsamling af data og den 
udveksling af data, som pågår.  

Som eksempler på den overvågning, som gennemføres internationalt kan nævnes: 

- Aflytning af telefoni og internet via (undersøiske) kabler 
- Aflytning via tjenesteudbydere, som enten pålægges samarbejde eller kompromitteres 
- Kompromittering af teknologi ved indbygning af bagdøre 
- Kompromittering af tekniske standarder ved at indbygge bagdøre 

Rådets holdning 
• Staters overvågning skal foregå på et juridisk lovligt grundlag  

• Der skal videst muligt omfang (under bibetingelse af statens sikkerhed) være 
gennemsigtighed med international deling af danskernes data og grænserne herfor skal 
være genstand for offentlig debat 

• Der bør være en afklaring af, om en evt. deling er foregået på et politisk niveau eller om 
der er tale om en administrativ beslutning 

• Lovgivningen skal præciseres, således at rammerne i højere grad er politisk end 
administrativt besluttet 

• Tilsynet med Efterretningstjenesterne skal have ubegrænset adgang til at gennemse 
behandlingen – herunder indsamlingen – og vurdere lovligheden 

• Rådet anerkender, at graden af detaljer i offentliggørelsen skal afvejes mod hensynet til, at 
metoderne i samarbejdet med allierede efterretningstjenester ikke afsløres. 

Virksomheders overvågning 
Online tjenester bruger mange forskellige teknologier til at gennemføre overvågning af deres 
brugere – f.eks. lokalisering, cookies, devicefingerprinting, analyse af data afgivet i forskellige 
online services (mail, apps, m.v.) og data fra IoT-enheder. Virksomheders bruger f.eks. cookies til 
at sikre, at hjemmesider fungerer (f.eks. at indkøbskurven er gemt selv om browseren fryser), men 

mailto:info@digitalsikkerhed.dk
http://www.digitalsikkerhed.dk/


 April 2021 
Side 5 

 

 
Rådet for Digital Sikkerhed 

Vester Farimagsgade 37B, 1. th., 1606 København V 
Telefon: +45 2041 4685 mail: info@digitalsikkerhed.dk web: www.digitalsikkerhed.dk 

de gemmer også informationer om din online færden for at give dig målrettede reklamer på 
trediepartssites4 5.  
 
Som eksempler på den overvågning, som gennemføres af virksomheder, kan nævnes: 

- Teleselskabernes opsamling af logningsdata, som bruges af teleselskaberne til at udskrive 
regninger og få teknologien til at fungere, men som samtidig efter forlangende skal 
udformes på en bestemt måde og udleveres til politiet med kendelse 

- Mailserviceudbydere som analyserer mails med det formål at bygge en profil af brugeren 
med henblik på markedsføring 

- Brugen af cookies, devicefingerprinting, m.v. 
- Indlejring af like-funktioner med integration til mail og sociale medier 
- IoT-enheder der ”ringer hjem” med data og henter reklamer 
- Opsamling og sammenstilling af lokationsdata fra apps og tjenester 
- Forsikringsselskabers indhentning af data om forsikringstagere med henblik på at imødegå 

forsikringssvindel 
- I forbindelse med fx brug af rejsekort eller indgang i fitnesscentre registreres ind- og 

udtjekninger 
 

Rådets holdning når virksomheder overvåger:  
• Overvågning skal ske gennemsigtigt for brugerne - borgeren skal oplyses når der 

overvåges/spores 

• Begrænsning på deling til tredjeparter – borgerne bør oplyses om, hvor deres data ender 

(sporbarhed) 

• Empowerment af brugerne, så de kan beslutte om de ønsker at stille deres data til 

rådighed eller ej 

• Data skal slettes når de ikke længere bruges til et lovligt formål 

• Teknologien der anvendes til overvågning skal designes ud fra principper om 

privatlivsbeskyttelse og dataminimering 

• Begrænsning på deling til tredjeparter 

• Begrænsning på anvendelse til nye formål 

Privates overvågning 
Private borgere forestår også overvågning af hinanden eller af institutioner. I denne kategori har vi 
den klassiske privatdetektiv, TV-overvågning af egen ejendom og at følge og kortlægge 
enkeltindivider online, bl.a. på sociale medier.  

 
4 https://www.medieraadet.dk/medieradet/om-medieradet/om-cookies 

5 Rådet for Digital Sikkerheds quick guide til brug af cookiesf 
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Krav til overvågning:  
Alle indgreb i retten til privatliv og persondatabeskyttelse skal opfylde tre betingelser: 

1. Indgrebet skal have en klar og præcis lovhjemmel, 
2. Indgrebet skal forfølge et eller flere legitime formål, og  
3. Indgrebet skal være proportionalt. 

Har overvågningen til formål at bekæmpe kriminalitet, er det typisk let at påvise, at indgrebet 
forfølger et legitimt formål. Det samme gælder som udgangspunkt kravet om lovhjemmel. Det er 
dog afgørende, at hjemlen er så klar og præcis, at det er muligt for borgeren at forudse sin 
retsstilling og undgå indgreb. Og kravet hertil skærpes i takt med indgrebets intensitet. Det skal 
altså være tydeligt, hvorfor man overvåger, samt hvordan og i hvilket omfang. Det er ofte 
proportionalitetsvurderingen, som ligesom hjemmelskravet skærpes i takt med indgrebets 
intensitet, der bliver afgørende for den samlede vurdering. 

