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Abstract 

This thesis argues for a new grasp on CCTV surveillance in both the public debate and in the 

surveillance research. There is in both areas a dispute on the effects of surveillance. The consen-

sus of the effects of surveillance is still unresolved and the effects point in different directions. 

This raises two questions regarding (1) the effects of surveillance and (2) the accounts of im-

pact. I will conduct two separate analyses one on the public debate and one on the surveillance 

research. The two questions are the underlining basis for both analyses. 

 

I’m using Pinch & Bijkers (1984) formulation of SCOT (social construction of technology) as a 

way of capturing the different understandings of surveillance and effect. SCOT is opposing the 

deterministic account of impact, stating that technology solely have an effect on society, thus 

leaving society without the potential of influencing technology. In contrast technology is ac-

cording to SCOT a socially constructed phenomenon where relevant social groups interpret 

technology differently. This approach allows me to view surveillance and effect as a pluralistic 

phenomenon.  

 

The underlining basis for the first analysis is newspaper articles from the three Danish daily 

newspapers Information, Jyllands-Posten and Politiken. In total 236 articles were retrieved di-

vided equally between 1997 and 2007. In the public media mainly two positions are seen; the 

optimists and the pessimists of surveillance. Due to this polarization of the debate the arguments 

are either of CCTV’s positive effect on crime or it is leading to false security. The public debate 

is though based on a deterministic account of impact. Regardless of location or intended use 

CCTV ‘just works’. As a consequence of the deterministic account of impact both society and 

crime are reduced to an uncomplicated and simple phenomenon influenced by CCTV 

 

The second analysis focuses on surveillance research which is divided into impact studies and 

surveillance studies. The purpose of impact studies is to examine the effect of CCTV. The main 

focus is CCTV’s effect on crime. The typical conclusion drawn from these studies is however 

that the effect cannot be clearly documented. Effect is regarded as a measurable phenomenon, 

due to the fact, that is depends on crime rates. I therefore argue that impact studies are based on 

a deterministic account of impact. Society and crime are (as in the public debate) reduced to an 
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uncomplicated phenomenon. As a consequence, CCTV undoubtedly has an effect in impact 

studies. 

 Surveillance studies are dominated by two metaphors; big brother (Orwell 1949) and 

the panopticon (1977). Studies based on these metaphors are more than often worried due to the 

self-disciplined effect of surveillance. In the wake of the panopticon several variations of panop-

ticon have been developed. An example is the electronic panopticon (Gordon 1987). The pan-

optic variations can be interpreted in two ways. On one hand they can be seen as a willingness 

to develop new theoretical concepts of surveillance. There is however on the other hand an un-

willingness to emancipate from the panoptic understanding of surveillance (Haggerty 2006, Gad 

& Lauritsen 2008). As a consequence they are still rooted in the panopticon. I argue that surveil-

lance studies subscribing to big brother and panopticon lead to a deterministic account of im-

pact. In both big brother and the panopticon resistance is impossible, thereby missing the socie-

ties influence on surveillance. 

 

To impose the pluralism of surveillance in surveillance research, I have introduced the two ap-

proaches ‘surveillance assemblages’ (Haggerty & Ericson 2000) and ‘situated surveillance’ 

(Gad & Lauritsen 2008). Surveillance is enabled when phenomena interconnect, stabilizing a 

given surveillance practice. These phenomena constitute a surveillance assemblage thus making 

surveillance possible. 

 Surveillance can also be understood as a situated phenomenon. In surveillance prac-

tices the role of the watcher and the watched isn’t always clearly assigned. Therefore surveil-

lance is best understood via ethnographical studies, bypassing pre-understandings of surveil-

lance. I argue that these approaches are capable of grasping the pluralism of surveillance. 

 To impose the pluralism of surveillance in the public debate I argue for a democratiza-

tion of the debate (Bijker 1997) necessitating a different account of impact. It needs to be clari-

fied that the effects of CCTV are influenced by the social context in which it is used. Therefore 

one cannot generalize the effect of CCTV. Whether or not CCTV is effective isn’t an intrinsic 

part of the technology. By emphasizing a different account of impact a more rewarding debate is 

feasible. 
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Introduktion 

Videoovervågning er blevet en naturlig del af samfundet. Så naturlig at de færreste tænker over, 

at de bliver filmet mens de handler i det lokale supermarked, mens de konsulterer deres bank-

rådgiver, venter på S-toget etc. Overvågningskameraerne hænger flere og flere steder, og sådan 

vil vi gerne have det. Ifølge Epinion (2007) mener 93 pct. af danskerne, at det er en god ide, at 

butikker overvåger deres arealer, og 78 pct. mener at kommunerne og politiet skal have lov til at 

overvåge gader og pladser døgnet rundt. Det er dog ikke klart, præcist hvor mange overvåg-

ningskameraer der findes i Danmark, og buddene svinger noget i størrelse. Brancheforeningen 

Sikkerhedsbranchen anslår, at der hvert år installeres 25.000 kameraer i Danmark (Berlingske 

19.12.07). Brancheorganisationen Tekniq mener at der installeres 50 kameraer hver eneste time 

(Danmarks Radio 22.04.08), hvilket løber op i 438.000 kameraer årligt. 

 

De argumenter der typisk knyttes til anvendelsen af videoovervågning relaterer sig til bekæm-

pelse af berigelseskriminalitet som bankrøverier og butikstyverier samt til personfarlig krimina-

litet som vold og overfald. Hensigten med overvågningen er enten at forebygge kriminalitet, re-

ducere den eller sikre retslige beviser i form af videooptagelser, der efterfølgende kan dokumen-

tere kriminelle handlinger samt identificere gerningsmanden (Blume 2008). Der er med andre 

ord en forventning om, at overvågningen har en effekt på kriminalitet; overvågningskameraer i 

banken reducerer antallet af bankrøverier, og overvågningskameraer foran diskoteket har en 

præventiv effekt imod voldelige episoder. Der er ofte et særligt fokus på anvendelsen af video-

overvågning til kriminalitetsbekæmpelse som følge af grove kriminelle handlinger (Norris et al. 

2004). Et eksempel er drabet af en ung mand på Strøget i København den 5. januar 2008 efter et 

skænderi om en hue. Efterfølgende pegede flere politiske partier samt politiet på en udvidet 

brug af videoovervågning (Jyllands-Posten 06.01.08). Videoovervågning blev også omtalt da 

den 18-årige gymnasieelev Jakob Haugen-Kossmanns den 29. marts 2008 forsvandt efter en by-

tur i København. Politiet brugte billeder fra overvågningskameraer i barer og diskoteker til at 

kortlægge Jakobs færden (Jyllands-Posten 09.04.08). 

 

Det er både private og erhvervslivet som i stigende grad anvender videoovervågning, og den 

danske VK regering ligger i samme spor. Den 1. juli 2007 udvidede de mulighederne for anven-

delse af videoovervågning med loven om TV-overvågning, og i Finansloven fra marts 2008 har 
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regeringen afsat 10. mio. kr. til opsætning af videoovervågning på 20 særligt kriminalitetsplage-

de områder (Finanslov 2008). Regeringens argument er: »Videoovervågning af for eksempel 

gågader, offentlige pladser og butikscentre kan anvendes til at forhindre uroligheder og fore-

bygge og opklare kriminalitet« (ibid.: 28). Et af de områder der eksplicit omtales i Finansloven, 

er en forsøgsordning med videoovervågning af Jomfru Ane Gade i Aalborg. Dette blev en reali-

tet den 11. juni 2008. Overvågningskameraerne (der i øvrigt kan styres fra en politistation i Aal-

borg) skal ifølge politiet give borgerne tryghed samt forebygge og opklare personfarlig krimina-

litet. Kameraerne har vist sig at være en succes. Ifølge vicepolitiinspektøren ved Aalborg politi, 

har overvågningen flere gange kunnet stoppe episoder, inden de udviklede sig til problemer (Po-

litiken 31.07.08). 

 Regeringens argument om videoovervågningens effekt synes derved dokumenteret via 

videoovervågning af Jomfru Ane Gade. Men de 10 mio. kr., som regeringen har afsat i Finans-

loven, står samtidig i kontrast til en rapport fra Justitsministeriets Forskningsenhed (2006), der i 

en undersøgelse af effekten ved videoovervågning konkluderede, at det »… er vanskeligt at an-

give en entydig, overordnet konklusion om effekten af tv-overvågning. Det skyldes dels, at 

mange undersøgelser ikke giver klare resultater, og dels, at resultaterne afhænger af stedet, hvor 

tv-overvågningen finder sted, og af, hvilken kriminalitet der er i fokus« (2006: 2). Succes i Aal-

borg viser derfor ikke et generelt billede af videoovervågningens effekt, da effekten ifølge rap-

porten afhænger af de områder hvor overvågningen anvendes samt hvilken kriminalitet der sig-

tes imod. Om end videoovervågningen i Jomfru Ane Gade synes at have en effekt, er video-

overvågning derfor ikke altid en god løsning. 

  

Et nærliggende argument for den stigende anvendelse af videoovervågning er, at kriminaliteten 

er stigende. Men det er ikke altid tilfældet. Tværtimod er nogle af de former for kriminalitet, 

som videoovervågning skal bekæmpe faldende. Tal fra Danmarks Statistik1 viser eksempelvis at 

antallet af anmeldte butiksrøverier er faldet fra 6.868 anmeldelser i 1997 til 4.752 anmeldelser i 

2008. I samme periode er anmeldte indbrud i banker og butikker faldet fra 13.955 til 7.173 an-

meldelser. Stigende kriminalitet er med andre ord ikke altid et incitament til at hænge kameraer 

op. Ud fra tallene er det naturligvis nærliggende at pointere, at faldet i anmeldelser skyldes ban-

kernes og butikkernes stigende anvendelse af videoovervågning, altså at årsagen til faldet i an-

meldelser skyldes videoovervågningens effekt. Og dette kan ikke afvises. Men der er ingen be-

læg for denne påstand. Ser man i stedet på statistikker over anmeldelser af personfarlig krimina-

litet, ses der en stigning. Anmeldelser om simpel vold er steget fra 1.671 anmeldelser i 1997 til 

2.180 anmeldelser i 2008. Ligeledes er anmeldelser af vold mod offentlige ansatte steget fra 309 
                                                      
1 Alle tal er fra første kvartal i de nævnte år. 
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anmeldelser i 1997 til 686 anmeldelser i 2008. Dette understreger, at videoovervågning ikke al-

tid er i stand til at reducere kriminalitet, og at effekten ved overvågning afhænger af både lokali-

tet, samt kriminalitetstype. Et andet argument for anvendelsen af videoovervågning er dens 

tryghedsskabende effekt. Men hvor argumentet om kriminalitetsbekæmpelse kan diskuteres ud 

fra eksempelvis statistikker, effektstudier m.v., er sikring af tryghed i højere grad knyttet til per-

sonlige følelser. Det er derfor vanskeligt at modargumentere, at taxachauffører i vid udstræk-

ning føler sig mere trygge, ved at have et overvågningskamera i bilen. Det kan heller ikke mod-

argumenteres, at mange mennesker føler en øget tryghed på overvågede tog- og metrostationer. 

 

Videoovervågning er med al sandsynlig kommet for at blive og vendes blikket mod England, 

kan man få et indblik i en eventuel udvikling, da England er en af de mest videoovervågede na-

tioner. En femtedel af alle overvågningskameraer i verden hænger i England. Alene i London er 

der omkring 4.2 mio. kameraer og den typiske London-borger filmes 300 gange om dagen (Ly-

on 2007). På globalt plan er det specielt terrorangrebene i New York og Washington i 2001, på 

Bali i 2002, i Madrid i 2004 og senest i London i 2005, som har øget anvendelsen af overvåg-

ning. Særligt amerikaneres ’war on terror’, som følge af terrorangrebet den 11. september 2001, 

satte gang i overvågningen (Lyon 2007). Også videoovervågning anvendes i kampen mod ter-

ror. Efter terrorangrebet i London den 7. juli 2005, der kostede 52 mennesker livet, indsamlede 

det engelske politi 100.000 timers film fra overvågningskameraer i arbejdet med at identificere 

terroristerne. Det tog politiet tre dage at se materialet igennem, men det gav intet resultat. I ste-

det var det et anonymt tip, som ledte politiet på sporet af terroristerne (Harddisken 2007). Gene-

relt er der i engelske medier en øget opmærksomhed på videoovervågningens manglende effekt. 

Eksempelvis er det blevet fremhævet, at kun 3 pct. af røverier på åben gade opklares vha. vi-

deoovervågning (BBC 06.05.08).  

 

Overvågning anvendes ikke kun i tilknytning til bekæmpelse af kriminalitet. Overvågning for-

tolkes i bøger, film og tv, og overvågning anvendes til at promovere turistmål og har endda af-

født en prisuddeling samt teaterforestillinger foran overvågningskameraer. Forståelsen af over-

vågning skal derfor ikke kun ses i tilknytning til dens anvendelse i banker, butikker og på S-

togsstationer. Forståelsen påvirkes i høj grad også andre steder fra. Eksempelvis stammer be-

grebet ’big brother’ fra den dystopiske fremtidsroman 1984 (Orwell 1949). Her er big brother 

betegnelsen for det altseende og altødelæggende overvågningssamfund. Men big brother er også 

underholdning. Mest kendt er formentlig realityshowet af samme navn, der gik verden rundt få 

år tilbage. Danmark var ingen undtagelse. Her var overvågningen ikke ødelæggende, men un-

derholdende og nærmest voyeuristisk for seerne og ekshibitionistisk for deltagerne. Denne an-
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vendelse af videoovervågning kan fremstå som en retfærdiggørelse og en tilvænning til over-

vågning. Det er acceptabelt at blive overvåget, og det er acceptabelt at følge med på skærmen 

(Lyon 2006). Big brother ses også i store Hollywood film som Enemy of the State (1998) eller i 

mere eksperimentelle film som Faceless (2007), hvor hele filmen er klippet sammen af billeder 

fra autentiske overvågningskameraer. 

 Overvågning anvendes også som promovering af turistmål. Eksempelvis anvendes en 

række overvågningskameraer i den finske by Joensuu til promovering af byen. Kameraerne blev 

oprindeligt installeret til at bekæmpe kriminalitet, men pga. manglende effekt, fik kameraerne 

en anden anvendelse (Koskela 2006). Der er også mere kritiske fortolkninger af overvågning. 

Hvert år afholdes der i en række lande såkaldte Big Brother Awards2 (Müller & Boss 2004). 

Hensigten er at ’overvåge overvågeren’ og give en pris til de virksomheder eller statslige instan-

ser, der krænker borgeres privatliv mest. En mere kunstnerisk modstand mod overvågning ses 

hos Surveillance Camera Players (Schienke & Brown 2003), som opfører den dystopiske frem-

tidsroman 1984 (Orwell 1949) foran overvågningskameraer. Alle disse fortolkninger af over-

vågning er med til at forme den offentlige bevidsthed. Det kan derfor ikke undre, at nogle fryg-

ter det totale overvågningssamfund, mens andre ser muligheder i at alt og alle overvåges. 

Specialets omdrejningspunkt: Overvågning og virkning 

Anvendelsen af overvågning relaterer sig til virkning. Når regeringen afsætter flere penge på Fi-

nansloven til at etablere overvågning, og når banker og butikker hænger overvågningskameraer 

op, er det med en forventning om, at overvågningen har bestemte virkninger. Det kan f.eks. væ-

re en reducering af kriminaliteten eller en øget tryghed, altså overvejende positive virkninger 

ved overvågning. Men anvendelsen af videoovervågning opfattes også fra forskellige kanter 

som en krænkelse af privatlivet. Der er med andre ord ikke enighed, om hvordan overvågning 

virker. 

 

Der er særligt to områder, hvor overvågning og virkning diskuteres. Det ene område er den of-

fentlige debat. Generelt er debatten kendetegnet ved en vedvarende diskussion om, hvorvidt 

overvågning er en god eller en dårlig ide. Det andet område er overvågningsforskningen, der 

kan opdeles i to områder, dels effektstudier og dels overvågningsstudier 

                                                      
2 Se evt. bigbrotherawards.org. 
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 Den offentlige debat fokuserer i vid udstrækning på om overvågning virker i relation 

til kriminalitetsbekæmpelse. Eksempelvis diskuteres det, om kameraer i butikker, på banegårde, 

i bykerner etc. har en effekt på kriminalitet. Det er kendetegnet ved debatten, at den generelt be-

står af to positioner, der kan betegnes som henholdsvis ’overvågningsoptimister’ og ’overvåg-

ningspessimister’ (Lauritsen 2008). Hvor overvågningsoptimisterne pointerer, at ’hvis du ikke 

har gjort noget forkert, har du intet at frygte’, pointerer overvågningspessimisterne at ’big bro-

ther ser alt, død over privatlivet’. Begge positioner er udtryk for bestemte forventninger til 

overvågningens virkninger. Optimisterne fremhæver overvågningens virkning i bekæmpelse af 

kriminalitet, da kameraet kun virker på de mennesker, som gør noget forkert. Resten går fri. 

Pessimisterne fremhæver derimod overvågningens virkninger, som vejen til det totale overvåg-

ningssamfund. Der er således enighed om, at overvågning har en virkning, spørgsmålet er blot 

hvilken der er fremtrædende. Virkningerne er i debatten derfor ofte modsatrettede. På den ene 

side reducerer overvågning kriminalitet og sikre tryghed - på den anden side flytter overvågning 

blot kriminaliteten (eller de kriminelle) andre steder hen, hvorved trygheden er falsk. 

  

Der appelleres i den offentlige debat til forskningen med en forhåbning om, at denne kan afklare 

nogle af de problematikker, der diskuteres i den offentlige debat. Forskningen er dog ikke ube-

tinget i stand til at afklare problematikkerne. 

 Effektstudier, som er den ene del af overvågningsforskningen, forsøger at dokumente-

re om videoovervågning har en effekt på kriminalitet. Effektstudierne fokuserer typisk på én be-

stemt virkning ved overvågning, nemlig dens virkning på kriminalitet. I effektstudier er man op-

taget af at forsøge at dokumentere denne virkning. Det har dog vist sig at være vanskeligt. Den 

typiske konklusion er, at overvågningens kriminalitetsreducerende og -bekæmpende effekt ikke 

kan dokumenteres. Effektstudier er særligt udfordret af, at det er vanskeligt at isolere effekten 

fra et overvågningskamera, samt at effekten i høj grad knytter sig til den givne kontekst som det 

enkelte kamera optræder i. Det er derfor vanskeligt at udlede nogle generelle konklusioner om-

kring effekten ved videoovervågning. 

 Det andet område er overvågningsstudier. Her er de to mest udbredte forståelser af 

overvågning henholdsvis big brother (Orwell 1949) og panopticon (Foucault 1977).3 Overvåg-

ningen virker her altseende, undertrykkende og selvdisciplinerende. Overvågning er lig med 

kontrol. Der ses inden for overvågningsstudier videreudviklinger af især panopticon. Dette kan 

dels ses som en villighed til at se udover panopticons bekymrende overvågningsforståelse, men 

                                                      
3 Jeg vil senere vise, at forståelsen af panopticon inden for overvågningsstudier i høj grad er formet af et kapitel i Foucaults (1977) 

Discipline and punish – The Birth of the Prison. Det er derfor denne forståelse som jeg vil diskutere i dette speciale, da det er den 

mest udbredte i forskningen. 
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også som en uvillighed til at give slip på panopticons overvågningsforståelse (Haggerty 2006, 

Gad & Lauritsen 2008). 

To undersøgelser 

Drivkraften i dette speciale kommer i høj grad af en interesse i hvordan man taler om overvåg-

ning og virkning. I denne interesse er der ligeledes en undren. Der er på den ene side en klar 

tendens til en stigende anvendelse af videoovervågning, men der tales samtidig fra flere sider 

om, at videoovervågning enten ikke virker, eller at der mangler viden om dens effekt. Min un-

dren omkring overvågning og virkninger, udmunder derfor i to spørgsmål: (1) Hvordan virker 

overvågning? (2) Hvordan forstås virkning? Jeg vil stille spørgsmålene til de to områder, hvor 

overvågning og virkning i særlig grad debatteres. Jeg vil først undersøge den offentlige debat og 

dernæst overvågningsforskningen. 

 Hvordan virker overvågning? Der er ikke et entydigt svar på hvordan overvågning 

virker. Både i den offentlige debat og i overvågningsforskningen, knyttes overvågning sammen 

med en bred vifte af virkninger. Den offentlige debat er domineret af overvågningsoptimisterne 

og -pessimisterne. Overvågningens virkninger svinger her mellem kriminalitetsbekæmpende og 

privatlivskrænkende. I overvågningsforskningen har effektstudierne vanskeligt ved at dokumen-

tere en entydig effekt og store dele af overvågningsstudier er domineret af studier, som baseres 

på big brother og panopticon. Min hensigt med spørgsmålet er ikke at klarlægge om videoover-

vågning virker eller ej. Hensigten er at undersøge de forskellige forståelser af, hvordan over-

vågning virker. 

 Hvordan forstås virkning? Debatten omkring anvendelsen af videoovervågning er i 

høj grad en debat omkring samfundets anvendelse af en teknologi. Scenariet er f.eks. et over-

vågningskamera, der hænger ved indgangen til et supermarked, over kassen i banken eller langs 

perronen på S-togsstationen. Anvendelsen af denne teknologi knytter sig typisk til bekæmpelse 

af kriminalitet, samt til sikring af tryghed. Men hvordan forstås det, at noget virker? Det samme 

er interessant i både effektstudier og overvågningsstudier. Hvordan forsøger man i effektstudier 

at dokumentere overvågningens virkning, og hvordan forstås virkning inden for overvågnings-

studier? 

 

Der er i både den offentlige debat og i overvågningsforskningen forskellige forståelser af over-

vågningens virkning. Overvågning og virkning er derfor langt fra et ensidigt fænomen, men sy-

nes derimod at pege i forskellige retninger. For at få et greb om de forskellige forståelser af 
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overvågning og virkning, vil jeg anvende SCOT (Social Construction of Technology). SCOT er 

en forståelse af, at et fænomen kan fortolkes på mange forskellige måder. Dette ses i den offent-

lige debat og i overvågningsforskningen, hvor der ikke er enighed om hvordan overvågning vir-

ker. For at indramme debatten om overvågning og virkning vil jeg anvende SCOT, da SCOT til-

lader at det samme fænomen kan forstås forskelligt. SCOT tillader derved, at overvågning kan 

kædes sammen med forskellige virkninger, fra flere forskellige kanter. Jeg vil derfor anvende 

SCOT som en virkningsforståelse, altså en måde at tale om, at en teknologi har virkninger. 

SCOT: En virkningsforståelse 

I præsentationen af SCOT vil jeg trække på Pinch & Bijkers (1984) analyse af cyklens udvik-

ling. Analysen af cyklens udvikling er ligeledes Pinch & Bijkers formulering af SCOT. Pinch & 

Bijker viser i deres analyse hvordan cyklen (eller teknologien) formes og udvikles ud fra sociale 

gruppers fortolkning af teknologien, og at cyklens udvikling over tid ikke skal forstås som en 

autonom teknologisk udvikling, men i stedet som en social konstruktion. Analysen understreger 

derved, at teknologi ikke er autonom og ikke udelukkende har en påvirkning på det sociale 

(Pinch & Bijker taler om impact), men at det sociale også påvirker og former teknologien. Deres 

pointe er, at teknologi er en social konstruktion og derved et produkt af sociale grupperes inter-

aktion og handling. Virkningsforståelsen i SCOT går imod teknologideterminismen, der anser 

teknologien som autonom og adskilt fra det sociale. Pinch & Bijker positionerer derved SCOT 

som en modstand imod teknologideterminismen og den forståelse, at teknologien er autonom og 

udelukkende har en påvirkning, eller impact, på det sociale, og at teknologien i visse tilfælde 

kan styre samfundets udvikling. Ved at betragte teknologien som autonom, trækker teknologide-

terminismen en skillelinje mellem teknologien og det sociale. Det er denne skillelinje SCOT 

forsøger at bortviske ved at pointere, at teknologien og det sociale ikke kan forstås adskilt.  

 Modstanden mod teknologideterminismen har særligt udviklet sig inden for Science-

Technology-Society studies (STS), der er et heterogent akademisk forskningsfelt, som netop 

sammenholdes af den kritiske stillingstagen til den teknologideterministiske adskillelse mellem 

teknologien og det sociale. SCOT er en af tilgangene inden for STS (Bijker 1995, Lauritsen 

2007). 

 

Pinch & Bijkers analyse af cyklens udvikling fokuserer bl.a. på overgangen fra solide dæk til 

gummidækket med en luftfyldt slange inden i. I dag er luftdækket en selvfølgelig del af cyklen. 

Det er vanskeligt at forestille sig andre dæktyper og specielt at andre dæktyper har været at fore-
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trække. Men ifølge Pinch & Bijker har dette ikke altid været tilfældet. Før luftdækket var de so-

lide dæk fremtrædende, og da luftdækket blev introduceret omkring 1880, fik det en blandet 

modtagelse. Nogle mente, at dækket var løsningen på de vibrationer som de solide dæk forårsa-

gede, nogle mente at det nye dæk var et middel til at køre hurtigere, mens andre mente at luft-

dækket repræsenterede et onde, som gjorde cyklen mindre sikker pga. større risiko for udskrid-

ning. Som en artikel, efterfølgende en cykeludstilling i 1890, betegnede det: »Air under pressure 

is a troublesome thing to deal with« (Pinch & Bijker 1984: 41). Luftdækket virkede med andre 

ord forskelligt for forskellige mennesker; nogle mente man kunne køre hurtigere på cyklen, an-

dre mente man ville skride ud. For at begrebsliggøre at forskellige mennesker har forskellige 

holdninger og forståelser af den samme teknologi, tales der om ’relevante sociale grupper’ (re-

levant social groups). En gruppe karakteriseres som relevant, hvis den eksempelvis ser mulig-

heder, problemer eller løsninger i en given teknologi. Det vil med andre ord sige, hvis gruppen 

har en holdning til teknologien. Den måde en teknologi virker på er derved ikke iboende selve 

teknologien. Om luftdækket øger hastigheden eller om det øger risikoen for udskridning, er som 

sådan ikke egenskaber, som luftdækket selv besidder. De egenskaber som knyttes an til luft-

dækket, formuleres af de relevante sociale grupper. De fortolker teknologien forskelligt. Derfor 

tales der om ’fortolkningsfleksibilitet’ (interpretative flexibility). Et eksempel som synliggør de 

sociale gruppers fortolkningsfleksibilitet, er Pinch & Bijkers beskrivelse af væltepeteren. For 

den sociale gruppe der bestod af »… young men of means and nerve« (Pinch & Bijker 1984: 

34), var væltepeteren et middel til at dyrke sport og imponere kvinder. Cyklen var selvsagt van-

skelig at komme op på og næsten endnu mere vanskelig at få i gang. Netop derfor blev væltepe-

teren af ældre mænd ikke fortolket som en måde at dyrke sport, eller en måde at imponere kvin-

derne på, da de ældre mænd ikke besad samme fysiske kunnen. 

 

Overvågning og virkning forstås i den offentlige debat og i overvågningsforskningen på forskel-

lige måder. I den offentlige debat er overvågningens virkninger modsatrettede, effektstudierne 

har vanskeligt ved at dokumentere en effekt ved overvågningen, og i overvågningsstudier læg-

ges der vægt på de bekymrende overvågningsforståelser i big brother og panopticon. Ved at an-

skue disse forskellige forståelser af overvågning og virkning ud fra virkningsforståelsen i 

SCOT, vil jeg betegne overvågning og virkning som et pluralistisk fænomen. Der er i SCOT en 

understregning af, at der kan være mange forståelser af hvad overvågning er, og af hvordan 

overvågning virker. SCOT tillader derfor i høj grad at et fænomen kan betegnes som plurali-

stisk, da virkningsforståelsen i SCOT bygger på, at forskellige aktører har forskellige forståelser 

af den samme teknologi. 
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Argumenter 

De argumenter jeg vil udfolde i dette speciale er forankret i de to kommende undersøgelser af 

henholdsvis den offentlige debat (kapitel 1) samt overvågningsforskningen (kapitel 2). 

 

Den offentlige debat bygger på en teknologideterministisk virkningsforståelse, som især forår-

sages af debattens polarisering mellem overvågningsoptimister og overvågningspessimister. 

Den teknologideterministiske virkningsforståelse gør at videoovervågning diskuteres på afstand 

af det sociale. Debatten handler derfor kun om hvilke påvirkninger overvågning har på samfun-

det (fra bekæmpelse af kriminalitet til krænkelse af privatliv), og ikke om hvordan samfundet 

påvirker overvågningen. 

 

Overvågningsforskningen er inddelt i effektstudier og overvågningsstudier. I henhold til effekt-

studierne vil jeg argumentere for, at de har en teknologideterministisk virkningsforståelse. Den-

ne virkningsforståelse fremkommer især af effektstudierne forsøg på at måle overvågningens ef-

fekt, samt forsøg på at fremføre generelle konklusioner om effekten. Begge disse tilfælde gør, at 

det sociale reduceres til et ukomplekst fænomen uden mulighed på at påvirke teknologien. I 

henhold til overvågningsstudier vil jeg argumentere for, at især den analytiske vægt som lægges 

på de to overvågningsmetaforer big brother og panopticon, medfører en determinisme i anskuel-

sen af overvågning. 

 

Overvågning og virkning er i henhold til virkningsforståelsen i SCOT et pluralistisk fænomen. 

Jeg vil i henhold til dette argumentere for, at pluralismen er fraværende i både den offentlige 

debat og i overvågningsforskningen. Den væsentligste årsag hertil er, at de to områder er foran-

kret i en deterministisk virkningsforståelse. Jeg vil derfor med afsæt i undersøgelserne af de to 

områder diskutere mulige udviklingsretninger, for at pluralismen kan indføres i de to områder. I 

henhold til overvågningsforskningen vil jeg pege på henholdsvis ’surveillance assemblages’ 

(Haggerty & Ericson 2000) og ’situated surveillance’ (Gad & Lauritsen 2008). I henhold til den 

offentlige debat vil jeg argumentere for en demokratisering af debatten (Bijker 1997), hvilket 

især indebærer en anden forståelse af teknologi. 



 10  

Kapiteloversigt 

Kapitel 1 er undersøgelsen af den offentlige debat. I det første afsnit vil jeg præsentere det em-

piriske fundament, som udgøres af en række avisartikler fra tre landsdækkende dagblade, samt 

præsentere en del af metoden i grounded theory, som empirien er bearbejdet ud fra. Det andet 

afsnit handler om hvordan overvågning virker, når den italesættes i den offentlige debat. I det 

tredje og sidste afsnit, vil jeg diskutere virkningsforståelsen, som debatten bygger på. 

 

Kapitel 2 er undersøgelsen af overvågningsforskningen. I det første afsnit vil jeg undersøge 

hvordan overvågning virker i effektstudier, og i det andet afsnit undersøger jeg hvordan over-

vågning virker i overvågningsstudier. I det sidste afsnit vil jeg diskutere den virkningsforståelse, 

som er fremtrædende i effektstudierne samt inden for overvågningsstudier. 

 

Kapitel 3 er en samlet diskussion af undersøgelserne i kapitel 1 og 2. Jeg vil med afsæt i de to 

undersøgelser udfolde argumenterne i specialet: overvågning er pluralistisk, men pluralismen 

indfanges ikke i den offentlige debat eller i overvågningsforskningen. 

 

Kapitel 4 er en diskussion af, hvordan pluralismen kan indføres i den offentlige debat samt i 

overvågningsforskningen. Jeg vil præsentere to teoretiske ressourcer, som tillader en pluralisme, 

samt diskutere den offentlige debat ud fra et politisk perspektiv. 
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Kapitel 1 

Den offentlige overvågningsdebat 

Den 14. januar 2008 kunne det i medierne høres, at videoovervågning ikke har nogen kriminal-

præventiv effekt, og at overvågning blot giver falsk tryghed (Danmarks Radio 14.01.08). Den 5. 

maj kunne man derimod læse, at videoovervågning virker i taxier, da overvågningen har en 

præventiv effekt mod overfald (Jyllands-Posten 05.05.08). Den 8. januar blev det klart, at dan-

skerne vil have mere overvågning, men at ingen ved om det virker (Berlingske 08.01.08), og se-

nere blev det offentliggjort, at videoovervågning skal bremse vold i tog (Berlingske 24.07.08). 

Overvågning, som det forstås i den offentlige debat, tilskrives et flertal af virkninger. Overvåg-

ning virker nogle steder, men ikke andre. Nogle hænger overvågningskameraer op fordi de øn-

sker større tryghed, andre mener trygheden er falsk. Debatten omkring overvågningens virknin-

ger er i høj grad polariseret mellem overvågningsoptimister og overvågningspessimister. Argu-

menterne er modsatrettede, hvilket resulterer i en ’enten eller’ debat, hvor overvågning enten 

virker eller ikke virker. 

 

Jeg vil i dette kapitel undersøge den offentlige debat med en særlig interesse i hvordan virkning 

italesættes, samt hvilken virkningsforståelse debatten beror på. Undersøgelsen tager derfor ud-

gangspunkt i de to spørgsmål, jeg formulerede i introduktionen: (1) Hvordan virker overvåg-

ning? (2) Hvordan forstås virkning? 

 

Jeg vil i kapitlet vise at overvågningens virkninger i høj grad formes af debattens polarisering 

mellem optimisterne og pessimisterne. Argumenterne kommer fra de to positioner og er i vid 

udstrækning modsatrettede. Når anvendelsen af overvågning i f.eks. banker diskuteres, pendule-

re argumenterne mellem at overvågning forebygger bankrøverier, og at overvågning ikke har 

nogen effekt på de potentielle bankrøvere. Polariseringen beror på debattens deterministiske 

virkningsforståelse. Der er fra begge positioner en forventning om (eller en tillid til), at over-

vågning har bestemte virkninger; om virkningerne er positive eller negative afhænger af, hvil-

ken ende af debatten argumentet kommer fra. Uanset om overvågning er godt eller skidt, påvir-

ker det vores samfund, uden at samfundet er i stand til at påvirke den givne overvågningsprak-

sis. Der er i den offentlige debat en skillelinje mellem teknologi og samfundet, som gør, at man 
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forstår teknologien som havende en påvirkning på samfundet. Derved fremstår debattens deter-

ministiske virkningsforståelse. 

 

Kapitlet indeholder tre afsnit. I det første afsnit vil jeg præsentere metoden og empirien i under-

søgelsen. Metoden henter jeg fra grounded theory. Empirien baseres på avisartikler fra Informa-

tion, Jyllands-Posten og Politiken, der har været publiceret i henholdsvis 1997 og 2007. I det 

andet afsnit vil jeg undersøge hvordan overvågning virker, når det italesættes i den offentlige 

debat. Jeg vil bl.a. undersøge hvor der anvendes overvågning, hvem der etablerer overvågning 

og hvilke konsekvenser den har. I det tredje afsnit vil jeg udfolde mit argument om, at den of-

fentlige debat beror på en deterministisk virkningsforståelse. 

Metode og empiri: Tilgangen til undersøgelsen 

Empirien i undersøgelsen udgøres af avisartikler. Artiklerne stammer fra en større samling af ar-

tikler4, der anvendes i forskningsprojektet Overvågning i danske forskning og i danske medier.5 

Artiklerne i forskningsprojektet er bearbejdet med inspiration fra grounded theory. Det gælder 

derfor også for de artikler, som jeg specifikt anvender i min undersøgelse. 

Grounded theory 

Den metodiske tilgang til undersøgelsen er inspireret af grounded theory, som muliggør at em-

pirien belyses uden at forståelsen af empirien formes af teoretiske perspektiver (Glaser & 

Strauss 1967, Strauss & Corbin 1998). Men dermed ikke sagt at empirien træder uberørt frem. 

Tværtimod. Essensen i grounded theory er, at det empiriske område splittes op i et flertal af 

stykker, bearbejdes, for derefter at samles og præsenteres i form af en teoretisk beskrivelse. Jeg 

vil anvende denne måde til at beskrive, hvordan overvågning virker i den offentlige debat. 

 

Glaser & Strauss udgav i 1967 bogen The Discovery of Grounded Theory: Strategies for quali-

tative research, som et modsvar til datidens skævvridning i sociologien. Denne skævvridning 

var kendetegnet ved, at sociologer brugte mere tid på at verificere allerede eksisterende teorier 

                                                      
4 Den større samling af artikler har været publiceret i Information, Jyllands-Posten og Politiken, i 1997, 2001, 2004 og 2007. I alt 

blev tæt ved 5.000 artikler indsamlet. 
5 Jævnfør forordet. 
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end på at formulere nye. Et af kritikpunkterne var, at sociologerne lagde for stor vægt på teorier 

formuleret af ’The Great Men’6 med en tiltro til, at teorierne kunne belyse de fleste aspekter af 

det sociale liv. Det blev derfor ikke betragtet som værende nødvendigt at tilføre sociologien nye 

teoretiske ressourcer. Hensigten med Glaser & Strauss’ modsvar, var at »… underscore the ba-

sic sociological activity that only sociologists can do: generating sociological theory« (Glaser & 

Strauss 1967: 6). 

 Umiddelbart kan grounded theory forstås som udviklingen af teori »… that was de-

rived from data, systematically generated and analysed through the research process« (Strauss & 

Corbin 1998: 12). Hensigten er med andre ord at formulere en teoretisk forståelse af et givent 

sociologisk fænomen. Formuleringen hviler på analyser af systematisk indsamlet empiri. En af 

grundtankerne i grounded theory er, at den indsamlede empiri skal være kilden til den formule-

rede teori. Definitionen af teori skal i grounded theory derfor forstås, som forklaringen af et so-

ciologisk fænomen. Én af måderne at præsentere denne teori er at formulere den i en diskute-

rende form. »The discussional form of formulating theory gives a feeling of “ever-developing” 

to the theory, allows it to become quite rich, complex, and dense, and makes its fit and rele-

vance easy to comprehend« (Glaser & Strauss 1967: 32). Den diskuterende formulering af teori-

en sikrer, at der opnås en vis grad af kompleksitet modsat en teori formuleret i korte udsagn el-

ler punkter.  

 

Eftersom formuleringen af teorien hviler på den indsamlede empiri, er det vigtigt at forskeren 

får en forståelse af feltet. For at muliggøre at empirien træder frem, skal analysen baseres på en 

’åben kodning’ (open coding) samt en inddeling af koderne i ’koncepter’ (concepts) og ’katego-

rier’ (categories) (Glaser & Strauss 1967, Strauss & Corbin 1998). Koncepter kan i grounded 

theory betragtes som teoretiske byggesten. Den centrale hensigt med lokaliseringen af koncepter 

i empirien er at »… open up the text and expose the thoughts, ideas, and meanings contained 

therein« (Strauss & Corbin 1998: 102). Koncepter skal derfor forstås som ord. Det vil sige, at de 

koncepter eller ord som lokaliseres skal fremkomme af selve det empiriske materiale. Dette mu-

liggøres via den åbne kodning, da det er empirien der former bearbejdelsen. Valget af denne ko-

deform bunder i mit ønske om, at lade empirien være så fremtrædende som muligt. 

 Endelig skal koncepterne grupperes under kategorier. Kategorier skal, som koncepter, 

forstås som ord. Hensigten er, at de koncepter der relaterer til hinanden, skal samles i sigende 

kategorier, der kan betragtes som et højere abstraktionsniveau. Hensigten er at reducere antallet 

af koncepter, der skal håndteres i undersøgelsen. For at sikre empiriens autenticitet er det vig-

tigt, at kategorinavnene relaterer til koncepterne og derigennem til empirien: »The name should 
                                                      
6 Glaser & Strauss (1967: 10) nævner eksplicit Weber, Durkheim, Simmel, Marx, Veblen, Cooley, Mead og Park. 
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be graphic enough to quickly remind the researcher of its referent« (Strauss & Corbin 1998: 

114). Af denne grund er det koncepterne, der inspirerer til kategorinavnene, ligesom inspiratio-

nen til koncepterne kommer fra empirien. 

To fokusår, tre dagblade, 236 artikler 

Empirien i undersøgelsen af den offentlige debat udgøres af avisartikler fra tre landssækkende 

dagblade: Information, Jyllands-Posten og Politiken. Artiklerne, som jeg anvender i min under-

søgelse, har været publiceret i de nævnte dagblade i enten 1997 eller 2007. Årsagen til at foku-

serer på netop disse to år er, at det tiårige interval kan synliggøre eventuelle forandringer i den 

offentlige debat, samt for at fokusere undersøgelsen både før og efter især terrorangrebet i New 

York og Washington den 11. september 2001. Der er typisk større fokus på overvågning i køl-

vandet på terrorangreb (Lyon 2007). Det er derfor nærliggende, at den offentlige debat om 

overvågning har ændret sig over det tiårige spænde. Jeg er først og fremmest interesseret i det 

eventuelle skift i debatten, men det er nærliggende at tage højde for den betydning som især ter-

rorangrebet den 11. september 2001 har for anvendelsen af overvågning. 

 Et tegn på at overvågning diskuteres stadigt mere i den offentlige debat kan ses i 

vægtningen mellem antallet af artikler fra de to perioder, samt det tidsrum som perioderne ind-

rammer. Grunden er, at de to perioder ikke strækker sig over lige lang tid (tabel 1). 

 

Empiri 1997 2007 

Periode 18 mdr. (01.01.97 – 30.06.98) 6 mdr. (01.01.07 – 30.06.07) 

Antal artikler 121 stk. 115 stk. 

Tabel 1: Empiri 

 Artiklerne fra 2007 har været publiceret i et af de nævnte dagblade i tidsrummet mel-

lem 1. januar 2007 og 30. juni 2007, svarende til i alt seks måneder. Inden for de seks måneder, 

er der indsamlet i alt 115 artikler. For at få et tilsvarende antal artikler fra 1997, var det nødven-

digt at udvide perioden til at omfatte hele 1997, samt første halvdel af 1998. Artiklerne har såle-

des været publiceret i tidsrummet mellem 1. januar 1997 og 30. juni 1998, svarende til i alt 18 

måneder. Inden for de 18 måneder er der indsamlet i alt 121 artikler. Der er derfor en skævvrid-

ning i antallet af måneder, som de to perioder indrammer, men til gengæld en ligevægt i antallet 

af artikler. Undersøgelsen baseres på i alt 236 artikler. 
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Artiklerne er bearbejdet ud fra en interesse i særligt fire aspekter ved overvågning. Der er derfor 

stillet fire spørgsmål til artiklerne.7 Artiklerne er kodet8 med henblik på at belyse de fire 

spørgsmål, som blev stillet til artiklerne. Via denne kodning af artiklerne, blev der udarbejdet fi-

re dokumenter (ét dokument for hvert spørgsmål) indeholdende tekstpassager fra artiklerne (et 

eksempel kan ses i se bilag 1). Den centrale pointe i denne kodning er at samle de tekstpassager 

fra artiklerne, som eksplicit handler om eller besvarer et af de fire spørgsmål. 

 

Det første spørgsmål lyder: Hvem eller hvad overvåges? Hensigten med spørgsmålet er at un-

dersøge hvilke overvågningssituationer, der omtales i den offentlige debat. Hvilke mennesker, 

f.eks. bankkunder, togrejsende eller diskoteksgæster, samt hvilke områder, f.eks. butiksarealer, 

gågader eller busser, rettes overvågningskameraerne imod. Spørgsmålet sigter derfor mod at 

klarlægge, hvorhenne overvågning virker. 

 Det andet spørgsmål lyder: Hvem initierer overvågning? Dette spørgsmål skal afklare 

hvilke aktører, der tager initiativ til overvågning. Initieringen skal både forstås eksplicit som ek-

sempelvis butikschefer og politiet, samt implicit som politikere og interesseorganisationer som 

eksempelvis HK/Handel. Forskellen mellem den eksplicitte og den implicitte initiering er, at 

førstnævnte selv hænger overvågningskameraer op, mens sidstnævnte tillader eller godkender at 

kameraerne hænges op. Hensigten med dette spørgsmål er derfor at finde ud af, hvem der ser 

virkninger i videoovervågning. 

 Det tredje spørgsmål lyder: Med hvilke intentioner etableres overvågning? Spørgsmå-

let skal belyse hvilke intentioner og argumenter, der ligger bag anvendelsen af videoovervåg-

ning. Italesættelsen af intentionerne relaterer sig både til allerede ophængte kameraer, samt til 

ønsket om at anvende kameraer. Det er med andre ord de forventede virkninger ved overvåg-

ning. 

 Det fjerde og sidste spørgsmål lyder: Hvilke virkninger og konsekvenser knyttes an til 

overvågning? Spørgsmålet skal synliggøre de virkninger og konsekvenser, som tilskrives an-

vendelsen af videoovervågning, såsom et fald i kriminalitetsraten, kriminalitetsforskydning, 

misbrug af videoovervågning, falsk tryghed etc. 

 De fire spørgsmål vil blive besvaret i det næste afsnit. 

                                                      
7 Spørgsmålene kommer fra det omtalte forskningsprojekt. Her har vi anvendt spørgsmålene til at få indsigt i en bred vifte af over-

vågningspraksisser. Jeg vil dog i dette speciale anvende spørgsmålene med et sigte imod videoovervågning. Spørgsmålene er formu-

leret efter en fælles gennemlæsning af 100 artiklerne. Hensigten var at formulere et antal spørgsmål, som kunne indfange de interes-

sante dele af italesættelsen af overvågning i den offentlige debat. 
8 Artiklerne er kodet i Nvivo, der er et program til behandling af data i kvalitative analyser. At kode vil sige, at de enkelte tekstpas-

sager i artiklerne er opdelt i fire interesseområder, jævnfør de fire spørgsmål. Det er herefter muligt at nærstudere interesseområder-

ne, der nu indeholder udvalgte tekstpassager fra alle de bearbejdede artikler. Tekstpassagerne relaterer eksplicit til interesseområdet. 
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Overvågningens virkninger 

Jeg vil i dette afsnit undersøge hvordan overvågning virker, når den italesættes i den offentlige 

debat. Afsnittet er struktureret efter de fire spørgsmål, som jeg formulerede ovenfor. Hensigten 

med denne del af undersøgelsen er at vise, at den offentlige debat i vid udstrækning er polarise-

ret. 

 

De undersøgte avisartikler stammer fra henholdsvis 1997 og 2007. Argumenterne for dette tiåri-

ge interval er som nævnt at klarlægge et eventuelt skift i debatten, samt at fokusere empirien 

både før og efter terrorangrebet 11. september 2001. Det er kendetegnet i undersøgelsen, at der 

ikke fremstår en væsentlig forskel mellem de to fokusår. Bortset fra at overvågning debatteres 

mere i 2007 end i 1997, er det i vid udstrækning de samme emner, der debatteres. Debatten er i 

begge fokusår polariseret mellem overvågningsoptimister og -pessimister, der diskuterer anven-

delsen af overvågning i tilknytning til lokalitet, hensigt samt virkning. Eftersom der ikke er en 

væsentlig forskel mellem de to fokusår, vil jeg i det følgende fremhæve små skift i debatten, 

hvor de er synlige. 