Det er svært at opstille klare kriterier eller retningslinjer for, hvordan proportionalitetsvurderingen 
skal foretages.  

Er overvågningen proportional? 

• Hvad er formålet med og hjemmel til overvågning  

• Hvordan og hvornår overvåges 

• Kunne et mindre indgribende middel anvendes i stedet – er der alternativer til 
overvågning? 

• Er borgeren tilstrækkeligt informeret om indgrebet og muligheden for at få slettet eller 
korrigeret forkerte data? 

• Er adgangen til data begrænset til det nødvendige? 

• Hvor længe opbevares dataene, før de bliver slettet igen? 
• Er datasikkerheden i orden, opbevares data, så dataene ikke misbruges? 

• Hvem fører kontrol med den myndighed, der overvåger? 

 

 

Principper for overvågning 
• Ret til privatliv: Privatlivets fred er fastslået i en række erklæringer, konventioner og love 

både internationalt og nationalt6. At have et privatliv er konstituerende for det at være 

 
6 Grundlovens § 72 (beskyttelse af boligen og kommunikationshemmeligheden), EMRK art. 8 (ret til privatliv, herunder 

persondatabeskyttelse), EU-charteret art. 7 (privatliv) og 8 (persondatabeskyttelse), Straffelovens §§ 263-264 d (omfatter nogle få 
fredskrænkelser), Retsplejelovens kap. 71 (politiets ret til at foretage tvangsindgreb ifm. efterforskning, herunder overvågning af 
telefon, e-mail mv., adgang til telelogning), GDPR/databeskyttelsesloven 
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menneske. Det er vigtigt, at vi selv kan bestemme, hvem vi vil dele hvad med hvornår. På 
den måde kan vi fremstille os selv, som vi ønsker i forskellige situationer: Når vi søger job, 
når vi optager lån, når vi skal på date og når vi skal møde svigermor første gang. Vi kan også 
teste synspunkter og tilhørsforhold uden at blive draget til ansvar i offentligheden og på 
den måde udvikle os som mennesker. Overvågning kan have konsekvenser for vores 
privatliv og adfærd, både i det private og i det offentlige rum ligesom akkumuleret viden 
fra overvågning i det offentlige rum kan være med til at profilere os.  Det er væsentligt at 
præcisere forskellen på privat og offentligt rum, når der overvåges. Hvornår er vi som 
borgere hhv. i det offentlige og i det private rum – fx er man privat når man går ind i sin bil 
og offentlig når man går på gaden. Det er vigtigt, da akkumuleret viden om vores færden i 
det offentlige rum, giver viden om dit private liv.  

• Proportionalitet: Når almindelige mennesker overvåges i deres almindelige gøremål, er det 
helt afgørende, at vurdere proportionaliteten: Gevinsten (smitteopsporing, 
kriminalitetsbekæmpelse) skal balanceres med at den enkeltes ret til privatliv må vige. 
Grænserne for, hvad man finder er proportionalt i afvejningen mellem den indskrænkning 
af privatlivets fred og de formål med overvågningen, er forskellige. Derfor bør det være en 
demokratisk beslutning, som ligger bag overvågningstiltagene. 

• Overvågning som demokratisk proces: Hvis man er uenig i de overvågningstiltag (f.eks. et 
politisk opdrag om at lave en smitteopsporingsapp, som i praksis skal udformes af 
administrative myndigheder), som myndighederne iværksætter, må man give bidrag til den 
demokratiske beslutningsproces. Det kan fx ske ved at afgive høringssvar, hvor 
administrative beslutninger kan udfordres og man kan stille spørgsmålstegn ved, om de 
faktisk ligger indenfor den politiske ramme, som er vedtaget med lovgivningen.  

• Privatlivsbeskyttelse bygget ind i teknologisk design: En række overvågningstiltag kan 
begrænses gennem design af teknologiske løsninger (f.eks. dataminimering, 
anonymisering, sletning når data ikke længere anvendes). Ligeledes vil lovgivning og tiltag 
taget på baggrund af konkrete hændelser kunne have behov for at blive vurderet ud fra en 
bredere dataetisk vurdering. Endelig kan tiltag også skabe en høstak for at finde en nål. Det 
gør sig især gældende for masseovervågning, hvor man opsamler en enorm mængde data, 
hvor størsteparten er irrelevante med henblik på at identificere de få data, som er 
relevante for at opfylde formålet.  

• Overvågning skal være gennemsigtigt – borgeren skal oplyses når der overvåges/spores og 
det der bør være begrænsning på deling til tredjeparter – borgerne bør oplyses om, hvor 
deres data ender (sporbarhed) 

•  

Rådet står naturligvis til rådighed for en uddybelse af ovenstående synspunkter. 

På bestyrelsens vegne 
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Henning Mortensen 
Formand, Rådet for Digital Sikkerhed 
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