Hvem eller hvad overvåges? 

Der er overvågning i banker og busser, og overvågning anvendes til at overvåge børnehavebørn 

og butiksansatte. Virkning knyttes til en bred vifte af lokaliteter og aktører. De lokaliteter og ak-

tører som overvågningen i debatten rettes i mod er opdelt i ni kategorier, jævnfør tabellen9 ne-

den for (tabel 2)10. Jeg vil i det følgende diskutere kategorierne enkeltvis. 

 

 

 

  

                                                      
9 Hvert af de fire spørgsmål i afsnittet understøttes af tabeller. I tabellerne fremgår de kategorier, som er identificeret i artiklerne. De 

ni kategorier som fremgår af tabel 2, knytter til hvem eller hvad der overvåges, som det fremgår i avisartiklerne. Tabellen er delt op 

mellem de to fokusår, indeholdende antallet af artikler der knytter sig til den enkelte kategori samt hvor stor en procentsats, denne 

udgør. Eksempelvis kan man i tabellen se, at der i 16,53 pct. af artiklerne fra 1997, tales om overvågning inden for butik, post og fi-

nans. I 2007 var tallet 22,61 pct. Hver af tabellerne er vedlagt i bilag i en udvidet form. Udvidelsen består af, at tabellerne i bilagene 

indeholder de koncepter, som de enkelte kategorier dækker over. Man kan derfor i bilaget til tabel 2 (bilag 2) se, at kategorien butik, 

post og finans dækker over banker og pengetransporter, butikker og indkøbscentre samt posthuse. 
10 Se udvidet tabel i bilag 2. 
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Hvem eller hvad overvåges 1997 

(121 artikler) 

2007 

(115 artikler) 

Kategorier Antal Procent Antal Procent 

Butik, post og finans 20 16,53 26 22,61 

Trafik 27 22,31 24 20,87 

Det offentlige rum 12 9,92 15 13,04 

Fritid 10 8,26 25 21,74 

Institutioner 17 14,05 14 12,17 

Arbejdspladsen 11 9,09 9 7,83 

Bolig 5 4,13 5 4,35 

Grænse 9 7,44 2 1,74 

Andet 10 8,26 13 11,30 

Tabel 2: Hvem eller hvad overvåges 

 Butik, post og finans: Banker og butikker hører til de områder, som hyppigst omtales i 

artiklerne. Der er også enkelte omtaler af overvågning på posthuse i forbindelse med en me-

ningsmåling foretaget af Det Kriminalpræventive Råd (2005), som viser at 84 pct. af danskerne 

ser positivt på eventuel overvågning på netop posthuse (bl.a. Information 18.01.07). 

 Der er overvågning i butikker, kiosker, på tankstationer og i storcentre. Kameraerne 

anvendes til at filme de indvendige arealer (både kunder og ansatte). Eksplicit omtales bl.a. par-

fumebutikken i Kastrup Lufthavn, Fakta-butikkerne (de havde i 1997 succes med en ’rense-ud’ 

kampagne, der sigtede mod at reducere antallet af butikstyverier), samt 7-Eleven og Matas.

 Bankerne anvender, som butikkerne, kameraer til at filme bankens indvendige arealer 

(deriblandt kunderne). De filmer indgangspartiet, facaden, gaden foran banken samt eventuelle 

flugtveje. Den udvendige overvågning betegnes som overvågning af ’bankrøverens omklæd-

ningsrum’. 

 Et af de steder i debatten hvor der kan anes en forskel mellem de to fokusår, er over-

vågning i banker og butikker. I 1997 må banker og butikker kun overvåge deres indre arealer. I 

2007 overvåges der også udenfor. Særligt omtaltes ’bankrøverens omklædningsrum’ i henhold 

til bankernes udvendige overvågning. Debatten udsprang af regeringens planer om netop at ud-

vide bankerne og butikkernes muligheder for overvågning. Dette blev vedtaget 1. juli 2007, 

hvor banker og butikker fik mulighed for at overvåge deres indgange, facader, gaden foran ban-

ken eller butikken, eventuelle flugtveje, egne parkeringspladser, samt for bankernes vedkom-

mende udendørs hæve- og vekselautomater. 
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 Trafik: Overvågning inden for trafik anvendes særligt i transportmidler samt til over-

vågning af færdsel og stationer. Få steder omtales også overvågning af p-pladser. Overvåg-

ningskameraer anvendes i S-tog, bybusser og taxaer. I relation til færdsel er der overvågning i 

trafikerede vejkryds samt foran og omkring skoler. Særligt omtales de såkaldte ’stærekasser’11 

der hang i otte trafikerede vejkryds i Århus fra marts 2001 til marts 2002. Endvidere er der ka-

meraer placeret ved særligt trafikerede strækninger, for at holde øje med myldretrafikken. De 

kameraer der filmer på stationer er placeret på banegårde og på S-togsstationer. Eksplicit omta-

les kameraerne på Ishøj og Flintholm S-togsstation. 

 

 Det offentlige rum: I det offentlige rum er der overvågning i byen samt i ’andre offent-

lige rum’. I byen er der overvågning på gader, på strøget eller gågader samt torve. Der er også 

overvågning i andre offentlige rum, som i artiklerne er mindre eksplicit formuleret, eller som er 

placeret uden for hvad der må betegnes som bykernen. I de andre offentlige rum ses f.eks. over-

vågning af turistattraktioner, pladser og samlingssteder. 

 

 Fritid: Overvågning i fritiden ses bl.a. på restauranter, natklubber og diskoteker, hotel-

ler samt til sportsbegivenheder. Eksplicit nævnes restauranten La Cabana i Herning, cafe Det 

Elektriske Hjørne i København, diskotek Broen i Århus samt diskotek In i København. Omtalen 

af videoovervågning på restauranter og hoteller sker kun i relation til Justitsminister Lene 

Espersens (K)12 lovforslag for øget overvågning. Dette blev omtalt i et flertal af artikler: »Ju-

stitsminister Lene Espersen fremlægger i næste måned et lovforslag, der vil give banker, butik-

ker, hoteller og restaurationer nye muligheder for at overvåge det offentlige rum med videoop-

tagelser« (Jyllands-Posten 21.01.07). Der er også overvågning på en række fodboldstadions. 

Eksplicit nævnes overvågning af FC Københavns udekampe samt overvågning på Esbjerg sta-

dion: »Abeburet, det er der, de mest fanatiske Esbjerg-tilhængere står. De er videoovervågede, 

og der har vist også været planer om, at området skulle indhegnes med hønsenet« (Information 

12.01.98). 

 

 Institutioner: Der er overvågning på en lang række institutioner. Eksplicit nævnes 

handicapinstitutioner, fængsler, børnehaver, skoler, universiteter, dyrehospitaler, herberg, døgn-

institutioner, plejehjem og hospitaler. Der er bl.a. overvågning på Humlehaveskolen: »Overvåg-

                                                      
11 Små bokse med et kamera monteret inden i. 
12 Kort tid før dette speciale blev færdigt, tiltrådte Lene Espersen som ny formand for de Konservative og Brian Mikkelsen blev ny 

Justitsminister. Når jeg omtaler Justitsministeren i dette speciale, vil jeg dog referere til Lene Espersen. Årsagen er at Lene Espersen 

er fremtrædende i undersøgelsen, særligt i henhold til lovændringen den 1. juli. 2007. 
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ning med videooptagelser af skolens bygninger og udendørs arealer har sat en foreløbig stopper 

for ødelæggelserne« (Jyllands-Posten 23.10.98). Også en børnehave på Frederiksberg nævnes. 

Her overvåges ikke arealer, men børn: »For et par uger siden rykkede en børnehave på Frede-

riksberg ind i fremtiden. Børnene filmes nemlig, så forældrene via Internet kan følge med i bar-

nets liv« (Information 11.12.98). 

 

 Arbejdspladsen: Videoovervågning anvendes også på en række arbejdspladser. Ek-

sempelvis overvåger FDB deres ansatte.  Generelt er der en stigning i antallet af virksomheder, 

der anvender overvågning: »De danske virksomheder har tilsyneladende et umætteligt behov for 

at sikre deres arbejdsplads. Virksomhedernes øgede fokus på sikkerhed bliver en stadig større 

guldgrube for sikkerhedsbranchen, som i år forventer en samlet omsætning på syv mia. kr.« 

(Jyllands-Posten 30.04.2007). 

 

 Bolig, grænse og andet: Af de mindre omtalte områder med overvågning er boligom-

råder, grænser samt ’andet’. Overvågning i tilknytning til bolig inkluderer overvågning af af-

faldsspande, af en politikers hjem, af en politibetjents hjem, samt boligområder som Mjølner-

parken, Vollsmose og Gellerupparken. Overvågning af grænser omhandler overvågning af den 

dansk-tyske grænse i relation til illegale indvandrere og narkotikasmugling. Et par eksempler på 

andre anvendelser af overvågning, er f.eks. i kunst som teaterforestillinger og til overvågning af 

gepardkillinger i Ebeltoft Safari. 

 

Videoovervågning er i vid udstrækning forbundet med offentlige steder, hvor borgerne har fri 

adgang som butikker, diskoteker, trafikken, offentlige transportmidler etc. Det er med andre ord 

på steder, hvor større menneskemasser er samlet. Kameraerne rettes både imod områderne og 

borgerne. Det er de færreste der har en følelse af privatliv i butikker, banker, diskoteker etc., 

hvilket kan være en af årsagerne til, at overvågning er udbredt sådanne steder. Overvågning ses 

her ikke som privatlivskrænkende. Men det er karakteristisk, at de mere private områder som 

private hjem, omklædningsrum eller børnehaver ikke fylder meget i debatten. 

Hvem initierer overvågning? 

Det er i den offentlige debat i vid udstrækning organisationer og myndigheder som initierer 

overvågning. En af årsagerne hertil er, at det er myndigheder, repræsenteret via f.eks. national-

politiske aktører, som sætter rammerne for anvendelsen af overvågning; seneste med loven om 
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TV-overvågning fra 1. juli 2007. Den mere aktive initiering af videoovervågning står organisa-

tioner for. Derfor optager de også en væsentlig del af debatten (tabel 3)13. 

 

Hvem initierer overvågning 1997 

(121 artikler) 

2007 

(115 artikler) 

Kategorier Antal Procent Antal Procent 

Organisationer 18 14,88 21 18,26 

Myndigheder 15 12,40 16 13,91 

Borgere 3 2,48 7 6,09 

Andre 1 0,83 2 1,74 

Tabel 3: Hvem initierer overvågning 

 Organisationer: Det er enten samlede organisationer eller virksomheder samt enkelt-

personer, der fremstår som de initierende aktører. De organisationer og virksomheder der eks-

plicit nævnes er Arbejdernes Landsbank, Danske Bank, DSB, Fakta, børnehaven Dronning Olga 

på Frederiksberg, kiosken Tiøren ved Amager Strand, Rigshospitalet, kaffebaren Baresso, cafe 

Det Elektriske Hjørne, brancheforeningen DTL, 7-Eleven, Købstædernes Forsikring, boligfor-

eningerne Højstrup og AKB Lundtoftegade, boligselskabet FSB, TV2/Fyn, fodboldklubben FC 

København, diskotek Broen samt diskotek In. Det er i særdeleshed samlede organisationer og 

virksomheder, der initierer overvågning, og det er specielt detail- og handelsbranchen der omta-

les. Når enkeltpersoner initierer overvågning, er det f.eks. en chef på kaffebaren Baresso, en re-

stauratør der har mistanke om langfingrede medarbejdere, eller bagermesteren, der så kan »… 

sidde hjemme og tjekke, om bagersvenden nu også er mødt til midnat, som han skal… « (In-

formation 09.06.07). 

 

 Myndigheder: De myndigheder der initierer overvågning omfatter national- og lokal-

politiske aktører, politiet samt fængselspersonalet. De nationalpolitiske aktører der omtales i de-

batten i 1997 er den daværende SR regering, Trafikministeriet og eksplicit daværende trafikmi-

nister Sonja Mikkelsen (S). I 2007 er de nationalpolitiske aktører mere fremtrædende i debatten. 

Eksplicit nævnes VK regeringen, retsordførerne Morten Bødskov (S) og Peter Skaarup (DF). Af 

partier nævnes Venstre, Dansk Folkeparti, det Konservative Folkeparti og Socialdemokratiet. 

Den klart mest fremtrædende i debatten er dog Justitsminister Lene Espersen (K). I månederne 

inden den nye lov om TV-overvågning (fra 1. juli 2007), blev justitsministerens lovforslag ofte 

                                                      
13 Se udvidet tabel i bilag 3. 
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diskuteret. »Butikker, restauranter og banker skal fremover have ret til at filme i det offentlige 

rum. Det foreslår justitsminister Lene Espersen (K) i et lovforslag, der skal gøre det lettere for 

politiet at opklare røverier« (Politiken 18.01.07). De lokalpolitiske aktører er kun fremtrædende 

i debatten i 1997. Her omtales bl.a. daværende Amtsrådsmedlem i Fyns Amt Ester Larsen (V), 

samt enkelte kommuner, der har opsat videoovervågning, som i Ishøj Bycenter. Politiet omtales 

også kun i 1997. Eksplicit omtales Hovedstadens Politi, chefen i Odense Politikreds Gert Clau-

sen i forbindelse med fartkontrol, samt Politikommissær Tage Jacobsen fra Esbjerg politi i for-

bindelse med butikkers anvendelse af overvågningskameraer. 

 

 Borgere og Andre: Overvågning initieres også af borgere samt ’andre’. Eksempelvis 

er der borgere i en boligforening i Nyborg, som vil overvåge at beboerne sorterer deres affald 

korrekt, samt ’en klub på første sal’: »På førstesalen i en ejendom blev der drevet en klub, hvor 

kun medlemmer måtte komme. Af mange grunde ønskede man i klubben at kunne konstatere al-

lerede, når folk ringede på entredøren i stueetagen, hvem der ønskede adgang. Til dette formål 

installerede man et kamera i muren ved døren« (Jyllands-Posten 14.12.98). Endvidere omtales 

boligforeninger fra henholdsvis Gellerup-parken i Århus og Vollsmose i Odense. Der er en en-

kelte omtale af forældre, der opsætter overvågningskameraer. Det foregår i børnehaven Dron-

ning Olga, så forældrene fra deres arbejdsplads kan følge med i deres børns hverdag. 

 

De aktører som knytter virkninger til overvågning er i vid udstrækning politikere og virksomhe-

der. Specielt nævnes en bred vifte af virksomheder og organisationer, som ser virkninger ved 

overvågning. Men også politikerne er fremtrædende. Særligt i henhold til lovforslaget fra Ju-

stitsminister Lene Espersen (K) om udvidede muligheder for anvendelse af overvågning. Det er 

kendetegnet ved de initierende aktører, at private personer stort set ikke omtales.  

Med hvilke intentioner etableres overvågning? 

De mest fremtrædende intentioner bag etableringen af overvågning er at forebygge og opklare 

lovovertrædelser. Endvidere er argumentet om at øge og skabe tryghed også fremtrædende i de-

batten (tabel 4)14. 

 

 

                                                      
14 Se udvidet tabel i bilag 4. 
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Med hvilke intentioner etableres over-

vågning 

1997 

(121 artikler) 

2007 

(115 artikler) 

Kategorier Antal Procent Antal Procent 

Forebygge og opklare lovovertrædelser 38 31,40 27 23,48 

Øge tryghed og sikkerhed 6 4,96 11 9,57 

Indsamle information 8 6,61 8 6,96 

Andet 3 2,48 3 2,61 

Tabel 4: Med hvilke intentioner etableres overvågning 

 Forebygge og opklare lovovertrædelser: De intentioner der knytter sig til lovovertræ-

delser er klart dominerende i debatten. De bygger oftest på ønsker om at reducere, mindske eller 

bekæmpe lovovertrædelser, på ønsker om at forebygge eller forhindre lovovertrædelser, samt 

ønsker om at sikre beviser eller identificere gerningsmænd. De mindre omtalte intentioner knyt-

ter sig til bekæmpelse af terrorisme, sikre overholdelse af færdselsregler, samt reducere trafikale 

ulykker. 

 Videoovervågning anvendes i bekæmpelse af kriminalitet generelt, mod voldsmænd, 

hærværk, butikstyverier, overfald på buschauffører, tyverier, slagsmål og narkotika. Eksempel-

vis anvender DSB overvågning som et middel til at bekæmpe kriminalitet: »Det skal være tryg-

gere at køre i S-tog. Personale i alle tog om aftenen, videoovervågning og et korps af betjente 

skal være med til at stoppe det stigende hærværk og skabe tryghed for passagerne« (Jyllands-

Posten 08.04.97). Også Justitsminister Lene Espersen (K) argumenterer for overvågning i kri-

minalitetsbekæmpelse: »Der, hvor det har relevans i forhold til kriminalitetsbekæmpelse, synes 

jeg, man skal bruge den nye teknologi« (Information 18.01.07). 

 Overvågningen anvendes også til at forebygge eller forhindre kriminalitet. Argumen-

terne er bl.a., at kameraerne kan forebygge overfald i taxaer, afholde potentielle voldsmænd fra 

at begå overfald, forebygge overfald i private hjem, forhindre illegal indrejse og narkosmugling 

til Danmark, forhindre hærværk på DSB tog, sikre mod overfald af dørmænd, forhindre overfald 

på beboerne på Baltic15, samt forebygge bankrøverier og butikstyverier. En del af debatten foku-

serer på forebyggelsen af overfald på taxachauffører, hvor både chaufførerne selv, samt vogn-

mændene argumenterer for anvendelsen af videoovervågning. Også Dansk Folkeparti vil have 

kameraer i taxaerne: »Dansk Folkeparti vil have indført obligatorisk videoovervågning i de kø-

benhavnske hyrevogne. Ifølge partiet vil det afbøde voldelige overfald på chaufførerne… « (Jyl-

lands-Posten 29.05.07). 

                                                      
15 Pensionat og herberg i København. 
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 Overvågning anvendes også til sikring af beviser samt til identificering og anholdelse 

af gerningsmænd. Af specifikke sager der omtales i debatten, er bl.a. et ønske om at afsløre 

hvem der borede huller i en svømmehals solarium16, sikre materiale til at bevise at specifikke 

forældre udøver vold mod deres børn17, afsløre hvem der udøver hærværk mod butikker, sikre 

betaling fra taxakunder, samt anvende overvågning til at identificere allerede bortvist diskoteks-

gæster. Overvågning er ifølge politiet også et vigtigt redskab i efterforskningsarbejde: »Køben-

havns Politi bekræfter tendensen til grovere voldsepisoder uden for diskotekerne og ser frem til 

at få bevismateriale på videobånd. ”Det er et super arbejdsredskab for os. Det betyder forment-

lig, at opklaringsprocenten vil stige”, siger Morten Toborg, som er vicepolitikommissær og le-

der af specialgruppen Bellahøj« (Politiken 22.06.07). Sikringen af bevismateriale omtales også i 

relation til bankernes overvågning af ’bankrøverens omklædningsrum’: »”Der vil altid være en 

røver, der mener, at han er dygtigere end resten, men vi hilser alt, hvad der kan bidrage til en 

hurtigere anholdelse, velkomment,” siger koncernens sikringschef Jørgen Vang Pedersen« (Jyl-

lands-Posten 17.01.07). 

 En række af de mindre omtalte intentioner knytter sig til bekæmpelse og forebyggelse 

af terrorisme: »Det er den type tv-overvågning, som er blevet indført for at bekæmpe terrorisme 

og kriminalitet, som nu overføres til alle mulige andre sammenhænge, pointerer Bent Meier Sø-

rensen18. Og det er der næsten ingen, der stiller spørgsmålstegn ved« (Information 09.06.07). 

Der er også argumenter, specielt i 1997, i relation til overholdelse af færdselsregler: »Mobilt vi-

deoforsøg har ingen effekt. Politiets forsøg med videofartkontrol i København og Odense har 

ikke haft nogen effekt på bilisternes fartglæde« (Politiken 13.08.98). 

 

 Øge tryghed og sikkerhed: Kameraerne skal skabe mere tryghed for togpassagerer, 

dørmænd, kunder og ansatte i banker og butikker. Overvågning skal også gøre det trygt at be-

væge sig på strøget, at være taxachauffør, at færdes i sociale belastede områder og endelige skal 

de skabe mere tryghed i private hjem. Eksempelvis ønskes der mere tryghed i 7-Eleven butik-

kerne: »Hos 7-Eleven var de ansatte i 2005 udsat for 26 røverier og røveriforsøg og 10 i fjor. 

Kædens i dag 61 butikker herhjemme er alle udstyret med videoovervågning og overfaldsalar-

mer. Administrerende direktør Jesper Østergaard agter ikke at benytte lovgivningen til generelt 

at øge overvågningen. ”Men i de udsatte butikker, hvor det kan øge sikkerheden for kunderne 

og de ansatte, vil vi gøre det,” siger han« (Jyllands-Posten 17.01.07). 

                                                      
16 Sagen handler om Anders Møller fra Venstre, der borede huller ind til et solarium i en svømmehal for at belure de kvindelige so-

lariegæster. Episoden blev filmet af et overvågningskamera. 
17 Videoovervågning på et hospitals børneafdeling viste, at enkelte forældre udøvede vold mod deres nyfødte børn. 
18 Lektor i ledelsesfilosofi ved Copenhagen Business School. 
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 Indsamle information: Anvendelsen af videoovervågning er i enkelte tilfælde forbun-

det med indsamlingen af forskellige former for information. Eksempelvis kan der tales om ’bor-

gere som følger andre borgere’. Det vil sige borgere, der af særlige grunde, ønsker at overvåge 

andre borgere eller borgere på bestemte lokaliteter. Der er f.eks. kameraer der filmer trængslen 

på smarte caféer, som kan ses på internettet, samt forældre der følger børnene i børnehaven: 

»Nu kan man som forældre over Internettet følge med i, hvordan ens lille pode har det i dagin-

stitutionen. En institution på Frederiksberg har udvidet 'servicen' til at omfatte videoovervåg-

ning af institutionen« (Politiken 12.12.98). Der kan også tales om ’borgere som afslører borge-

re’. Dette ses eksempelvis ved at kameraerne der følger børnene også kan bruges til at afslører 

dårlige pædagoger: »I gamle dage stolede man på pædagogernes ord for, at de kære små havde 

det fint og indgik i gode sociale sammenhænge, så snart mor og far var ude af døren. Den tillid 

har vi tilsyneladende ikke til pædagogerne mere. Det bliver nødvendigt for os selv at følge med 

i hverdagen i børnehaven. Pædagogerne skal kontrolleres« (Information 11.12.98). 

 

 Andet: Enkelte steder i debatten, italesættes der ønsker om regulering af adfærd. Dette 

kan ses i relation til trygheden i tog, hvor DSB vil »… have stoppet den onde cirkel, hvor utryg-

hed giver færre passagerer, hvilket igen skaber større utryghed… « (Jyllands-Posten 08.04.97). 

Overvågningen skal ændre opfattelsen af sikkerheden i tog. Der er også argumenter, der grænser 

til direkte ønsker om overvågning eller selvovervågning, som en ansat i kaffebaren Baresso: 

»For Johanne Hansted bag disken i Baresso på Strøget er grænsen i hvert fald langt fra over-

skredet - hverken på hendes arbejde eller på gaden. Hun har tidligere boet i England, hvor der er 

millioner af overvågningskameraer sat op på gader og pladser. ”Jeg synes, vi skulle have kame-

raer over det hele ligesom i England,” siger hun. "Det giver jo kun en ekstra tryghed"« (Infor-

mation 09.06.07). 

 

Overvågning virker især til bekæmpelse af kriminalitet samt sikring af tryghed. Der argumente-

res for overvågning i banker, fordi der er en forventning om, at overvågningen kan reducere an-

tallet af bankrøverier. Det samme er tilfældet med overvågning i butikker i henhold til butiksty-

verier. Intentionerne er ofte at sikre eller holde øje med ting såsom butiksvarer, penge i banker-

ne samt at kunne dokumentere episoder af vold og hærværk. Som vist ligger hovedvægten af in-

tentionerne bag etableringen af videoovervågning på forebyggelse og opklaring af lovovertræ-

delser. Jeg vil senere argumentere for, at dette især skyldes den determinisme, som den offentli-

ge debat beror på. 
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Hvilke virkninger og konsekvenser knyttes an til overvågning? 

Det fjerde og sidste spørgsmål omhandler de virkninger og konsekvenser, som i den offentlige 

debat tilskrives anvendelsen af videoovervågning. Netop italesættelsen af virkninger og konse-

kvenser understreger debattens polarisering mellem overvågningsoptimister og -pessimister 

(Lauritsen 2008). Begge positioner fremfører argumenter knyttet til de samme områder, men 

med modsatrettede argumenter. 

 Hovedvægten af argumenterne placerer sig i de to ender af den polariserede debat. Ar-

gumenterne er her i høj grad normative, enten har overvågning positive virkninger eller også har 

overvågning negative virkninger. Men der ses også enkelte steder i debatten argumenter, som 

mere bør betegnes som konstateringer i henhold til virkninger og konsekvenser ved overvågning 

(bilag 7). De konstaterende argumenter kommer eksempelvis fra forskere, som overvågnings-

forsker Anders Albrechtslund: »Spørgsmålet er, om det rent faktisk er et godt værktøj i forhold 

til kriminalitet. Der findes ikke beviser for, at det er tilfældet« (Politiken 11.05.07). Der trækkes 

også på udlandet i debatten om overvågningens virkninger. Eksempelvis forbindes den stigende 

anvendelse af overvågning i Danmark med de engelske erfaringer: »England, som har indført en 

meget intensiv overvågning, kan beregne en reduktion i kriminaliteten på 40-60 pct. i de over-

vågede områder. Man ved blot ikke, om kriminaliteten ikke bare er flyttet til ikke-overvågede 

områder« (Jyllands-Posten 05.02.07). De konstaterende argumenter knytter sig generelt til usik-

kerheden omkring overvågningens effekt. 

 Jeg vil i det følgende dog fokusere på de positive og negative argumenter, da de er 

dominerende i debatten. 

 

De positive og de negative argumenter knytter sig til de samme områder: lovovertrædelser, 

tryghed og sikkerhed, holdning, adfærdsændring og -regulering samt lovgivning. Ud over de 

fem områder, relaterer de negative argumenter sig også til generelle bekymringer og specifikke 

bekymringer. Jeg vil i det følgende først diskutere de negative argumenter, som relaterer sig til 

de generelle og specifikke bekymringer. Dernæst vil jeg diskutere de positive og negative ar-

gumenter, som knytter sig til de fem nævnte områder. 
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Generelle og specifikke bekymringer 

Overvågningens negative virkninger knytter sig mest til de generelle og specifikke bekymringer 

(tabel 5).19 De øvrige fem områder, vil jeg som nævnt diskutere sammen med de positive argu-

menter. 

 

Negative virkninger og konsekvenser 

ved overvågning 

1997 

(121 artikler) 

2007 

(115 artikler) 

Kategorier Antal Procent Antal Procent 

Generelle bekymringer 10 8,26 14 12,17 

Specifikke bekymringer 10 8,26 11 9,57 

Tryghed og sikkerhed 0 0,00 8 9,20 

Adfærdsændring og -regulering 2 1,65 6 5,22 

Holdning 1 0,83 5 4,35 

Lovovertrædelser 1 0,83 4 3,48 

Lovgivning 5 4,13 3 2,61 

Tabel 5: Negative virkninger og konsekvenser ved overvågning 

Overvågningspessimisterne formulerer en række bekymringer ved anvendelsen af overvågning. 

En generel bekymring er, at overvågning fører til ’det totale overvågningssamfund’ eller til et 

’big brother samfund’. Der er også mere implicitte hentydninger til samfundets forfald pga. 

overvågning. Bekymringerne ses ofte i relation til den generelle anvendelse af overvågning i 

samfundet, men knyttes i enkelte tilfælde også til specifikke anvendelser. Eksempelvis opda-

gende en borger i 1997, at der var kommet videoovervågning i busserne: »Det totale overvåg-

ningssamfund (big brother is watching you) er ved at komme tæt på. Kun et samfund uden tillid 

til sine borgere accepterer noget sådant« (Politiken 19.10.97). Også overvågning af børn, skaber 

harme: »Det er et sygt samfund der videoovervåger børn i institutionerne« (Politiken 12.12.98). 

Formanden for Forbrugerrådet Camilla Hersom siger: »”Der er allerede i dag meget vidtgående 

muligheder for at bruge tv-overvågning i butikker. Nu bevæger kameraerne sig ud i det offentli-

ge rum, og det kan i princippet ende med at vi bliver konstant overvåget, når vi færdes i byen. 

Er det det samfund, vi ønsker?”« (Politiken 18.01.07). Der er altså en bekymring for, at konse-

kvensen af overvågning medfører et negativt overvågningssamfund. 

 

                                                      
19 Se udvidet tabel i bilag 5. 



 27  

Bekymringen for overvågning udkommer også fra den mere specifikke anvendelse af overvåg-

ning. En af de mere udtalte, er bekymringen for misbrug af overvågning. »”Medarbejderne skal 

vide, hvor kameraerne filmer, og de skal have sikkerhed for, at billederne ikke misbruges. Det 

er jo ikke i orden at belure medarbejderne, og vi har et stigende antal henvendelser om mis-

brug«, siger Lisbeth Nørremark20« (Jyllands-Posten 22.04.07). Den stigende anvendelse af 

overvågning, kan også resulterer i, at ingen kan slippe for at blive overvåget: »Nu er det slut 

med at færdes på danske gader uden at blive filmet af private firmaers tv-kameraer. Det er kon-

sekvensen af den nye lov om tv-overvågning, som blev vedtaget i går« (Jyllands-Posten 

02.06.07). Af mindre udtalte bekymringer er frygten for at privatlivet er i fare, at individet 

krænkes, samt frygten for beluring: »Flere og flere butiksansatte oplever, at det overvågnings-

kamera, som skal filme og dermed forebygge kriminalitet, i stedet vendes mod medarbejderne 

og bliver til beluring« (Jyllands-Posten 22.04.07). 

 

Specielt de generelle bekymringer ved anvendelsen af overvågning kan ses som skræmmebille-

der. ’Det totale overvågningssamfund’ eller ’big brother samfundet’ indeholder nogle negative 

konnotationer, som uden tvivl får overvågningen til at fremstå i et negativt lys, uden at de mere 

specifikke årsager fremhæves. Eksempelvis trækkes der flere steder i debatten på udenlandske 

skrækeksempler på overvågning. Denne diskursive strategi ses særligt hos modstandere af over-

vågning. Særligt anvendes England som et skræmmebillede. Bl.a. omtales overvågningskame-

raer indeholdende højttalere: »Nu kan personalet bag kameraet tale til dig, og for eksempel bede 

dig samle dit affald op fra gaden, ligesom de kan koble live-optagelserne til den lokale tv-

station. Det erfarede en kvinde, da hun lagde en pose chips under sin barnevogn. Bevægelsen 

blev af et CCTV kamera tolket, som at hun smed posen på gaden, og hendes mor ringede på 

datterens mobil for at fortælle, at datteren blev udstillet live på den lokale tv-kanal som lovover-

træder…« (Politiken 25.05.07)21. Også offentligt ansatte i udlandet skal tage sig i agt for over-

vågning: »… i Newham i den østlige del af byen bruges kameraerne til at holde offentligt ansat-

te gadefejere fra at tage for mange hvil med kosten« (Politiken 15.08.97). 

Positive og negative virkninger og konsekvenser 

De områder hvor både optimisterne og pessimisterne understreger virkninger og konsekvenser 

ved overvågning er i henhold til lovovertrædelser, tryghed og sikkerhed, holdning, adfærdsæn-

                                                      
20 Jurist i HK Handel. 
21 Eksemplet stammer fra professor og sociolog Clive Norris fra Sheffield Universitet. 
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dring og -regulering, samt lovgivning. Jeg vil her diskutere både de positive (tabel 6)22 og de 

negative konsekvenser under hvert af områderne. 

 

Positive virkninger og konsekvenser ved 

overvågning 

1997 

(121 artikler) 

2007 

(115 artikler) 

Kategorier Antal Procent Antal Procent 

Lovovertrædelser 25 20,66 40 34,78 

Tryghed og sikkerhed 7 5,79 11 9,57 

Holdning 1 0,83 9 7,83 

Adfærdsændring og -regulering 2 1,65 3 2,61 

Lovgivning 0 0,00 1 0,87 

Tabel 6: Positive virkninger og konsekvenser ved overvågning 

 Lovovertrædelser: Der er klart flere positive end negative virkning og konsekvenser i 

henhold til lovovertrædelser. Argumenterne understreger overvågningens præventive effekt, 

dens anvendelse til identificering og anholdelse af gerningsmænd, samt at videoovervågning 

kan bruges som dokumentation af episoder. De negative argumenter, relaterer sig udelukkende 

til kriminalitetsforskydning. Det vil sige, at kriminaliteten måske reduceres f.eks. foran diskote-

ker, men at årsagen er, at kriminaliteten (eller de kriminelle) blot flyttes til andre områder uden 

overvågning. Bl.a. påpeger Brabrand Boligforening »… at videoovervågning ikke løser proble-

merne, men skubber dem videre til områder uden videoovervågning« (Jyllands-Posten 

03.02.07). I et læserbrev i Jyllands-Posten, pointeres det at »… kriminaliteten beror på behov, 

som kræver at blive tilfredsstillet, og disse behov kan ikke elimineres ved kameraovervågning. 

Kriminaliteten søger derpå andre veje… « (Jyllands-Posten 05.02.07). 

 De positive virkninger forbundet med lovovertrædelser, indeholder en del flere argu-

menter. Eksempelvis har anvendelsen af videoovervågning til kriminalitetsbekæmpelse både en 

præventiv og opklarende effekt, samt at billedmateriale fra overvågningskameraer kan anvendes 

i restsager. I artiklerne omtales det at overvågning har en præventiv effekt på tyverier fra p-

pladser, på vold i taxaer, på butikstyverier, i en række vejkryds i Århus og på kriminaliteten i 

Mjølnerparken. Overvågning har reduceret antallet af overfald og røverier, antallet af butiksty-

verier i Vejle med 14,8 pct., antallet af bankrøverier og mindsket hærværk på S-togsstationerne, 

hvilket har skabt fremgang i passagerantallet. Overvågning har også reduceret antallet af trafik-

uheld i København, mindsket antallet af slagsmål og hærværk på Humlehaveskolen i Odense og 

                                                      
22 Se udvidet tabel i bilag 6. 
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endelig har overvågning reduceret tyverier på arbejdspladser. Overvågning virker også i opkla-

ringen af forbrydelser, samt til anholdelse og identificering af gerningsmænd. Eksempelvis fører 

overvågning til anholdelsen af en svensk mand, anklaget for røveri af en dansk pengetransport. 

Overvågning fra en 7-Eleven kiosk bringer politiet tættere på Den Lille Havfrues hærværks-

mand. Den identificerer personer på diskotek Crazy Daisy i Odense, der har forsøgt at betale 

med falske pengesedler. En 25-årig tilstår voldtægt efter at have set billederne fra et overvåg-

ningskamera. Overvågning bruges til at identificere voldelige og ubehagelige kunder i taxaer. 

Politiet identificerer en knivstikker på baggrund af videooptagelse, samt anholder to gernings-

mænd pga. videooptagelser fra en butik. 

 Billeder fra overvågningskameraer virker også som bevismateriale og som dokumen-

tation af episoder og som bevismateriale i retssager. Billeder fra et overvågningskamera »fortæl-

ler« (Jyllands-Posten 25.04.07) nævningene i retten om en episode, og den dokumenterer at alt 

går rigtigt til i kaffebaren Baresso. Et overvågningskamera dokumenterer også en tankpassers 

handling: »Tankpasser slog løs på berusede mænd i fem minutter. Volden er dokumenteret af 

tankstationens videoovervågning« (Politiken 24.03.07). Overvågningskameraer i Parken i Kø-

benhavn viser politiets kamp mod hooligans. Overvågning kan bedre dokumenterer episoder på 

bl.a. diskoteker, da fulde mennesker sjældent er pålidelige vidner. Billeder fra et overvågnings-

kamera kan også slå tvivl om forløb og domme i retssager. Overvågning dokumenterer eksem-

pelvis episoden med den psykisk syge Hans Jacob Tønnesen, der blev skudt og dræbt af politiet 

i en 7-Eleven kiosk den 19. juli 2007. Senere bliver der tvivl om rigtigheden af betjentenes 

handlinger på baggrund af billedmateriale fra overvågningskameraet. Anvendelsen af overvåg-

ningsbilleder som dokumentation omtales udelukkende i 2007 og i vid udstrækning i relation til 

retssager og debat omkring handlingsforløb af specifikke hændelser. Der kan være flere årsager 

til denne forskel mellem de to fokusår. For det første er billeder fra overvågningskameraer mere 

almindeligt i retssager, hvilket for det andet hænger sammen med, at billedkvaliteten er blevet 

bedre. Billederne er derfor mere anvendelige. Ligeledes udbredes anvendelsen af videoovervåg-

ning, hvilket selvsagt medfører flere billeder. 

 

 Tryghed og sikkerhed: Der er konsekvenser ved overvågning, som knytter sig til tryg-

hed og sikkerhed. De positive og de negative virkninger svinger mellem at overvågning på den 

ene side er tryghedsskabende, men at den på den anden side er falsk. De positive virkninger der 

omtales i debatten er at overvågning i børnehaver skaber tryghed for forældrene, HK mener 

overvågning skaber sikkerhed for deres medlemmer, og DSB mener overvågning skaber tryg-

hed for togpassagerer. Overvågning skaber også tryghed for taxachauffører: »Videoovervågning 

er et sikkerhedsmoment for os – nøjagtig som sikkerhedsfodtøj og høreværn er det i industrien 
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eller på en byggeplads« (Jyllands-Posten 24.04.07). Også i banker skaber overvågning større 

tryghed. Beboerne i Mjølnerparken føler større tryghed efter der er hængt overvågningskamera-

er op, og overvågning »betyder alt rent sikkerhedsmæssigt… « for dørmænd (Politiken 

22.06.07). Der er dog aktører i debatten som argumenterer for, at trygheden blot er falsk. Ek-

sempelvis pointerer Formand for Forbrugerrådet Camilla Hersom: »"Kameraer modvirker ikke 

forbrydelser, men giver en falsk tryghed specielt i det offentlige rum. Selvfølgelig kan det en-

kelte tilfælde medvirke til opklaring, men i bund og grund vil det her primært gå ud over ganske 

almindelige borgeres ret til at færdes uden at blive overvåget på gader og stræder… ”« (Infor-

mation 18.01.07). Også Justitsminister Lene Espersen (K) fremhæver, at overvågning kan gøre 

folk utrygge, hvis det anvendes steder hvor den ikke har relevans. 

 

 Holdning: De holdninger der i debatten knyttes til overvågning er både positive og 

negative. Der er aktører der ikke føler sig generet af overvågning, og aktører som accepterer 

overvågning, som bl.a. udtalt af en butiksansat: »Men det er jo kun, hvis man er skyldig i noget, 

at man føler det ubehageligt« (Information 09.06.07). Overvågning accepteres, hvis man har 

kendskab til den. Det er først »… hvis der opsættes skjulte kameraer, at folk bliver sure« (In-

formation 09.06.07). Men overvågning virker også krænkende og erodere privatlivets grænse. 

Eksempelvis udtales: »Uanset hvor meget man forsøger at bagatellisere de negative sider af den 

tiltagende overvågning, er kendsgerningen, at den repræsenterer en grundlæggende krænkelse af 

det enkelte individ« (Jyllands-Posten 21.01.07). 

 

 Adfærdsændring og -regulering: Der er både adfærdsændrende og adfærdsregulerende 

konsekvenser ved overvågning. Førstnævnte er positiv, sidstnævnte er negativ. De adfærdsæn-

drende virkninger ses f.eks. hos bilister, som letter foden fra speederen pga. fartkontrol. Endvi-

dere træder potentielle røvere ikke ind i bankerne: »”… Det her [videoovervågning] håber vi får 

en præventiv virkning, så det bliver oplevet som for risikabelt at røve penge i banken, og skulle 

det ske alligevel, så kan vi hjælpe politiet så meget som muligt”« (Jyllands-Posten 02.06.07). 

Men overvågning knyttes også til adfærdsregulering. Børn i børnehaven ændrer adfærd, hvis de 

finder ud af, at deres forældre ser med via overvågningsbilleder på internettet, restaurantansatte 

tør ikke småsnakke ved bordene pga. overvågning, og vi kommer generelt til at mistænkeliggøre 

hinanden mere. 

 

 Lovgivning: Argumenterne i relation til lovgivningen er i højere grad af negativ karak-

ter end positiv. Et positivt argument er f.eks. Lene Espersens (K) udtalelse om misbrug af over-

vågning: »”De banker og butikker, som mener at have en god begrundelse for at sætte kameraer 
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op for at forebygge kriminalitet, får mulighed for det. Vi sikrer os, at overvågningen ikke kan 

misbruges i forhold til borgernes retssikkerhed. Det er ikke meningen, at de ansatte i en butik 

skal sidde og grine af de folk, som går forbi”… « (Jyllands-Posten 17.01.07). Lovgivningen ind-

rammer her de positive virkninger ved overvågning, samtidig med at de negative forsøges und-

gået. Lovgivningen ses også i et negativt lys. Som da bankerne i 1997 ikke må overvåge penge-

transporter udvendigt pga. den daværende gældende lovgivning. Det påpeges også, at billeder 

fra overvågningskameraer generelt er for dårlige til at anvendes i retssager. Jurist Lisbeth Nør-

remark fra HK Handel udtaler: »”Vi hører alt for tit fra politiet, at kvaliteten af optagelserne er 

så ringe, at de ikke kan bruge dem. Så er det jo helt uden mening at overvåge,« siger hun« (Jyl-

lands-Posten 22.04.07). 

Polariserede virkninger og konsekvenser 

Debattens polarisering ses tydeligt i henhold til de virkninger og konsekvenser, som knyttes til 

anvendelsen af overvågning. Kontroversen mellem de to positioner er således synlig inden for et 

flertal af områder som lovovertrædelse, tryghed og sikkerhed samt holdningen til overvågning. 

Der er dog ikke en ligevægt i antallet af argumenter. Specielt i henhold til lovovertrædelser er 

der flere positive end negative konsekvenser. Til gengæld knyttes der mere diffuse konsekven-

ser til anvendelsen af overvågning såsom frygten for et big brother samfund. Årsagen til denne 

uligevægt i argumenter er, at det er nemmere at tegne diffuse og negative billeder af overvåg-

ning, specielt eftersom der kan trækkes på metaforer som det totale overvågningssamfund og 

big brother. Til gengæld opvejes dette af de positive konsekvenser, som overvågning medfører i 

henhold til lovovertrædelser. Der er i debatten et flertal af eksempler på overvågningens positive 

virkninger, som kun modvejes at et fåtal af negative, som peger på kriminalitetsforskydning. 

 

Der er i debatten en række normative argumenter omkring overvågningens virkning fra både 

overvågningsoptimisterne og -pessimisterne. Argumenterne knytter sig til de samme områder, 

men argumenterne er modsatrettede. På den ene side virker overvågning kriminalitetsbekæm-

pende, men på den anden side flyttes kriminaliteten blot andre steder hen. De positive argumen-

ter er mere specifikke, da de knytter sig til konkrete overvågningssituationer, som overvågning i 

banker eller overvågning i trafikken. De negative argumenter, der især knytter sig til bekymrin-

gen for det totale overvågningssamfund, er mindre specifikke. 

 

Jeg har i det ovenstående vist at debatten er polariseret mellem optimister og pessimisterne, da 

italesættelsen af overvågning og virkning i vid udstrækning knytter sig til de sammen emner. 
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Jeg vil i det næste afsnit argumenterer for, at denne polarisering i høj grad er et resultat af den 

offentlige debats deterministiske virkningsforståelse. 

Virkningsforståelsen i den offentlige debat 

Det er kendetegnet for den offentlige debat, at overvågning hos både optimister og pessimister 

betragtes som en stabil teknologi. Dette medfører at der ofte peges på teknologiske løsninger til 

komplekse samfundsproblemer såsom kriminalitet eller utryghed. En konsekvens af dette er, at 

overvågning indføres på ensartede områder, hvor der eksempelvis er problemer med kriminali-

tet; succes med overvågning i taxaer, medfører overvågning i busser. Jeg vil i det følgende ar-

gumentere for, at den offentlige debat om overvågning og virkning, beror på en deterministisk 

virkningsforståelse. 

 En umiddelbar forståelse af teknologideterminismen kan siges at rotere omkring to 

hypoteser: »Understood in its strongest sense, technological determinism stands or falls on two 

hypotheses: (1) that the technical base of a society is the fundamental condition affecting all pat-

terns of social existence and (2) that changes in technology are the single most important source 

of change in society« (Winner 1977: 76). Determinismen er derved en forståelse af, at teknologi 

er den væsentligste kilde til ændringer i samfundet. Når man taler om at en teknologi har en 

virkning i henhold til determinismen, er det derfor en forståelse af, at teknologien er i stand til at 

påvirke eller ændre samfundet, uden at samfundet er i stand til at påvirke teknologien. 

 

Min undersøgelse af virkningsforståelsen i den offentlige debat er i høj grad præget af debattens 

polarisering mellem fortalere og modstander af overvågning, samt de argumenter de to positio-

ner fremfører. Van der Ploeg har i en lignende undersøgelse af debatten omkring biometrisk 

overvågning23 fremhævet, at man i en polariseret debat ofte italesætter overvågningsteknologien 

som et stabilt fænomen. »To be able to talk about it, maybe even criticize it, or warn against it, 

formulations are required that stabilize biometrics into an exciting, well defined object, even 

though its contours are not at all stabilized yet, and the configurations in which it can function 

are still largely to be built« (Van der Ploeg 2003: 91). Denne stabilisering kan ses hos både 

overvågningsoptimister og -pessimister. Overvågningskameraet bliver betragtet som en stabil 

teknologi, der enten kan løse en række samfundsproblemer, eller som krænker privatlivet. Ek-

sempelvis omtales overvågning som »… løsningen til at forebygge overfald…« (Jyllands-

                                                      
23 Biometrisk overvågning omfatter fysiologisk data. Det kan være fingeraftryk, iris-skanning, gangarter etc. 
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Posten 29.01.97), som »… et nyt system mod højresvingsulykker…« (Jyllands-Posten 13.01.07) 

eller som et »… nyt redskab til at skabe større tryghed… « (Jyllands-Posten 17.01.07). Men 

overvågning omtales også som »… et voldsomt overgreb…« (Jyllands-Posten 22.04.07), eller 

som direkte ødelæggende: »… jeg tør slet ikke tænke på, hvor ødelæggende et sådant apparat 

vil være« (Politiken 12.12.98). Ved at anvende begreber som løsning, system, redskab, overgreb 

og et ødelæggende apparat, stabiliseres videoovervågning i debatten. Via begreberne tillægges 

teknologien forskellige egenskaber, som underbygger den forståelse, der er af teknologien. I de-

batten ses der også argumenter, som forsøger at overbevise om mulighederne eller truslerne ved 

overvågning. Dette kan ses som en måde, hvorpå debatten forsøges at blive trukket i en bestemt 

retning. Et eksempel er at erkende et lille indgreb i privatlivet til fordel for en gevinst i krimina-

litetsbekæmpelse:24 »”Det er jo ikke sådan, at hele Strøget bliver plastret til med kameraer, men 

for et lille indgreb i privatsfæren får vi mulighed for at forebygge røverier og redder dermed 

nogle medarbejdere for at blive udsat for et røveri”« (Jyllands-Posten 02.06.07). Men der er og-

så argumenter, der peger i den modsatte retning: »Den af regeringen foreslåede udvidelse af den 

private overvågning vil ikke mindst over en årrække få et enormt omfang. Ønsker vi virkelig at 

forvandle vores lille land til et overvågningssamfund til gengæld for et beskedent fald i en under 

alle omstændigheder beskeden kriminalitet?« (Jyllands-Posten 01.03.07). Citaterne viser, at tek-

nologien i debatten bliver stabiliseret, på trods af, at det lille indgreb i privatsfæren eller et be-

skedent fald i kriminaliteten. Hermed er determinismen tydelig, da overvågning utvivlsomt har 

en påvirkning på samfundet. 

 

Der tales fra flere kanter om, at der i stigende grad fokuseres på teknologiske løsninger frem for 

ikke-teknologiske løsninger til at løse komplekse samfundsproblemer (Wood & Ball 2006a, Ly-

on 2007). Dette fremgår også af min undersøgelse af den offentlige debat. Eksempelvis betrag-

tes teknologien som enkel og mangfoldig: »Med 90’ernes teknologiske udvikling er mulighe-

derne for videoovervågning mangfoldige og enkle. Så enkle, at Pia Kjærsgaard foreslår en udvi-

det brug af videoovervågning til bekæmpelse af kriminalitet. Hun mener, at det er naturligt med 

videoovervågning i busser og tog« (Information 27.10.97). En lignende holdning kan ses hos 

Justitsminister Lene Espersen (K). Hun betegner videoovervågning som relevant i kriminalitets-

bekæmpelse: »”Der, hvor det har relevans i forhold til kriminalitetsbekæmpelse, synes jeg, man 

skal bruge den nye teknologi”« (Information 18.01.07). Dette kan i vid udstrækning ses som en 

konsekvens af, at teknologien i debatten betragtes som både stabil og autonom. Det er ud fra 

denne forståelse ikke underligt, at der fra flere kanter peges på teknologiske løsninger, netop 

                                                      
24 Charlotte Vester fra interesseorganisationen Dansk Erhverv bliver i et interview spurgt om detailhandlens anvendelse af video-

overvågning, og om det ikke kan tolkes som et indgreb i den enkeltes privatsfære. 
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pga. den teknologideterministiske forståelse de diskuteres ud fra. Teknologien anskues og dis-

kuteres med den forståelse, at det kan påvirke eller ændre vores samfund. Som konsekvens heraf 

bliver overvågning indført på et flertal af steder for at løse komplekse samfundsproblemer som 

til kriminalitet og utryghed. Der er en høj grad af tillid til, at overvågning er i stand til at håndte-

re disse problemer. Men der er i høj grad også en (mis)tillid til, at overvågning som følge af 

denne anvendelse krænker privatlivet og fører til et big brother samfund. Fælles er, at teknolo-

gien har en virkning på samfundet, hvilket bygger på den deterministiske virkningsforståelse. 

 

De typiske samfundsproblemer som teknologien eller overvågningen skal løse er forbundet med 

kriminalitet og utryghed. Overvågning anvendes derfor med en forhåbning om, at den kan be-

kæmpe eller forhindre kriminalitet samt skabe en øget tryghed. 

 En måde at tale om anvendelsen af teknologi til at løse opgaver kan hentes hos Latour 

(1991). Latour taler om ’delegering’ (delegation) af opgaver mellem humane og nonhumane ak-

tører, altså mellem mennesker og teknologi. Menneskets delegering af opgaver til teknologien, 

eksemplificerer han via et hydraulisk dørhængsel, som skal sikre, at en given dør altid er lukket. 

I stedet for at de personer der benytter døren skal huske at holde den lukket, er den opgave 

overdraget til teknologien. Dette kan ifølge Latour samtidig forstås som en ’preskription’ 

(prescription) eller en moralisering af mennesket, da hængslet minder personerne om, at døren 

skal holdes lukket. Det er derved en forståelse af, at man delegerer opgaver til teknologien, med 

en samtidig forventning om, at teknologien både skal løse denne opgave samt moralisere men-

nesket. 

 Der kan i den offentlige debat ses en lignende delegering, samt ønsker om teknologi-

ens preskription eller moralisering af mennesket. Et eksempel kan ses i tilknytning til overvåg-

ning i banker: »Der sidder i dag 400 kameraer og filmer danske pengeautomater, og bliver mini-

sterens lovforslag vedtaget, må de vendes, så de filmer ’røverens omklædningsrum’ – det vil si-

ge bygningens facade og indgang. Det, tror Finansrådet, vil afskrække potentielle røvere. ”For-

brydere, der bare er almindeligt begavede, må forstå, at chancen for at blive opdaget bliver stør-

re, når de filmes”, siger Niels Crone Lyngkjær fra Finansrådet, der varetager bankernes interes-

ser« (Information 18.01.07). Den opgave kameraet her skal varetage er at holde øje med, at po-

tentielle bankrøvere ikke ’klæder om’ foran banken og derefter begår et bankrøveri. Men kame-

raerne bliver samtidig betragtet som et signal eller et budskab til de potentielle bankrøvere – de 

skal moraliseres. Der ses i citatet en forventning om, at potentielle bankrøvere vil ændre adfærd, 

pga. risikoen for at blive opdaget af et overvågningskamera. 

 Forståelsen af at teknologien virker uanset hvor den anvendes (og uanset om virknin-

gerne betragtes som positive eller negative) gør, at teknologien eller virkninger ’flyttes’ til lig-
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nende områder. Eksempelvis er der ofte tale om, at videoovervågning har en præventiv effekt i 

taxaer. Det problem som kameraerne løser i taxaerne er typisk voldelige overfald på taxachauf-

førerne. Samme problem ses i busser. Derfor flyttes kameraet og dets præventive effekt, fra ta-

xaen og over i bussen. Dette viser også, at teknologien er adskilt fra samfundet. Grunden er, at 

kriminaliteten betragtes som værende en ukompliceret og håndterbar størrelse. Kriminaliteten 

kan bekæmpes med videoovervågning i taxaer, hvorved det antages, at videoovervågning også 

kan bekæmpe kriminalitet i busser. Dette knytter i høj grad til den deterministiske virkningsfor-

ståelse, hvor samfundet ikke tillægges en væsentlig betydning. Teknologien har impacts på sam-

fundet og dette impact kan man flytte rundt efter behov. En konsekvens ved denne determinis-

me er, at de forskelle der er mellem de to overvågningspraksisser (taxaen og bussen) bortviskes. 

Om end de to praksisser er sammenfaldende, er der i debatten ikke fokus på, at overvågning evt. 

virker bedre i taxaer, da kameraet rettes mere mod et enkelt individ, frem for et større antal 

mennesker i bussen. 

 

Jeg har i dette kapitel vist, at den offentlige debat beror på en deterministisk virkningsforståelse, 

hvilket i vid ustrækning forårsager en polariseret debat omkring overvågning og virkning. Det 

næste kapitel er en undersøgelse af overvågningsforskningen, der omfatter både effektstudier og 

overvågningsstudier. Som med undersøgelsen af den offentlige debat, er hensigten med under-

søgelsen af overvågningsforskningen at belyse, hvordan overvågning virker, samt hvilken virk-

ningsforståelse disse beror på. 
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Kapitel 2 

Overvågningsforskningen 

Forskningen er i stigende grad optaget af overvågning og feltet kan i vid udstrækning opdeles i 

effektstudier og overvågningsstudier. I effektstudier er forskningen optaget af at dokumentere 

videoovervågningens effekt mod kriminalitet. Dette har dog vist sig vanskeligt og konklusionen 

er oftest, at overvågningens effekt ikke kan dokumenteres. Overvågningsstudier omfatter ikke 

kun studier af videoovervågning men en bred vifte af overvågningspraksisser. En væsentlig del 

af overvågningsstudier baseres på de to overvågningsmetaforer, big brother og panopticon. 

Overvågningsforskningen, både effektstudier og overvågningsforskere, inddrages til tider i den 

offentlige debat. De konklusioner som fremstår i effektstudier inddrages i debatter om, hvorvidt 

videoovervågning virker eller ej, og overvågningsforskere citeres typisk i tilknytning til sam-

fundets anvendelse af overvågning. 

 

Jeg vil i dette kapitel sætte fokus på to effektstudier, som har været citeret i den offentlige debat. 

Det første er udgivet af Justitsministeriets Forskningsenhed (2006) og det andet er udgivet af 

Brottsförebyggande Rådet (Welsh & Farrington 2007), som er den svenske pendant til Det Kri-

minalpræventive Råd. Studierne er særligt blevet citeret i tilknytning til VK regeringens lov om 

TV-overvågning fra 1. juli 2007 og afsætningen af 10 mio. kr. til øget videoovervågning i Fi-

nansloven fra marts 2008. Begge studier konkluderer, at videoovervågningens effekt mod kri-

minalitet ikke kan dokumenteres. 

 Overvågningsstudier optræder i den offentlige debat via citater og kommentarer fra 

overvågningsforskere. Eksempelvis optræder overvågningsforsker Anders Albrechtslund,25 

Aalborg Universitet, flere steder i debatten med pointer om, at overvågningens effekt endnu ik-

ke er blevet dokumenteret, og at der er behov for bedre viden inden der sættes flere kameraer 

op. I den offentlige debat optræder også Kevin Haggerty,26 forsker i virtuel kriminalitet ved 

University of Alberta i Canada, i tilknytning til den stigende overvågning af vores færden på in-

                                                      
25 Jeg vil i kapitel 4 diskutere Albrechtslunds (2008a-c) ’participatory surveillance’, der kan ses som en udfordring til overvågnings-

forståelsen i big brother og panopticon. 
26 I kapitel 4 vil jeg præsentere Haggerty & Ericsons (2000) ’surveillance assemblages’. Jeg vil forslå teorien som en måde at ind-

fange overvågningens pluralisme. 
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ternettet. Overvågningsforskere optræder i debatten for at belyse samfundets anvendelse af 

overvågning. 

 

Hensigten med undersøgelsen af overvågningsforskningen er at afklare, dels hvordan overvåg-

ning virker, og dels hvilken forståelse af virkning forskningen beror på. Jeg vil i det følgende 

undersøge begge områderne i overvågningsforskningen, altså effektstudier og overvågningsstu-

dier. Jeg vil herudfra argumentere for, at overvågning i effektstudierne virker, hvis dens effekt 

kan måles på kriminalitetsrater. Denne forståelse af virkning knytter sig til determinismen. År-

sagen er, at det sociale i effektstudier reduceres til et ukomplekst fænomen, som overvågningen 

påvirker. I overvågningsstudier vil jeg argumentere for, at analyser som anvender overvåg-

ningsmetaforerne big brother og panopticon, sætter overvågning i et unødigt bekymrende lys. 

Endvidere vil jeg argumentere for, at de panoptiske videreudviklinger samt øvrige dele af over-

vågningslitteraturen nok indfanger specifikke overvågningspraksisser, men at de stadig er for-

ankret i panopticons overvågningsforståelse. 

 

Kapitlet indeholder tre afsnit. I det første afsnit vil jeg undersøge, hvordan overvågning virker i 

de to nævnte effektstudier. I det andet afsnit vil jeg undersøge overvågningsstudier. Jeg vil fo-

kusere på, hvordan overvågning virker i de overvågningsmetaforer og -teorier, som overvåg-

ningsstudier typisk anvender. I det tredje og sidste afsnit vil jeg tage en samlet diskussion om-

kring virkningsforståelsen i overvågningsforskningen. 

Effektstudier 

Der er i den offentlige debat stor uenighed omkring overvågningens virkning på kriminalitet. 

Det er derfor nødvendigt med undersøgelser, som forsøger at skabe klarhed omkring overvåg-

ningens effekt; virker videoovervågning eller virker det ikke? Dette er hensigten med effektstu-

dier. Afklaringen af om videoovervågning har en effekt mod kriminalitet afgøres typisk via må-

linger af kriminalitetsrater. Målingerne udføres i to ensartede områder; det ene med videoover-

vågning, det andet uden. Falder kriminalitetsraten i det videoovervågede områder (og samtidig 

ikke falder i kontrolområdet) tilskrives overvågningen en effekt mod kriminalitet. De to effekt-

studier, som jeg vil diskutere i dette afsnit, har ikke selv udført målinger af kriminalitetsrater, 

men gennemgår i stedet konklusioner fra en række tidligere effektstudier. De to effektstudier 

forsøger, ved at sammenholde konklusionerne fra de tidligere effektstudier, at give et generelt 

svar på om overvågning virker mod kriminalitet. 
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Konklusionerne i de to effektstudier er, at man ikke kan dokumentere effekten. I nogle undersø-

gelser falder kriminalitetsraten, i andre gør den ikke. Det vil sige, at det generelle billede af vi-

deoovervågningens effekt bliver noget abstrakt, da overvågning nogle gange har en effekt, og 

andre gange ikke. Der er i effektstudierne en tillid til, at et fald i kriminalitetsraten skyldes an-

vendelsen af videoovervågning. Der tages derfor eksempelvis ikke højde for, at politiet kan ha-

ve anholdt kriminelle med mange lovovertrædelser på samvittigheden, eller at faldet kan skyl-

des byfornyelse. Overvågning i effektstudierne virker derfor – måske – mod kriminalitet. De 

virkninger der er i fokus i effektstudierne er de positive og ofte intenderede virkninger, nemlig 

overvågningens virkning mod kriminalitet. 

 

De to effektstudier jeg vil diskutere er udgivet af henholdsvis Justitsministeriets Forskningsen-

hed (2006) og af Brottsförebyggande Rådet (Welsh & Farrington 2007). Begge effektstudier 

bygger på en metaanalytisk tilgang, altså analyser baseret på konklusioner fra tidligere effekt-

studier. Forskellen mellem dem er, at effektstudiet fra Justitsministeriets Forskningsenhed har 

en diskuterende og sammenlignende tilgang. Derimod er tilgangen i effektstudiet fra Brottsföre-

byggande Rådet en statistisk afvejning af de tidligere undersøgelsers konklusioner. Desuden er 

metoden i effektstudiet fra Brottsförebyggande Rådet mere udfoldet, hvilket fremhæver virk-

ningsforståelsen. 

 Jeg vil først diskutere effektstudierne enkeltvis. Efterfølgende vil jeg tage en samlet 

diskussion, af hvordan overvågning virker i effektstudierne samt hvordan virkning forstås. 

Effektstudie I: Justitsministeriets Forskningsenhed 

Et særligt omdrejningspunkt i effektstudiet fra Justitsministeriets Forskningsenhed er video-

overvågningens effekt mod bankrøverier, sidestillet med andre former for præventive tiltag som 

anvendes i banker. Det vil sige, at effekten ved videoovervågning stilles op imod tidsindstillede 

låse, farvepatroner etc. Ud over det særlige fokus på bankrøverier, sættes der i effektstudiet også 

fokus på overvågningens effekt inden for tre andre områder og anvendelser: (1) Overvågning i 

det offentlige rum, såsom bykerner, offentlige transportmidler og parkeringshuse. (2) Overvåg-

ning i relation til bekæmpelse af forskellige former for kriminalitet; særligt berigelses- og per-

sonfarlig kriminalitet. (3) Overvågningens anvendelse i opklaring af kriminalitet. Effektstudiet 

bygger på 18 tidligere undersøgelser. Der er lagt vægt på nyere undersøgelser samt at inkludere 

især nordiske undersøgelser. Halvdelen af de 18 undersøgelser er udgivet i perioden 2001 til 
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2005, de øvrige er udgivet mellem 1986 og 2001. Konklusionerne er i effektstudiet præsenteret i 

en diskuterende form. Fremgangsmåden er at inddrage de konklusioner fra de tidligere undersø-

gelser, som kan belyse de nævnte fokusområder. 

  

Overvågning har ifølge effektstudiet en ringe effekt mod bankrøverier. Det konkluderes i flertal-

let af de inddragede undersøgelser, at det er vanskeligt at tilskrive overvågning et eventuelt fald 

i antallet af bankrøverier. 27 Samtidig påpeges det at øvrige tiltag som sikkerhedsvagter, tidsind-

stillede låse og farvepatroner har en større effekt end videoovervågning. Endvidere viser inter-

views med dømte bankrøvere, at videoovervågning ikke virker afskrækkende. De dømte bank-

røvere »… blev bedt om at prioritere de faktorer, som kunne afskrække dem fra et begå røveri. 

Kameraovervågning (uden optagelse) blev placeret på [en] 10. plads, mens videooptagelser blev 

placeret på en 11. plads ud af 11 mulige« (Justitsministeriets Forskningsenhed 2006: 6). Højere 

rangeret på listen var en række af de førnævnte tiltag, som beskyttelsesskærme, sikkerhedsvag-

ter, farvepatroner og tidsindstillede låse. Der peges dog på, at overvågning i banker han være en 

hjælp for politiet, da billedmaterialet kan dokumentere hændelserne i banken. Dette ses især på 

baggrund af bankkundernes ofte vage og inkonsistente forklaringer, som følge af chok.  

 

Det er ifølge effektstudiet vanskeligt at konkludere, om videoovervågning har en effekt i det of-

fentlige rum. Specielt i henhold til overvågning af bykerner og i transportmidler, peger undersø-

gelserne i forskellige retninger. Eksempelvis viser en undersøgelse i Oslo, at videoovervågning 

ikke har nogen generel effekt på kriminalitet, om end der var et mærkbart fald i antallet af cy-

keltyverier. Ét område hvor virkningen er mere entydig, er overvågning på parkeringspladser og 

i parkeringskældre. Her peger størstedelen af de inddragede undersøgelser på, at overvågning 

har en effekt på bilrelateret kriminalitet som biltyveri eller hærværk mod biler. 

 Overvågningens effekt i henhold til forskellige former for kriminalitet afhænger af, 

hvilke kriminalitetstyper der fokuseres på. Eksempelvis har overvågning som vist en mærkbar 

effekt mod bilrelateret kriminalitet. Det er derimod vanskeligt at sige noget entydigt om effekten 

i henhold til butiksrøverier og -tyverier. Dette hænger sammen med, at nogle undersøgelser vi-

ser en effekt, mens andre ikke gør. 

 Det er også usikkert hvorvidt overvågning har en effekt i opklaringen af forbrydelser 

som butikstyverier, bankrøverier etc. Nogle af de inddragede undersøgelser fremhæver, at over-

vågning er et bedre middel i opklaring af forbrydelser end til at afskrække potentielle lovbryde-

re. Andre undersøgelser peger på, at billedmaterialet fra kameraerne ofte er af en for dårlig kva-

                                                      
27 Den 14. august 2008 skrev bl.a. Politiken, at der er en stigning i antallet af bankrøverier i Danmark. På bare én måned, blev der 

registreret 17 bankrøverier, svarende til en fordobling af det normale antal. 
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litet til at identificere gerningsmanden. Det er derfor igen vanskeligt, at konkludere på effekten 

af videoovervågning. 

  

Effektstudiets samlede konklusion på effekten ved videoovervågning er: »Det er vanskeligt at 

angive en entydig, overordnet konklusion om effekten af tv-overvågning. Det skyldes dels, at 

mange undersøgelser ikke giver klare resultater, og dels, at resultaterne afhænger af stedet, hvor 

tv-overvågningen finder sted, og af, hvilken kriminalitet der er i fokus« (Justitsministeriets 

Forskningsenhed 2006: 2). Denne usikkerhed omkring overvågningens effekt ses tydeligt i ef-

fektstudiets diskussion af overvågning på forskellige steder, anvendt mod forskellige kriminali-

tetsformer samt dens anvendelsen i opklaringsarbejde. Det er kendetegnet for effektstudiet, at 

der er undersøgelser der viser en positiv effekt, mens andre viser en negativ effekt. Det er derfor 

vanskeligt at konkludere, om et fald i kriminaliteten skyldes anvendelsen af videoovervågning 

eller andre tiltag. Det er vanskeligt at adskille overvågningens effekt fra andre faktorer i de en-

kelte overvågningspraksisser; vidner et fald i butikstyverier om overvågningens effekt, eller at 

politiet har anholdt en særdeles aktiv butikstyv? Konklusionerne i effektstudiet spændes derfor 

op mellem undersøgelser, der viser en positiv effekt, og undersøgelser der en negativ eller ingen 

effekt. Konsekvensen er derfor, at konklusionen bliver abstrakt. Overvågningens effekt afhæn-

ger af lokalitet, kriminalitetsform etc. Ved at generalisere en konklusion på overvågningens ef-

fekt på tværs af en række tidligere undersøgelser, overses de enkelte kontekster, som de under-

søgte overvågningspraksisser består af. Resultatet bliver et generelt og abstrakt billede af effek-

ten. 

 

Ovenstående er en diskussion af effektstudiet fra Justitsministeriets Forskningsenhed. I det næ-

sten afsnit vil jeg diskutere effektstudiet fra Brottsförebyggande Rådet.  

Effektstudie II: Brottsförebyggande Rådet 

Kernen i effektstudiet fra Brottsförebyggande Rådet er at undersøge, om videoovervågning har 

en effekt på kriminalitet. Der er lagt særlig vægt på personfarlig- og berigelseskriminalitet i byer 

og bykerner, i offentlig transport samt i offentlige boligområder. 

 

Welsh & Farrington (som har udarbejdet effektstudiet i samarbejde med Brottsförebyggande 

Rådet) betegner deres tilgang i effektstudiet som et ’systematic review’, altså en systematisk 

gennemgang af de tidligere undersøgelser, som deres analyse tager udgangspunkt i. De pointerer 
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i rapporten, at et systematisk review, »… essentially take an epidemiological look at the meth-

odology and results sections of a specific population of studies to reach a research-based con-

sensus on a given study topic« (Welsh & Farrington 2007: 13). Meningen med det såkaldte 

’epidemiologiske syn på metodologien’, vender jeg tilbage til om lidt. Citatet stammer oprinde-

ligt fra Johnson et al. (2000: 35), som i et lignende studie, ’A Systematic Review of the Religio-

sity and Delinquency Literature’, undersøger religiøsitetens betydning for ungdomskriminalite-

ten i USA. Det interessante ved de to studier er ikke umiddelbart det de undersøger, selvom 

begge berører kriminalitet om end fra forskellige vinkler. Det interessante ligger i deres forståel-

se af et systematic review. Og det er her den ’epidemiologiske tilgang til metodologien’ bliver 

interessant. Grunden er, at Welsh & Farrington anser et systematisk review, som en epidemio-

logisk tilgang. Epidemiologien har egentlig sin plads i det medicinske felt. Her betragtes det 

som »… beskrivende undersøgelser [der] beskæftiger sig med bestemmelse af en sygdoms hyp-

pighed… Her går man efter en kvantificering af nogle mønstre. Det vil sige, at man tilstræber at 

kunne sige noget om, hvem i en population, der bliver ramt... Herigennem får man et billede af 

et helbredsfænomens omfang og mulighed for overvågning af udviklingen« (Lindahl & Juhl 

2005: 2). Epidemiologien fokuserer derfor på at udpege nogle faktorer eller mønstre og derefter 

foretage målinger af dem – altså en kvantificering. Man er ud fra tallene i stand til at sige noget 

om udviklingen af mønstrene. Eksempelvis sammenligner man i epidemiologien ensartede 

grupper i befolkningen, med den hensigt at identificere forskelle, der kan forklare sygdomsrela-

terede årsager. 

 Eftersom Welsh & Farringtons afspejler deres forståelse af et systematic review i epi-

demiologien, kan kriminalitet metaforisk betragtes som en sygdom og videoovervågning som 

den medicin, der skal bekæmpe sygdommen. For at undersøge om medicinen har den ønskede 

effekt, måles der i effektstudiet på antallet af kriminelle hændelser, altså kriminalitetsraten, i to 

ensartede områder. Det ene område har videoovervågning, det andet har ikke. Hvis der kommer 

en forskel i kriminalitetsraterne i de to områder, kan man sige noget om overvågningens effekt 

på kriminalitet. Overvågningens effekt forstås derfor som et målbart fænomen. 

 

Den kvantificering som er kendetegnet ved epidemiologien er også et kendetegn ved et systema-

tic review. Der opstilles i et systematic review numeriske kriterier for, om øvrige undersøgelser 

kan inkluderes i analysen eller ej. Ligeledes baseres analysen af de inkluderede undersøgelser på 

numeriske værdier. Ved at basere både indsamlingen og analysen af undersøgelserne herpå, kan 

også resultatet af analysen præsenteres på denne måde (Johnson et al. 2000: 35). Et systematisk 

review kan derfor anvendes til at analysere forskellige undersøgelser, der er baseret på forskelli-

ge metoder. Det er blot nødvendigt med nogle ensartede faktorer i undersøgelserne (ibid.: 30). 
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 Welsh & Farrington opstiller fire kriterier i udvælgelsen af de undersøgelser, som de 

inddrager i deres analyse: (1) Videoovervågning skal være det centrale tiltag i bekæmpelsen af 

kriminalitet. Dette gælder både for undersøgelser, hvor videoovervågning er det eneste tiltag, 

samt undersøgelser hvor videoovervågning er ét tiltag blandt flere. I sidstnævnte tilfælde skal 

videoovervågningen enten gives en central placering af forskerne bag undersøgelsen, eller vi-

deoovervågning skal fremstå i undersøgelsens konklusion. (2) Undersøgelserne skal indeholde 

en resultatmåling af kriminaliteten efter indføringen af videoovervågning. Det vil sige, at antal-

let af kriminelle handlinger før og efter anvendelsen af videoovervågning skal fremgå af under-

søgelsen. De typer af kriminalitet som undersøgelserne skal lægge mest vægt på er personfarlig 

kriminalitet som vold, røveri og overfald, samt ejendoms- eller berigelseskriminalitet (property 

crime) som indbrud, butiks- og biltyveri, brandstiftelse eller hærværk. (3) Undersøgelserne skal 

have en vis metodisk standard. De skal som et minimum indeholde før og efter målinger i 

mindst ét forsøgsområde med videoovervågning og i mindst ét forsøgsområde uden videoover-

vågning. (4) Antallet af kriminelle handlinger før anvendelsen af videoovervågning skal være 

mindst 20. Undersøgelser med færre end 20 kriminelle handlinger er statistisk utilstrækkelige, 

da antallet statistisk er for lille til at kunne sandsynliggøre et fald i kriminaliteten. I alt opfylder 

44 undersøgelser de nævnte kriterier. Den væsentligste årsag til frasorteringen af øvrige under-

søgelser er, at de enten ikke anvender et kontrolområde, eller at kontrolområdet ikke er sam-

menligneligt med forsøgsområdet. 

 

Videoovervågnings effekt i kriminalitetsbekæmpelse baseres i effektstudiet på en statistisk af-

vejning af positive og negative udregninger af kriminalitetsraten. Udregningerne stammer fra de 

44 undersøgelser, som effektstudiet baseres på. De positive målinger skal forstås som et fald i 

kriminalitetsraten. De negative målinger skal forstås som ingen ændring eller en stigning i kri-

minalitetsraten. Om videoovervågning har en effekt på kriminalitet eller ej, afgøres derfor på 

baggrund af en statistisk afvejning: »To assess the effectiveness of CCTV in reducing crime, 

meta-analytic techniques were used. A meta-analysis is essentially a statistical summary of 

comparable effect sizes reported in each evaluation« (Welsh & Farrington 2007: 16). Denne ef-

fektstørrelse (effect size) baseres på antallet af kriminelle handlinger før og efter opsætningen af 

videoovervågning. 

 

Jeg vil i det følgende fokusere på Welsh & Farringtons undersøgelse af videoovervågningens ef-

fekt i byer og bykerner. De fokuserer også på overvågningen i offentligt transport, i offentlige 

boligbyggeri samt parkeringspladser. Undersøgelsen af effekten i byer og bykerner er dog et 

godt eksempel på den statistiske tilgang i analysen samt udlægningen af konklusionen omkring 
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overvågningens effekt. Jeg vil derfor fokusere på denne del af effektstudiet. Jeg vil ligeledes 

diskutere den samlede konklusion i effektstudiet. 

 Undersøgelsen af overvågningens effekt i byer og bykerner, viste at »… the city and 

town center CCTV evaluations showed mixed results in their effectiveness in reducing crime… 

In pooling the data from the 20 studies for which effect sizes could be calculated, there was evi-

dence that CCTV led to a small and nonsignificant reduction in crime in city and town centers« 

(Welsh & Farrington 2007: 31). Konklusionen er altså, at videoovervågning har en lille og in-

signifikant effekt på kriminalitet i byer og bykerner. Denne konklusion baseres på en statistisk 

afvejning af de 20 nævnte undersøgelser. I nogle af de 20 undersøgelser kunne man ane en ef-

fekt på kriminalitetsraten, i andre kunne man ikke. Den samlede konklusion kan derfor kun bli-

ve generel. Den generelle konklusion på tværs af et antal byer og bykerner giver ikke et billede 

af, om det er en god ide at opsætte videoovervågning på strøget, torvet eller lignende. En gene-

rel statistisk afvejning af effekten, er »… omtrent lige så brugbart som viden om, hvor meget 

danskerne vejer i gennemsnit, når man er interesseret i sin egen vægt« (Lauritsen 2008: 1). 

 Den samlede konklusion i effektstudiet er: »Overall, it might be concluded that CCTV 

reduces crime to some degree. In light of the marginally successful results, future CCTV 

schemes should be carefully implemented in different settings and should employ high quality 

evaluation designs with long follow-up periods« (Welsh & Farrington 2007: 49). Vægten læg-

ges derfor ikke så meget på effekten ved videoovervågning, men mere på fremtidige undersø-

gelser og hvordan disse kan bibringe bedre og mere præcise undersøgelser af effekten ved vi-

deoovervågning. Welsh & Farringtons pointe er, at eftersom effekten ved overvågning ikke ty-

deligt kan dokumenteres, skal evalueringsmetoderne udvikles for at få et bedre billede af over-

vågnings effekt. Eksempelvis peges der på længere evalueringsperioder. Om dette vil give et 

bedre resultat synes dog tvivlsomt, da de forskellige undersøgelser formentlig stadig vil give 

forskellige resultater. Den statistiske afvejning af effekten vil i så fald stadig være generel. 

Virkning: Et målbart fænomen 

I effektstudierne virker overvågning, hvis dens effekt kan måles. Hvis effekten ikke kan måles, 

virker overvågning ikke. Overvågning tilskrives derved ikke normative virkninger som det ses i 

den offentlige debat, men tilskrives kun de virkninger, som kan dokumenters. Det er dog virk-

ninger inden for nogle bestemte rammer, som er i fokus i effektstudierne. Der fokuseres udeluk-

kende på de intenderede virkninger i relation til kriminalitetsbekæmpelse. Alle øvrige virknin-

ger og konsekvenser ved overvågning (som de f.eks. omtales i den offentlige debat) tilsidesæt-
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tes. Der er derved sammenfald mellem de typiske intentioner bag etableringen af videoovervåg-

ning, og de områder hvor forskningen i effektstudier undersøger om overvågning virker eller ej. 

Virkning er i effektstudierne et målbart fænomen og overvågningens virkning afgøres af krimi-

nalitetsrater, der anvendes som målestok for overvågningens effekt. 

Overvågningsstudier 

Det andet område inden for forskningen betegnes overvågningsstudier. Den stigende anvendelse 

af overvågning har medført en øget interesse for studier af overvågning. Men de teoretiske res-

sourcer, som studierne anvender, modsvarer ikke samfundets stigende anvendelse af overvåg-

ning. Udviklingen i overvågningslitteraturen er sagte, da overvågningsstudier i vid udstrækning 

til stadighed baseres på fortolkninger af en fremtidsroman (big brother) og en fængslekonstruk-

tion (panopticon). Overvågningen virker her underkastende og selvdisciplinerende, hvilket med-

fører en forståelse af overvågning, der sætter overvågningen i et noget bekymrende lys. Panop-

ticon har givet inspiration til at forstå overvågning på andre måder. Dette har resulteret i panop-

tiske videreudviklinger, der dog stadig er forankret i den panoptiske overvågningsforståelse. 

Den teoretiske udvikling inden for overvågningsstudier halter en smule bagefter udbredelsen af 

overvågning, og især den vægt som lægges på fremtidsromanen og fængselskonstruktionen bi-

drager til det sagte tempo. Som jeg vil vise er konsekvenserne af dette, at der i overvågningsstu-

dier kan ses en deterministisk virkningsforståelse, da overvågningen forstås som et autonomt 

fænomen. 

 

I dette afsnit vil jeg diskutere de to centrale overvågningsteorier, big brother og panopticon. Det 

er rimeligt at sige, at de to teorier er de mest udbredte inden for feltet. De to teorier stammer 

henholdsvis fra en dystopisk fremtidsroman og fra en fængselskonstruktion. Overvågningen er 

altseende, den er umulig at undslippe og modstand er umulig. Analyser som anvender de to me-

taforer har derfor ofte en lidt bekymrende tone. Panopticon har udviklet sig i en række panop-

tiske varianter, som bl.a. synoptikon (Mathiesen 1997) og oligopticon (Latour & Hermant 

2006). Dette kan ses som en villighed til at forstå overvågning på nye måder, men samtidig en 

uvillighed i at give slip på overvågningsforståelsen i panopticon (Haggerty 2006, Gad & Laurit-

sen 2008). Det er ikke min hensigt at argumenterer for, at big brother og panopticon er uden re-

levans i overvågningsstudier. Mit argument er derimod, at der er visse begrænsninger i big bro-

ther og panopticons overvågningsforståelse. 
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Big brother og panopticon 

George Orwells (1949) fremtidsroman 1984 er ikke blot grobund for den ene grundmetafor in-

den for overvågningsstudier, men også leverandør af det kendt overvågningspessimistiske slo-

gan; Big Brother is Watching You! Hovedpersonen i romanen, Winston Smith, lever i et gen-

nemsyret overvågningssamfund. Der er teleskærme på væggene i lejligheder og i bybilledet, og 

bevæger man sig ud i naturen, finder man mikrofoner i buskene. Det er umuligt at undslippe big 

brother, der er en altseende og -vidende overvågningsmekanisme. Effekten af overvågning i big 

brother metaforen er mildest talt bekymrende. Overvågningen er konstant, den er umulig at und-

slippe, den vil stoppe kærlighed, og den knækker selv den mindste modstand mod overvågnings 

suverænitet og alvidenhed. Dette har konsekvenser for Winston Smith. Han bliver på trods af 

ihærdig modstand nødt til at underkaste sig big brother. Til trods for den noget bekymrende 

overvågningsforståelse, anvendes 1984 inden for overvågningsstudier. Grunden er, at 1984 vis-

se steder læses som et sociologisk værk (Lyon 2006, Gad & Lauritsen 2008). Dette ses bl.a. ved, 

at 1984 til tider anvendes som målestok for, hvor udbredt overvågning er i samfundet.  

 

Den anden overvågningsmetafor er Bentham brødrenes panoptiske fængselskonstruktion, som 

de fremførte i 1791 (Lyon 1994), som senere blev gjort kendt af Foucault (1977). Det fremhæ-

ves visse steder, at der i Foucaults arbejde kan hentes nuancer i forståelse af panopticon. Ek-

sempelvis peger Haggerty (2006) på Foucaults governmentality og governance, som et muligt 

udgangspunkt. Men trods dette, baseres forståelsen af panopticon særligt på et enkelt kapitel 

(bl.a. Boyne 2000) fra bogen Disciplin & Punish: The Birth of a Prison (Foucault 1977). Det er 

derfor den forståelse af panopticon, som jeg vil diskutere. 

 Grundtanken i panopticon er en fængselskonstruktion med et centralt placeret tårn, 

med fængselsceller placeret cirkulært rundt om. Ideen er, at fangevogteren kan se fra tårnet og 

ned i cellerne, men at fangerne ikke kan se fra cellerne og op i tårnet. Det er derfor uvist for 

fangerne, om de overvåges eller ej. Dette medfører en selvdisciplinering hos fangerne, da de er 

nødt til at gå ud fra, at de er under konstant overvågning. Fangerne bliver derfor kilde til deres 

egen disciplinering, da de er placeret i en overvågningssituation, som de ikke kan undslippe el-

ler træde væk fra. Som i big brother er der også i panopticon grund til bekymring. Effekten af 

overvågningen er uundgåelig og konsekvensen er igen underkastelse. Det panoptiske øje fra tår-

net er altseende og umulig at undslippe. 

 

Selvom rødderne til big brother og panopticon stammer fra noget så forskelligt som en fremtids-

roman og en ide til en fængselskonstruktion, er der visse ligheder mellem de to metaforer (Gad 

& Lauritsen 2008). Lighederne indrammer en række af de virkninger, som knyttes til overvåg-
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ningen. (1) Der er i begge metaforer tale om en total overvågning som udføres fra et center. 

Tårnet er placeret midt i det panoptiske fængsel, og big brothers overvågning strømmer ud i 

samfundet. (2) Det omkringliggende er under total overvågning. Fangerne i panopticon er altid 

synlige fra tårnet, og big brother gennemsyrer samfundet via dens altseende og -vidende over-

vågningsapparat. (3) Overvågningen fremstår altid som en simpel og ukompliceret proces – 

fængslet er bygget og tårnet sikrer total synlig, og big brother indfanger alt og alle. (4) Al mod-

stand er håbløs. Det er hverken muligt at undslippe panopticon eller big brother. (5) Begge me-

taforer giver anledning til en del bekymring, da overvågningen fremstår negativt og kontrolle-

rende. 

 

Overvågning har i big brother og panopticon nogle helt klare virkninger. Overvågning virker al-

tid, de overvågede er tvunget til selvdisciplinering og underkastelse, og alt modstand er håbløs. 

Det er derfor i høj grad virkninger, der er intenderet af overvågeren, som er i fokus. De overvå-

gede reduceres til handlingsløse individer, som umuligt kan undslippe overvågningens effekt. 

Dette sætter spørgsmålstegn ved de to metaforers analytiske anvendelse. Det centrale tema i bå-

de big brother og panopticon er en uproblematisk og uovervindelig magt (Lyon 2001). Det er 

derfor rimeligt at betvivle, hvor stor en del af nutidens overvågning de to metaforer er i stand til 

at indfange. Der er dog tendenser til, at der i stigende grad ses ud over de to metaforer. Specielt 

kan antologien fra 2006 Theorizing Surveillance: The Panopticon and beyond (redigeret af Ly-

on) ses som en bevægelse i en anden retning. Lyon pointerer bl.a. at »… surveillance theory for 

the twenty-first century is obliged to look beyond the panopticon« (Lyon 2006: 18). 

Videreudviklinger af panopticon 

Af de to overvågningsmetaforer har især panopticon givet inspiration til udviklingen af nye teo-

retiske ressourcer, i forsøg på at forstå overvågning på nye måder. Inspirationen fra panopticon 

og ønsket om nye teoretiske ressourcer, kan forstås på to måder. Det kan dels tolkes som en vil-

lighed til at se ud over den bekymrende overvågningsforståelse som panopticon beror på, men 

det kan også tolkes som en uvillighed til at give helt slip på de panoptiske principper (Haggerty 

2006, Gad & Lauritsen 2008). 

 En væsentlig årsag til at panopticon er blevet anvendt som udgangspunkt for nye for-

ståelse af overvågning, knytter sig til visse ligheder mellem nutidens overvågningspraksisser og 

de panoptiske principper. Nutidens overvågningspraksisser er i høj grad muliggjort af informa-

tions- og kommunikationsteknologi (IKT). Uanset om der er tale om videoovervågning, banker-
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nes overvågning af pengetransaktioner eller den enkeltes lægejournal, spiller IKT en væsentlig 

rolle, og eftersom panopticon fylder meget i overvågningslitteraturen, er den netop ikke overra-

skende blevet anvendt til at analysere nutidens overvågningspraksisser (Coleman 2004). Panop-

ticon er blevet anvendt til studier af overvågning på arbejdspladser, af offentlige administrative 

opgaver og i forståelsen af forbrugersamfundet (Lyon 1994). 

 Der er særligt tre ligheder mellem IKT og panopticon. (1) Overvågningen er i begge 

tilfælde usynlig. De indsatte i et panoptisk fængsel kan ikke se fangevogteren i tårnet. Ligeledes 

er ’overvågeren’ i IKT medieret overvågning usynlig. (2) Overvågningen er automatisk. De ind-

satte er altid under overvågning og bl.a. vores færden på internettet registreres også automatisk. 

(3) De overvågede er kilde til deres egen overvågning. De indsatte opretholder deres egen selv-

disciplinering. Ligeledes er det i dag umuligt at undgå IKT medieret overvågning (Lyon 1994). 

Vi overvåges når vi handler i supermarkedet, tager toget eller færdes på strøget. Man kan derfor 

sige, at de overvågede i IKT medieret overvågning opretholder eller bidrager til deres egen 

overvågning. De mange ligheder gør, at det er nærliggende at forsøge at forstå nutidens over-

vågningspraksisser ud fra de panoptiske principper. Eksempler på de panoptiske videreudvik-

linger er ’electronic panopticon’ (Gordon 1987), ’panoptic-sort’ (Gandy 1993), ’superpanopti-

con’ (Poster 1995), ’synoptikon’ (Mathiesen 1997), ’ban-opticon’ (Bigo 2005) samt ’oligopti-

con’ (Latour & Hermant 2006).28 

 Gordon (1987) taler i tilknytning til panopticon og dens rolle i nutidens IKT medieret 

overvågning om et elektronisk panopticon. Gordon pointerer, at vi alle lever i et elektronisk pa-

nopticon. Med dette refererer hun til, at der i bekæmpelse af kriminalitet udveksles data mellem 

både statslige og kommercielle organisationer. På grund af denne gennemsigtighed, og på grund 

af at overvågningen i en vis forstand altid ’ser’ hvad vi foretager os, argumenterer Gordon for, 

at man kan tale om et elektronisk panopticon. Men om end panopticon har visse ligheder med 

nutidens overvågningspraksisser, er der også forskelle. Lyon (1994) undersøger i hvor stor grad, 

der kan tales om et elektronisk panopticon. Om end der i visse overvågningspraksisser eksem-

pelvis kan tales om en selvdisciplinering, er overvågningsstudier, som anvender forståelse af 

panopticon, ikke i stand til at tegne det samlede billede af en overvågningspraksis. Særligt frem-

trædende i panopticon er forståelsen af, at de overvågede uvilligt lader sig rette ind. De overvå-

gede har i forståelsen af panopticon derved ikke mulighed for at påvirke overvågningssituatio-

                                                      
28 Jeg vil i kapitel 4 bl.a. pege på ’situated surveillance’ (Gad & Lauritsen 2008) som en måde at forstå nutidens overvågningsprak-

sisser på. Formuleringen af situated surveillance, bygger bl.a. på Latours oligopticon. Jeg vil derfor først i kapitel 4, diskutere for-

ståelsen af oligopticon. 
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nen. Dette er ofte muligt i IKT medieret overvågning. Det er eksempelvis muligt at anonymisere 

sin færden på internettet.29 

 Superpanopticon ligger sig i samme spor som det elektroniske panopticon. Et super-

panopticon knytter sig til individets placering i databaser. Argumentet er, at det databaser ’gør’ 

ved individet, kan give indsigt i den magt individets indføres i, samt muligheder for at modgå 

denne magt. I synoptikon vendes forståelsen af panopticon på hovedet. I stedet for at de få over-

våger de mange, overvåger de mange de få. Dette ses eksempelvis med mediernes fokusering på 

politikere, eller befolkningens fokusering på de kendte. Ban-opticon refererer til nutidens tilba-

geholdelse af udlændinge, som ifølge Bigo (2005) særligt ses i Europa. Bigo argumenterer for, 

at denne tilbageholdelse er kendetegnet ved en overvågning af alle mennesker, men kontrol og 

tilbageholdelse af de få. Med panoptic-sort refererer Gandy (1993) til, at individer i forbruger-

samfundet bliver sorteret og modtager forskellige behandling af virksomheder etc. alt efter den 

enkeltes værdi for virksomheden. 

Virkninger i overvågningsstudier 

Panopticon kan betragtes som en ideal model for overvågning, hvilket har inspireret til de man-

ge videreudviklinger, som er forankret i panopticon (Lyon 2006). Den hierarkiske opdeling mel-

lem overvåger og overvåget kan ses som en basisforståelse af overvågning; det er en overvåg-

ningspraksis i den mest simple form. 

 

En af grundene til at panopticon optager en væsentlig plads i overvågningslitteraturen, kan ses 

som en manglende vilje til at søge andre teoretiske græsgange (Haggerty 2006, Gad & Lauritsen 

2008). Eksempelvis diskuterer Boyne (2000) panopticon anvendelse i studier af overvågning. 

Men på trods af at han fremhæver flere mangler ved den panoptiske forståelse, og mangler ved 

dens evne til at indfange nutidens overvågningspraksisser, skal panopticon ikke helt væk. Boyne 

taler om at sætte en streg hen over panopticon, så den panoptiske overvågningsforståelse stadig 

er synlig, men samtidig markerer stregen, at de panoptiske principper ikke altid kan indfange 

nutidens overvågningspraksisser. Der tales dog fra visse kanter om, at panopticon helt skal 

overses i overvågningsstudier. Især taler Haggerty (2006) imod anvendelsen af panopticon. I 

stedet peger han bl.a. på hans egen og Ericsons (Haggerty & Ericson 2000) ’surveillance as-

                                                      
29 Prosa og It-politisk Forening udgav i marts 2007 et program, som muliggør anonymitet på internettet.  
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semblages’.30 Hans argument er, at nutidens overvågning bedre belyses via disse teoretiske res-

sourcer, end via de panoptiske varianter. 

 

Virkningerne i big brother og panopticon er helt klare. Overvågeren har et massivt greb om den 

overvågede, og resultatet er en uundgåelig underkastelse og selvdisciplinering. Overvågningen i 

de to metaforer virker konstant og automatisk, og det er umuligt at fjerne denne påvirkning eller 

at flytte sig fra deres magt. Panopticon har givet inspiration til nye forståelse af overvågning. 

Eksempelvis vendes det overvågende blik fra masserne til de få i synoptikon og i panoptic-sort 

fremhæves panoptiske virkninger i virksomheders sortering af kunder. Om end disse fremhæver 

aspekter ved overvågning, er deres teoretiske forståelse stadig forankret i panopticon. 

 

De ovenstående afsnit viser, hvordan overvågning virker inden for overvågningsstudier. I det 

næste afsnit vil jeg diskutere både effektstudier og overvågningsstudier med henblik på at klar-

lægge den virkningsforståelse, der ligger bag. 

Virkningsforståelser i overvågningsforskningen 

I effektstudierne er der en formodning om, at overvågning har en virkning i kriminalitetsbe-

kæmpelse. Hermed forstås virkning, som et målbart fænomen, da graden af overvågningens 

virkning baseres på kriminalitetsrater. I overvågningsforskningen virker overvågning i henhold 

til de to overvågningsmetaforer underkastende og selvdisciplinerende; virkninger der giver 

grund til bekymring. De panoptiske varianter er forsøg på at sætte overvågning i et andet lys, 

men de er stadig forankret i panopticons overvågningsforståelse. Fælles for effektstudierne og 

overvågningsstudierne er deres deterministiske virkningsforståelse. Der ses i begge dele af 

overvågningsforskningen en adskillelse mellem teknologien og det sociale, hvilket resulterer i, 

at overvågning tilskrives en påvirkning på det sociale, mens det sociale ikke tilskrives nogen 

påvirkning på teknologien. 

 

Der er to aspekter ved effektstudier, som synliggør en deterministisk virkningsforståelse. For 

det første er der en forventning om at overvågningens påvirkning er så gennemtrængende, at 

den kan måles i kriminalitetsraterne. For det andet vidner forsøgene på at foretage en generalise-

ret konklusion af overvågningens virkning om, at der i effektstudierne er en forventning af, at 

                                                      
30 Jeg vil diskutere surveillance assemblages i kapitel 4, som en måde at forstå nutidens overvågningspraksisser på. 
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overvågningen altid vil have en effekt på kriminalitet. Netop ved forventningen om, at overvåg-

ning altid har en virkning på kriminalitet, reduceres det sociales betydning. Hvis overvågning 

altid kan bekæmpe kriminalitet, må dette nødvendigvis betyde, at de omgivelser hvor overvåg-

ningen anvendes, eller den kriminalitetsform som forsøges bekæmpet, ikke har nogen betydning 

for overvågningens virkning. Dette erkendes dog også i konklusionerne i effektstudierne. Men 

trods dette peges der i begge studier på længere evalueringsperioder, som løsningen på vanske-

lighederne ved at dokumentere overvågningens effekt: »Longer follow-up periods… seem to be 

warranted for future CCTV experiments« (Welsh & Farrington 2007: 47). Det virker dog ikke 

sandsynligt at det vil medføre bedre undersøgelser af overvågningens effekt, da længere evalue-

ringsperioder ikke tager højde for, at overvågning virker forskelligt, afhængig af hvor overvåg-

ningen anvendes. 

 

Den determinisme som er synlig i effektstudier, kan også spores inden for overvågningsstudier. 

Især bidrager de to overvågningsmetaforer big brother og panopticon til den deterministiske 

virkningsforståelse. De to metaforer kan forstås som autonome overvågningsapparater, som al-

tid har en effekt på de overvågede. Overvågningen fra big brother er altseende og de overvågede 

er tvunget til at indordne sig. Overvågningen i panopticon er mere fordækt, da de overvågede 

ved ikke om de overvåges, hvilket fører til en selvdisciplinering. I begge metaforer virker over-

vågningen altid, uden at de overvågede kan gøre modstand. Denne succesfulde, om end bekym-

rende, effekt ved overvågningen nødvendiggør, at det sociale eller de overvågede ikke er i stand 

til at påvirke den overvågningspraksis, som de er fanget eller involveret i. Denne manglende 

mulighed for modstand er fremtrædende i begge overvågningsmetaforer og understreger derved 

den deterministiske virkningsforståelse. 

 De panoptiske varianter sætter overvågning i et lidt andet lys, end det gøres i panopti-

con. Men om end de videreudviklede varianter sætter fokus på autentiske overvågningspraksis-

ser, er deres forståelse stadig forankret i panopticon. Dette ses bl.a. i Gordons elektronisk pa-

nopticon, hvor overvågningens konstante virkning i panopticon er fremtrædende. 

 



 51  

Kapitel 3 

Videoovervågning: Virkning og virkningsforståelse 

I de to foregående kapitler har jeg undersøgt henholdsvis den offentlige debat og overvågnings-

forskningen, omfattende effektstudier og overvågningsstudier. Jeg har i undersøgelserne fokuse-

ret på at belyse hvordan overvågning virker, samt hvilken virkningsforståelse der ligger bag 

overvågningens virkninger. Udgangspunktet i undersøgelserne er således de to spørgsmål som 

jeg formulerede i introduktionen: (1) Hvordan virker overvågning? (2) Hvordan forstås virk-

ning? 

 Overvågning og virkning kan ud fra virkningsforståelsen i SCOT betegnes som et plu-

ralistisk fænomen. Jeg vil i det følgende argumentere for, at denne pluralisme ikke indfanges i 

den offentlige debat pga. debattens polarisering, samt den deterministiske virkningsforståelse 

som debatten beror på. Pluralismen indfanges heller ikke i effektstudier, da virkning her forstås 

som et målbart fænomen, hvilket understøttes af determinismen i effektstudierne. Det sociale 

bliver i både den offentlige debat og i effektstudier reduceret til et ukomplekst fænomen, som 

overvågning kan påvirke. Vægten på big brother og panopticon inden for overvågningsstudier, 

sætter overvågningens virkninger i et noget bekymrende lys, da overvågningen virker underka-

stende og selvdisciplinerende. Disse virkninger er autonome og upåvirkelige, hvorved både big 

brother og panopticon kan betegnes som deterministisk. Derfor indfanges pluralismen ikke i 

overvågningsstudier, der baseres på big brother og panopticon.  

 Jeg har ud fra virkningsforståelsen i SCOT betegnet overvågning og virkning som et 

pluralistisk fænomen. SCOT tillader at overvågning og virkning kan forstås forskelligt af for-

skellige aktører. Dette understøttes af, at SCOT er en formuleret modstand imod teknologide-

terminismen – en determinisme, som ses i både den offentlige debat og i overvågningsforsknin-

gen. Den påvirkning som teknologien ifølge determinismen har på samfundet kan betegnes som 

teknologiens impact, og det er den som SCOT modsætter sig ved at pointere, at det sociale også 

kan påvirke teknologien. 

 Jeg anvender SCOT som en virkningsforståelse, da SCOT tillader at anskue overvåg-

ning og virkning på en anden måde, end det gøres i både den offentlige debat og i overvågnings-

forskningen. Virkningsforståelsen i SCOT understreger, at overvågningens virkninger er et so-

cialt konstrueret fænomen. De virkninger som knyttes til anvendelsen af videoovervågning er 

derfor ikke iboende selve teknologien, men fremkommer af forskellige fortolkninger af over-
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vågningen. Dette er en af årsagerne til, at overvågning både kan betegnes som tryghedsskabende 

og som falsk tryghed. Der er tale om den samme teknologi (eller det samme overvågningskame-

ra), men virkningen fortolkes forskelligt. Mit argument er, at den pluralisme som via SCOT 

fremkommer i debatten om overvågning og virkning er fraværende i både den offentlige debat 

og i overvågningsforskningen, hvilket jeg vil uddybe i det følgende. 

 

Den offentlige debat er kendetegnet ved en polarisering mellem overvågningsoptimister og 

overvågningspessimister. Polariseringen er i høj grad formet af debattens deterministiske virk-

ningsforståelse. Der knyttes fra begge ender af debatten normative virkninger til overvågning. 

Overvågningsoptimisterne betragter overvågning som et middel til at bekæmpe kriminalitet og 

sikre tryghed. Modsat betragter overvågningspessimisterne overvågningen som falsk tryghed og 

vejen til et big brother samfund. Debatten er derved formet af ’enten eller’ argumenter. Årsagen 

er debattens forankring i den deterministiske virkningsforståelse. Der er i debatten en forvent-

ning om en vis automatik ved overvågning. Uanset hvor der hænges overvågningskameraer op, 

påvirker de vores samfund. Det sociale er i debatten derfor reduceret til et ukomplekst fænomen, 

som kan ændres via teknologiens påvirkning. Det er derigennem klart, at virkning i debatten får 

en normativ karakter, da samfundet ikke har nogen betydning i forståelsen af overvågning. 

 Den deterministiske virkningsforståelse i den offentlige debat medfører en manglende 

forståelse af samfundets påvirkning på teknologien. I henhold til virkningsforståelsen i SCOT 

kan overvågningens virkninger betragtes som et pluralistisk fænomen. Denne pluralisme er net-

op ikke til stede i den offentlige debat pga. reduceringen af samfundets betydning. Derved over-

ses det, at det er os selv der hænger overvågningskameraerne op, og at det er os selv der knytter 

virkninger til deres tilstedeværelse. Derfor er der også forskellige forståelser af hvilke virknin-

ger overvågningen har. Eftersom overvågning og virkninger forstås forskelligt, er det umuligt at 

knytte normative virkninger til videoovervågning. I den offentlige debat fremkommer der netop 

normative virkninger fra henholdsvis optimisterne og pessimisterne. Men på grund af debattens 

deterministiske virkningsforståelse, er der ikke fokus på, at overvågning fortolkes forskelligt. 

Det giver derfor ikke mening, at forsøge at afgøre, om videoovervågning generelt er en god eller 

en dårlig ide – nogle gange er det, andre gange er det ikke. Det afhænger, så at sige, af øjnene 

der ser. Den manglende pluralisme i debatten har derved som konsekvens, at forståelsen af 

overvågning og virkning forsimples. 

 

Den ene del af overvågningsforskningen udgøres af effektstudier. Omdrejningspunktet i effekt-

studierne er at undersøge, om videoovervågning har en effekt på kriminalitet. I de to effektstu-

dier som jeg satte fokus på, blev dette forsøgt ved at inddrage tidligere undersøgelser, for derud-
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fra at foretage en samlet vurdering af, om videoovervågning virker. Overvågningens virkninger 

er derfor fastsat ud fra en særlig interesse i dens effekt på kriminalitet. Det er dog i effektstudi-

erne ofte vanskeligt at fremføre utvetydige konklusioner på, om overvågning virker eller ej. 

Dette hænger sammen med den virkningsforståelse, som effektstudierne bygger på. Der er i ef-

fektstudierne en forståelse af, at overvågningens virkninger kan måles – virkning er derfor et 

målbart fænomen. Ved at foretage målinger af kriminalitetsrater, afgøres det om overvågning 

virker. Effektstudierne bygger derfor på en deterministisk virkningsforståelse, da samfundet 

(som i den offentlige debat) reduceres til et ukomplekst fænomen. Ved at betragte overvågning 

og virkning som et målbart fænomen, er der en forventning om, at teknologien påvirker sam-

fundet og derigennem de kriminelles adfærd. 

 Ved at anskue effektstudierne ud fra virkningsforståelsen i SCOT, er der særligt to 

aspekter som gør, at effektstudierne ikke indfanger overvågningens pluralisme. For det første 

forventes det, at overvågningens virkninger er så gennemtrængende, at den har en effekt på 

samfundet og de kriminelle. Men kriminalitet er ikke et ukomplekst fænomen og ud fra virk-

ningsforståelsen i SCOT bliver det klart, at kriminalitet er handlinger udført af mennesker på 

forskellige steder og af forskellige årsager. Kriminaliteten er ikke en ensartet størrelse, som vi-

deoovervågning kan fjerne, uanset hvor kriminaliteten finder sted. Forventningen om at video-

overvågning har en påvirkning på de kriminelle, deles ikke nødvendigvis af de kriminelle selv. 

Dette fremgik af interviews med bankrøvere, som ved blot at maskere deres ansigt mindskede 

overvågningens virkning. Det andet aspekt som understreger, at overvågningens pluralisme ikke 

indfanges i effektstudier, er forsøget på at generalisere overvågningens virkning. For at fremføre 

en generel og utvetydig konklusion på overvågningens virkning er det nødvendigt, at overvåg-

ning altid virker mod kriminalitet. Det er i effektstudierne vanskeligt at fremføre generelle kon-

klusioner på overvågningens virkning, da der ikke altid er en målbar effekt. Årsagen er, at det 

sociale hvori overvågningen finder sted, påvirker dens anvendelse. Men på grund af den deter-

ministiske virkningsforståelse overses dette. 

 

Den anden del af overvågningsforskningen udgøres af overvågningsstudier. Inden for overvåg-

ningsstudier er de to overvågningsmetaforer big brother og panopticon fremtrædende. I både big 

brother og panopticon udkommer overvågningen fra et center, og det omkringliggende er under 

total overvågning. Overvågningen i de to metaforer virker ved at påtvinge de overvågede en un-

derkastelse og en selvdisciplinering. Både big brother og panopticon bygger på en determini-

stisk virkningsforståelse. Overvågningen er autonom og påvirkningen på de overvågede er mas-

siv, da al modstand er håbløs. De overvågede har derved ikke mulighed for at påvirke den over-

vågningskontekst de er fanget i. Big brother og panopticon beror derved på en deterministisk 
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virkningsforståelse, da overvågningen i de to metaforer altid virker og da det sociale (eller de 

overvågede) ikke har andre muligheder end at indordne sig. Derved overses det, at overvågnin-

gens virkninger knytter sig til fortolkninger af overvågningen. Det sociale er i big brother og 

panopticon reduceret til et ukomplekst fænomen, hvilket understeger den deterministiske virk-

ningsforståelse. Konsekvensen er at overvågningsstudier som er baseret på det to overvåg-

ningsmetaforer, ikke indfanger overvågningens pluralisme. Ud fra virkningsforståelsen i SCOT 

er det for det første klart, at det sociale er i stand til at påvirke teknologien. Denne mulighed er 

der hverken i big brother eller panopticon. Ud fra dette bliver det for det andet klart, at overvåg-

ningens virkninger ikke er autonome, men et produkt af fortolkninger. Dette overses i den de-

terministiske virkningsforståelse, hvorfor pluralismen ikke indfanges. De panoptiske varianter 

tager et skridt væk fra den bekymrende overvågningsforståelse i panopticon, men eftersom de 

stadig er forankret i netop panopticon, indfanger disse heller ikke overvågningens pluralisme. 

 

Overvågning og virkning er et pluralistisk fænomen, men denne pluralisme indfanges ikke i den 

offentlige debat eller i centrale dele af overvågningsforskningen. Konsekvensen er, at den of-

fentlige debat forbliver unuanceret pga. debattens polarisering og den deterministiske virknings-

forståelse. Ligeledes vil overvågningsforskningen forblive hæmmet af effektstudierne forsøg på 

at måle overvågningens virkning, samt overvågningsstudiernes vægt på big brother og panopti-

con. Jeg vil i det næste kapitel diskutere, hvordan overvågningens pluralisme kan indfanges i 

den offentlige debat og i overvågningsforskningen. 
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Kapitel 4 

Udviklingsretninger mod overvågningens pluralisme 

Overvågning og virkning er et pluralistisk fænomen, men som jeg har vist i de foregående kapit-

ler, er denne pluralisme ikke til stede i den offentlige debat eller i overvågningsforskningen. Jeg 

vil i dette kapitel diskutere potentielle udviklingsretninger, som muliggør at pluralismen indfan-

ges i den offentlige debat og i overvågningsforskningen. I henhold til overvågningsforskningen 

vil jeg argumentere for henholdsvis ’surveillance assemblages’ (Haggerty & Ericson 2000) og 

’situated surveillance’ (Gad & Lauritsen 2008). Fælles for de to tilgange er, at forståelsen af 

overvågning baseres på empiriske og etnografiske studier. I henhold til den offentlige debat, vil 

jeg argumentere for en demokratisering af debatten (Bijker 1997), hvilket nødvendiggør at de-

batten baseres på en anden virkningsforståelse. 

 

De virkninger som knyttes til overvågning i den offentlige debat og i overvågningsforskningen, 

relaterer sig i et bredt omfang til kriminalitetsbekæmpelse, krænkelse af privatlivet og magt. Det 

er argumenter, der fokusere på en opretholdelse af kontrol; videoovervågning i bykerner skal 

sikre en vis orden for borgerne, personer er bekymrende for at miste kontrollen over deres eget 

privatliv, og magt via overvågning knytter sig især til overvågningsforståelsen i big brother og 

panopticon. Der er i den offentlige debat og i overvågningsforskningen en fremtrædende forstå-

else af overvågning som et middel til opretholdelse af en form for kontrol. Denne forståelse er 

også synlig i overvågningsforskningen, ud fra effektstudiernes fokus på overvågningens effekt 

på kriminalitet, og overvågningsstudiernes vægt på big brother og panopticon. 

 Men overvågning skal ikke nødvendigvis forstås som kontrol, men kan også forstås 

som omsorg (Lyon 2001, 2007). Når vi placerer babyalarmer hos børn, er det ikke fordi vi øn-

sker en selvdisciplinering som i panopticon eller en total underkastelse som i big brother. Hen-

sigten er i langt højere grad knyttet til omsorg. Lyon taler derfor om, at overvågning har ’to an-

sigter’, et kontrollerende og et omsorgsfuldt. Hermed udfordrer Lyon overvågningsforståelsen i 

big brother og panopticon ved at argumentere for, at overvågning ikke blot er et middel til kon-

trol, men også et middel til omsorg. Overvågning skal dog ikke forstås som værende enten kon-

trol eller omsorg. Lyon pointerer, at overvågning både involverer en overvåger og en overvåget. 

»The fact that there are two parties, watcher and watched, is important but often overlooked« 

(Lyon 2007: 3). Pointen er, at overvågning både kan placere sig et sted imellem kontrol og om-
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sorg, og kan også ved at fokusere på overvågeren og den overvågede, fremstå som værende 

begge. Dette kan eksemplificeres ved behandlingen af stofmisbrugere (Lyon 2007). Misbrugere 

kan se behandlingen som omsorg, pga. deres ønske om behandling. Men fra behandlernes side 

kan det mere ses som en kontrol. Med pointen om at overvågning også kan knyttes til omsorg, 

tager Lyon et skrift imod en mere pluralistisk forståelse af overvågning. Lyons beskrivelse af 

overvågning som både kontrol og omsorg gør, at overvågning kan forstås forskelligt. 

 Men pluralismen kan trækkes længere ud end blot til at forstå overvågning som om-

sorg. Overvågning kan også være underholdning og leg, og en aktivitet som man frivilligt in-

volverer sig selv i. Albrechtslund (2008a-c) taler om ’participatory surveillance’, som en forstå-

else af frivillig deltagelse i overvågningspraksisser. Med begrebet om participatory surveillance, 

udfordrer Albrechtslund særligt tre aspekter af den mere etablerede overvågningslitteratur. (1) 

Overvågning skal ikke altid forstås som et vertikalt magtsystem, hvor rollen som overvåger og 

overvåget er tydelig fordelt. Overvågning kan også forstås som et horisontalt fænomen, eller en 

gensidig praksis, hvor rollerne som overvåger og overvåget er mere sløret. (2) Albrechtslund ta-

ler særligt om participatory surveillance i relation til online networking. De overvågningsprak-

sisser der muliggør denne form for socialisering, indeholder ikke en klar rollefordeling og del-

tagelsen i overvågningen er frivillig. Hermed understreges det, at overvågning ikke nødvendig-

vis er tvungen, men en aktivitet som man kan træde ind og ud af, som man ønsker. (3) Begrebet 

om participatory surveillance giver et billede af, at overvågning ikke altid skal forstås som en 

relation mellem overvåger og overvåget, men at overvågning også kan være en del af frivillige 

sociale praksisser, hvor rollefordelingen ikke nødvendigvis er tydelig eller relevant. Der stilles 

derfor ikke spørgsmålstegn ved denne karakter af overvågning. Målet med overvågningen er at 

skabe underholdning for deltagerne, ikke at skabe et skel mellem de deltagende aktører. Over-

vågningsforståelsen i participatory surveillance ligger ikke blot langt fra big brother og panopti-

con, den trækker også i den pluralistiske overvågningsforståelse, da den særligt understreger, at 

overvågning kan være knyttet til underholdning og frivillig deltagelse. Endvidere understreger 

den, at man ikke nødvendigvis kan tale om en overvåger og en overvåget. Participatory surveil-

lance fokuserer på overvågning som kilde til underholdning og leg. Albrechtslund har derfor i 

participatory surveillance givet slip på overvågningsforståelserne i big brother og panopticon. 

  

Der er i overvågningsforskningen udfordrende forståelser af overvågning og virkning. Lyon po-

interede at overvågning ikke nødvendigvis er kontrol, men at den også kan være omsorg. 

Albrechtslund argumenterer for, at overvågning endda kan være kilde til underholdning. Disse 

udfordringer understreger behovet for nye teoretiske ressourcer til at forstå nutidens overvåg-

ningspraksisser. Men der er stadig i de nævnte begreber forståelser af hvad overvågning er. Jeg 
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vil i det følgende argumentere for, at om end både Lyons tale om kontrol og omsorg, og 

Albrechtslunds tale om participatory surveillance er tiltrængte træk væk fra big brother og pa-

nopticon, er der ikke åbnet helt op for overvågningens pluralisme. Årsagen er, at begreberne – 

om end de har en mere pluralistisk overvågningsforståelse end big brother og panopticon – sta-

dig er forankret i forståelser af hvad overvågning er. Lyon anskuer overvågning som en praksis 

mellem omsorg og kontrol, og Albrechtslund anskuer overvågning som underholdning og leg. 

 

En måde at definere overvågning, kommer fra Lyon: »[Surveillance] is any collection and proc-

essing of personal data, whether identifiable or not, for the purpose of influencing or managing 

those whose data have been garnered« (Lyon 2001: 2). Denne definition rammer uden tvivl en 

bred vifte af overvågningspraksisser, fra videoovervågning hvor eksempelvis billedmateriale 

anvendes i retssager, til lægejournaler hvor medicinering baseres på indsamlet data. Men det 

kan diskuteres om denne definition af overvågning, indrammer alle overvågningspraksisser. 

Overvågning er tit mere end blot indsamling, behandling og anvendelse af data. »Merely label-

ling different sociotechnical relationships as ‘surveillance’ does little to enlighten us as to the 

dynamics of the control, resistance, emergence and development of surveillance practices« (Ball 

& Haggerty 2005: 133). Overvågning er derved mere end blot en mere eller mindre synlig for-

bindelse mellem overvåger og overvåget. Kontrollen i overvågningspraksisser er skiftende, nog-

le gange har den overvågede kontrollen, der er modstand og overvågningspraksisser ændres og 

udvikles over tid. Det er derfor vanskeligt at begrebsliggøre hvad overvågning er. Ved at basere 

studier af givne overvågningspraksisser på mere eller mindre faste definitioner af overvågning, 

risikeres det at overvågningens pluralisme ikke indfanges. Overvågning er ikke altid en under-

kastende og selvdisciplinerende magt, overvågning er heller ikke altid omsorg, underholdning 

eller leg. Der bør i studier af overvågning være en åbenhed for, at overvågning ikke kan forkla-

res ud fra disse eller lignende definitioner af overvågning, men at overvågning forstås forskelligt 

hos de aktører som er involveret i den givne overvågningspraksis. Der er derfor brug for teoreti-

ske ressourcer, som peger i en anden retning end mere eller mindre faste definitioner af over-

vågning. 

 Jeg har i dette speciale inddraget SCOT som en virkningsforståelse. SCOT er en for-

ståelse af, at teknologi er et socialt konstrueret fænomen, og at forskellige mennesker med for-

skellige forståelser af den givne teknologi, er med til at forme dens udvikling og anvendelse. 

Ved at anskue debatten om overvågning og virkning som et pluralistisk fænomen, kommer der 

derfor fokus på, at der er forskellige forståelse af overvågning og at virkningerne ved overvåg-

ning peger i vidt forskellige retninger. Ved at trække på SCOT som en virkningsforståelse er det 

derfor muligt at forlade determinismen og i stedet tillade overvågningens pluralisme. Man taler i 
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både den offentlige debat og i overvågningsforskningen om overvågningens impact. I den of-

fentlige debat bekæmper overvågning kriminalitet eller krænker privatlivet, i effektstudier be-

kæmper overvågning også kriminalitet, om end der er vanskeligheder ved at dokumentere det, 

og inden for overvågningsstudier er overvågningens påvirkning knyttet til big brother og panop-

ticon. Det er disse forståelser af virkning, som knytter sig til determinismen, og det er disse for-

ståelser, som SCOT positioner sig imod. 

 Jeg vil i det følgende pege på mulige udviklingsretninger, som muliggør at overvåg-

ningens pluralisme indfanges. De to teorier er henholdsvis ’surveillance assemblages’ (Haggerty 

& Ericson 2000) og ’situated surveillance’ (Gad & Lauritsen 2008). Jeg vil præsentere netop 

disse to teorier, da der her kan hentes en forståelse af, at overvågningspraksisser muliggøres af 

et flertal af fænomener, som via deres indbyrdes relation muliggør overvågning. Overvågning 

bliver derfor et skrøbeligt fænomen, da det er afhængigt af et flertal af faktorer. Jeg vil også ar-

gumentere for, at overvågning er et situeret fænomen. Overvågning er ikke nødvendigvis place-

res hos en overvåger, men kan også være placeres hos den overvågede eller hos en helt tredje 

part. Overvågningspraksisser kan derfor indeholde et flertal af overvågninger, som varierer alt 

efter hvor man kigger. De to teorier bortsiger sig derved faste definitioner af overvågning, hvil-

ket gør, at de er i stand til at indfange overvågningens pluralisme. 

Overvågning: Et pluralistisk og situeret fænomen 

Jeg vil i dette afsnit argumentere for, at tilgangene i ’surveillance assemblages’ (Haggerty & 

Ericson 2000) og ’situated surveillance’ (Gad & Lauritsen 2008) muliggør, at overvågnings-

forskningen kan indfange overvågningens pluralisme. Jeg præsenterer tilgangene en af gangen, 

for efterfølgende at relatere dem til overvågningens pluralisme. 

Surveillance assemblages 

Ifølge Haggerty & Ericson (2000) er der en tendens til, at overvågningsstudier enten fokuserer 

på enkeltstående overvågningsteknologier eller på sociale praksisser. De typiske konklusioner 

er, at givne overvågningsfænomener udbredes, og at disse kan ses som en trussel mod privatli-

vet. I stedet for at tale om overvågning i tilknytning til teknologier eller sociale praksisser, for-

slår Haggerty & Ericson, at man i stedet taler om overvågningspraksisser som assemblages, for-

stået som samlinger eller netværk. I formuleringen af surveillance assemblages tilsidesætter de 
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både Foucault og Orwell. »For our purpose, rather than try to stretch Foucault’s and Orwell’s 

concepts beyond recognition so that they might better fit current developments, we draw from a 

different set of analytical tools to explore aspects of contemporary surveillance« (Haggerty & 

Ericson 2000: 607f). Argumentet er netop en understregning af, at der i visse dele af overvåg-

ningsforskningen er et stigende fokus på, at man i studier af overvågning med fordel kan tilside-

sætte overvågningsforståelsen i big brother og panopticon. Dette ligger sig endvidere i tråd med, 

at der er behov for nye teoretiske ressourcer, som er i stand til at indfange pluralismen ved nuti-

dens overvågningspraksisser. Som jeg har vist, er overvågning et pluralistisk fænomen, som 

nødvendiggør, at man anskuer overvågning på en anden måde end det f.eks. gøres i big brother 

og panopticon. Haggerty & Ericson peger bl.a. på Gordons elektroniske panopticon (1987) og 

Posters superpanopticon (1990), som forsøg på at forstå nutidens overvågning med udgangs-

punkt i panopticon. Som jeg viste i kapitel 2, er disse stadig forankret i panopticon. I stedet vil 

Haggerty & Ericson se ud over den gængse overvågningslitteratur og i stedet tale om overvåg-

ning som surveillance assemblages. 

 

Overvågning som et assemblage skal forstås som et fænomen, der er sammenbundet af syste-

mer, praksisser og teknologier. Overvågning kan ikke forstås ved at fokusere på sociale praksis-

ser eller enkeltstående teknologier. Overvågning, eller et surveillance assemblage, opstår ved at 

mennesker, symboler, viden, institutioner etc. gensidigt knyttes og skaber et større hele – en as-

semblage. Dette eksemplificerer Haggerty & Ericson med det skotske politis it-system. Den in-

formation om borgerne som systemet indeholder, er et produkt af »… phone conversations, re-

ports, tip-offs, hunches, consumer and social security databases, crime data, phone bugging, au-

dio, video and pictures, and data communications…« (Haggerty & Ericsson 2000: 610). Politi-

ets overvågning er derfor ikke blot et produkt af sociale praksisser eller en enkeltstående tekno-

logi. I stedet opretholdes overvågningen af et flertal af fænomener, som i et sammenspil er med 

til at fastholde og stabilisere overvågningen. 

 

Haggerty & Ericson henter begrebet om assemblages hos Deleuze & Guattari (1987). Assemb-

lages er her en forståelse af multiplicitet i fænomener, modsat en forståelse af fænomener som 

stabile. »Assemblages consists of a multiplicity of heterogeneous objects, whose unity comes 

solely from the fact that these items function together, that they ‘work’ together as a functional 

entity« (Haggerty & Ericson 2000: 608). Assemblages skal forstås som en mangfoldighed af he-

terogene objekter hvis ’samarbejde’ skaber en funktionel entitet eller en funktionel assemblage. 

Sådanne funktionelle assemblages (f.eks. politiets førnævnte it-system) består af strømninger af 

forskellige fænomener som mennesker, symboler, video, institutioner etc. Deleuze & Guattari 
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fremhæver en distinktion mellem strømninger (flows) og assemblages. Strømninger indeholder 

fænomener og ved at knytte fænomener med hinanden, opstår assemblages. Ligeledes formule-

rer Deleuze & Guattari en distinktion mellem styrke (flows) og magt (power). Styrke skal for-

stås som mere primære og flydende fænomener. Via en sammensmeltning af disse fænomener 

udledes magt, »… which allow for some to direct or govern the actions of others« (Haggerty & 

Ericsson 2000: 609). 

 

Kroppen er i stigende grad mål for nutidens overvågningspraksisser. Information om den enkel-

te person udgøres ikke af den fysiske person selv, men i stedet af ’datadoubles’, som indeholder 

små bidder af information omkring det enkelte menneske. En datadouble skal derfor forstås som 

vores digitale dobbeltgænger. I processen fra krop til datadouble brydes eller opdeles kroppen 

op i strømninger. Overvågningen eller registreringen af kroppen starter ved, at et surveillance 

assemblages forbindes til strømninger i kroppen og derudfra skaber en datadouble. Haggerty og 

Ericson eksemplificerer det med tests for euforiserende stoffer, hvor der knyttes an til strømme 

af kemikalier og stoffer i kroppen og en løgnedetektor knytter an til strømme af vejrtrækning, 

puls m.m. Ens datadouble håndteres derfra fra såkaldte ’centres of calculation’, som binder an 

til forskellige strømninger og informationer. Eksempler på centres of calculation er »… forensic 

laboratories, statistical institutions, police stations, financial institutions, and corporate and mili-

tary headquarters« (Haggerty & Ericson 2000: 613). Information og strømninger samles i disse 

’centres of calculation’, hvorudfra der udvikles strategier til styring, handel og kontrol. 

 

Haggerty & Ericson (2000) tegner et metaforisk billede af et surveillance assemblage som en 

jordstængel. Det er karakteristisk for jordstænglen at den »… grows across a series of intercon-

nected roots which throw up shoots in different locations, [it] may be broken, shattered at a 

given spot, but it will start up again on one of its old lines, or on new lines« (Haggerty & Eric-

son 2000: 614). Ved at anvende jordstænglen som metafor for overvågning, fremhæves to 

aspekter ved et surveillance assemblages: (1) dets ekspandering via forskellige anvendelser, 

samt (2) dets udjævnende effekt på hierarki. 

 Overvågningens ekspandering eksemplificerer Haggerty & Ericson med udbredelsen 

af videoovervågning i London. De mennesker der hver dag strømmer til byen skal igennem en 

’audio-visuel’ protokol. Det vil sige, at så snart de træder inden for byens grænser, bliver de vi-

deoovervåget. Pointen er, at videoovervågningen i London (eller alle andre steder for den sags 

skyld), ikke blot skal forstås som en enkeltstående teknologi: »British CCTV also demonstrates 

how this ostensibly unitary technology is in fact an assemblage that aligns computers, cameras, 

people and telecommunications in order to survey the public streets« (Haggerty & Ericson 
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2000: 614). Man kan ligeledes tale om overvågningens ekspandering, når systemer beregnet til 

bestemte formål anvendes til at etablere en større overvågning. Igen fremhæver de politiets it-

system, som anvender data fra f.eks. forsikringsselskaber og banker. Overvågningens ekspande-

ring overskrider herigennem institutionelle grænser. 

 Et surveillance assemblages udjævnende effekt på hierarkier står i kontrast til den 

overvågning, der fremstår i henholdsvis big brother og panopticon. Hvor overvågningen i de to 

overvågningsmetaforer er hierarkisk, hvor en enkelt centralt placeret magt overvåger resten, ud-

jævnes denne hierarkisk opbygning i et surveillance assemblage. Den centralt placerede magt 

overvåges også af ’resten’. Det er derfor ikke kun de svage i samfundet der overvåges. Også den 

mere velstillede del bliver overvåget. Hvor de svage i samfundet er i forbindelsen med overvåg-

ningssystemer som f.eks. velfærdsydelser, er de mere velstillede i forbindelse med f.eks. finan-

sielle transaktioner, deres arbejdspræstation etc. Surveillance assemblages skaber derfor ikke 

hierarkiske lag, men i stedet en udjævning, da alle er forbundet til et flertal af assemblages. Alle 

som har et dankort, som bruger internettet ellers færdes i bybilledet er en del af disse assembla-

ges. Surveillance assemblages opstår et flertal af steder i samfundet og sammenholdes af en en-

deløs række af fænomener. Det er kendetegnet ved nutidens overvågningspraksisser, at det ikke 

længere er muligt at være anonym. Haggerty & Ericson taler om ’disappearance of disappea-

rance’ – ens mulighed for at være anonym, og forsvinde i masserne, forsvinder. 

Situated surveillance 

Gad & Lauritsen (2008) argumenterer for, at overvågning er et situeret fænomen. Det gør de via 

et etnografisk studie af et it-system anvendt af Dansk Fiskeriinspektion til overvågning og spo-

ring af danske fiskerbåde. Overvågning skal derfor ikke betragtes som altseende som i big bro-

ther eller panopticon, men som et begrænset og partielt fænomen. Gad & Lauritsen pointerer, at 

overvågning er et resultat af anstrengelse, friktion og modstand. 

 

I formuleringen af situated surveillance inddrager Gad & Lauritsen (2008) henholdsvis Donna 

Haraways arbejde med ’situated knowledge’ (1988) og Bruno Latours ’oligopticon’ (Latour & 

Hermant 2006). Både Haraway og Latour bidrager væsentligt til STS feltet, men deres arbejde 

kan ifølge Gad & Lauritsen også anvendes inden for overvågningsstudier. 

 Haraways arbejde med situeret viden henfører til, at syn (vision) og viden er et pro-

dukt af specifikke sociotekniske arrangementer. Samfundet er med andre ord et produkt af det 

sociale og af teknologien. Det betyder at forståelsen eller synet på samfundet er forankret i spe-
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cifikke positioner i det sociotekniske arrangement. Det er derfor ikke muligt at opnå det totale 

overblik, som det er tilfældet i big brother og panopticon. Gad & Lauritsen pointerer, at netop 

det altseende syn i big brother og panopticon, indrammes af hvad Haraway betegner som ’the 

god trick’. Dette henviser til forsøg eller forestillinger om, at det er muligt at opnår det totale 

overblik. Med ved at abonnere på den situerede forståelse af sociotekniske arrangementer, be-

tegner Gad & Lauritsen overvågning som et situeret fænomen: »This means that it is through 

specific arrangements and apparatuses that situations of surveillance are established, and one 

cannot get “the big picture”, but specific, partial and framed “versions” of reality« (Gad & Lau-

ritsen 2008: 9). 

 Haraways forståelse af sociotekniske arrangementer, relaterer Gad & Lauritsen til La-

tours oligoptikon. Hvor synet i panopticon er altseende er synet i et oligoptikon begrænset om 

end detaljeret. Synet opnås f.eks. via teknologier som kort (søkort, landkort etc.), dokumenter 

eller it-systemer. Et oligoptikon er dog mere skrøbelig end f.eks. panopticon, da synes nemt kan 

begrænses, f.eks. hvis kortet mistes, eller hvis it-systemet går ned. Overvågning muliggøres 

derved kun via assisterende teknologier som kort og it-systemer. Via Haraway og Latour frem-

kommer en forståelse af, at overvågning er en situeret aktivitet, hvor overvågeren kun har et be-

grænset og skrøbeligt syn af de overvågede. »Thus, if it is accepted that surveillance is a situ-

ated activity that only can produce a limited vision it follows that the concept cannot be defined 

theoretically once and for all, but must be studied empirically« (Gad & Lauritsen 2008: 11). 

Overvågning er forankret i et socioteknisk arrangement, og en forståelse heraf nødvendiggør 

empiriske og etnografiske studier. 

 

Gad & Lauritsen eksemplificerer overvågning som et situeret fænomen og som et resultat af an-

strengelse, friktion og modstand via observationer på Vestkysten, der er et af Dansk Fiskeriin-

spektions skibe, som overvåger fiskeriet i danske farvand. Kort fortalt har alle danske fiskerbå-

de, der er længere end 15 meter, siden 2005 (på baggrund af et EU initiativ), fået installeret en 

antenne, der via en GPS sender information omkring det enkelte skibs position, kurs og hastig-

hed via en satellit til Vestkysten. Denne information tilgår fiskeriinspektørerne på Vestkysten 

via it-systemet ombord. Det er via denne information at fiskeriinspektørerne bestemmer deres 

egen kurs, hvilke skibe der nærmere skal inspiceres etc. 

 Overvågning er dog ikke altid uproblematisk og simpel, men kan være forbundet med 

visse anstrengelser. Det viser sig f.eks. da Vestkysten mister deres forbindelse til satellitten. In-

formationerne i it-systemerne var ikke længere tilgængelige, hvorved inspektionen måtte base-

res på fiskeriinspektørernes rutine og ekspertise. Men selvom der er forbindelse til satellitten, er 

overvågningen alligevel ikke uden anstrengelse. It-systemet er langsomt, det skal besluttes hvil-
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ke skibe overvågningen skal rettes imod etc. Dette viser, at overvågning er et resultat af socio-

tekniske netværk, og at ikke engang overvågeren har fuld kontrol over alle aktørerne i netvær-

ket. 

 Overvågning er også forbundet med friktion eller problemer. Eksempelvis skal Vest-

kysten være vidne til irregulært fiskeri (f.eks. snyd med fiskekvoter eller fangst af ’ulovlige’ 

fisk), før dette kan føre til juridiske anklager. Eftersom den information Vestkysten får via satel-

litten kun er fartøjers position, kurs og hastighed, er Vestkysten nødt til at nærme sig de mis-

tænkte fartøjer, for at få beviser for irregulært fiskeri. Men også vejret, kan skabe friktion for 

overvågningen. Dårligt vejr gør det vanskeligt for Vestkystens besætning at gå om bord på an-

dre fartøjer. Vejret kan derfor sætte en stopper for overvågningen, da Vestkysten i dårligt vejr, 

typisk bliver i havn. 

 Der er også modstand mod overvågningen, og som det eksemplificeres af Gad & Lau-

ritsen kan det være ret nemt, at mobilisere denne modstand. Før den satellitbaserede overvåg-

ning blev introduceret, markerede fiskerne deres bekymring overfor Dansk Fiskeriinspektion. 

Fiskerne frygtede bl.a., at deres privatliv var i fare. Men fiskernes modstand mod overvågningen 

forstummede efter dens etablering. Ikke fordi de accepterede den, men fordi modstand var nem. 

Antennen ombord på fiskerbådene kunne nemt dækkes med en spand, hvilket betød, at Vestky-

sten ikke kunne spore deres færden. Overvågningen af fiskerbådene er derfor yderst skrøbelig 

og nem at undslippe. 

 

Ovenstående studier af Vestkysten viser, at det i studier af overvågning ikke er nok at fokusere 

på overvågeren og den overvågede. Eksempelvis overvåger fiskerne også Vestkysten ved at 

kommunikere og advare hinanden over skibsradioen og Vestkystens arbejde overvåges af Dansk 

Fiskeriinspektion. Endvidere er overvågning igangsæt pga. et EU initiativ. »…this testifies to 

the fact that establishing a specific vision requires work and maintenance, and that it is a dis-

tributed bureaucratic task involving the state, the inspectorate, the EU, and more« (Gad & Lau-

ritsen 2008: 17). Vestkystens overvågning af de danske fiskerbåde, kan derfor betragtes som en 

bureaukratisk opgave. Endvidere viser Gad & Lauritsen via Haraways situated knowledge og 

Latours oligopticon, at grænsen mellem overvågeren og den overvågede udviskes. Vestkysten 

ved ikke alt om fiskerne og fiskerne ved ikke alt om Vestkysten. Overvågningen er situeret og 

dens opretholdelse involverer både anstrengelse, friktion og modstand. 
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Empiriske og etnografiske studier 

Surveillance assemblages og situated surveillance viser, at overvågning ikke kan forstås ud fra 

en fokusering på én social kontekst eller overvågningspraksis. Dette relaterer til den pluralisme, 

som virkningsforståelsen i SCOT knytter til debatten omkring overvågning og virkning. Ek-

sempelvis spillede EU en central rolle i Gad & Lauritsens analyse af overvågning af de danske 

fiskere. Eksemplet viser tydeligt, at der er mere til overvågning end blot overvåger og overvå-

get. Overvågning er derfor et situeret fænomen, som ikke er placeret mellem en overvåger og en 

overvåget, men som formes og påvirkes af et flertal af aktører. Dette ses også ved, at overvåg-

ning ikke findes ét sted, men mange. Ud fra forståelsen af surveillance assemblages, bredes 

overvågningspraksisser ud til at inkludere et flertal af fænomener. Eksempelvis opretholdes 

Vestkystens overvågning af GPS sendere, et skib, vejret etc. Overvågning bliver derudfra til et 

skrøbeligt fænomen, som ikke altid virker, og hvor nedbrud kan komme mange forskellige ste-

der fra. 

 

Et kendetegn ved surveillance assemblages og situated surveillance, som adskiller dem fra især 

panopticon, er at magten ikke nødvendigvis er placeret hos overvågeren. Magten er centralt pla-

ceret i panopticon, men som det ses ud fra fiskeri eksemplet, kan fiskerne manifestere deres 

magt, ved at sætte en spand over GPS senderen. Magt bliver derfor et flydende fænomen, som 

ikke nødvendigvis kan placeres hos en overvåger eller en overvåget. Magten varierer og place-

res hos et flertal af forskellige aktører, fra EU til Dansk Fiskeriinspektion, til vejret og endda til 

en spand. 

 

Overvågning og virkning er et pluralistisk fænomen. Overvågning virker på forskellige måder 

for forskellige aktører. Overvågning og virkning kan derfor ikke anskues ud fra den determi-

nisme som er til stede i både den offentlige debat og i overvågningsforskningen. I henhold til 

virkningsforståelsen i SCOT er overvågning og virkning et resultat af sociale forhandlinger – 

virkninger er derfor et socialt konstrueret fænomen. Mit argument er, at denne pluralisme kan 

indfanges ud fra tilgangene i surveillance assemblages og situated surveillance. 

Overvågning er politik: Demokratisering af overvågningsdebatten 

Jeg har i specialet anvendt virkningsforståelsen i SCOT som min tilgang til overvågningens plu-

ralisme: overvågning er et produkt af sociale gruppers forhandlinger. Men de sociale grupperes 
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fortolkning og bearbejdning af teknologi kan fremstå som gnidningsfri og fritaget for aktørers 

holdninger og politikker. I min anvendelse af SCOT som en virkningsforståelse, giver det god 

mening at se bort fra aktørernes holdninger og politikker. Grunden er, at jeg har anvendt SCOT 

til at give en forståelse af overvågning og virkning som et pluralistisk fænomen. SCOT er af 

Pinch & Bijker (1984) positioneret som en modstand til determinismen – en determinisme som 

jeg har vist er fremtrædende i den offentlige debat og i overvågningsforskningen.  

 Ifølge SCOT er overvågningens virkninger et produkt af sociale gruppers handlinger. 

De sociale gruppers handling har i min præsentation af SCOT, indtil videre ikke været præget af 

de enkelte aktørers overbevisninger og politikker. Deres handlinger har været problemfrie. Men 

det er naturligvis en smule forsimplet at tro, at menneskers handlinger ikke er præget af overbe-

visninger og politikker. 

 En måde at tale om aktørers politikker er Bijkers (1997) ’politics of technology’: 

»This politics will deal with questions of value-ladenness, of emancipatory and oppressive po-

tentials, of democratization, and of the embeddedness of technology in modern culture« (Bijker 

1997: 280). Med ’politics of technology’ sætter Bijker derved fokus på bl.a. signalpolitik, tekno-

logiers potentiale, teknologiens forankring i samfundet og på demokratisering. Dette relaterer 

han til Winners (1980) ’artifacts having politics’, som netop fremhæver politikker iboende tek-

nologi. Begreberne sætter fokus på politiske argumenter i både debatter om teknologi, samt po-

litikker iboende teknologien. Eksempelvis kan politikeres positive syn på videoovervågning, ses 

som et politisk signal om handlekraft. 

 I ’politics of technology’ lægger Bijker særlig vægt på en demokratisering af teknolo-

gidebatter. Hans argument er, at en deterministisk virkningsforståelse hæmmer en demokratisk 

teknologidebat: »Determinism inhibits the development of democratic controls on technology 

because it suggests that all interventions are futile« (Bijker 1997: 281). Determinismen bygger 

på en forståelse af, at det sociale ikke kan påvirke teknologien. Dette fremgår af den offentlige 

debat om overvågning og virkning, hvor overvågningen udelukkende har en påvirkning på sam-

fundet. På grund af debattens polarisering overses det, at teknologien er påvirkelig og at dens 

virkning ikke kun er iboende selve teknologien, men udkommer af sociale forhandlinger: »… 

technology is human-made and therefore subject to many societal influences« (Bijker 1997: 

281). En demokratisering indebærer en anden teknologiforståelse hos debattens aktører. 

 Den offentlige debat om overvågning og virkning har behov for en sådan demokratise-

ring. Der er et behov for at fremhæve, at overvågning er et socialt konstrueret fænomen, og at 

dens anvendelse påvirkes af samfundet. Den offentlige debats nuværende polarisering resulterer 

i et ’enten eller’ valg – enten har vi overvågning eller også har vi ikke overvågning. Polariserin-

gen er tydelig, da det implicit fremgår at overvågning enten er godt eller skidt. Debatten knytter 
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sig derved kun til selve teknologien, da den deterministiske virkningsforståelse reducerer det 

sociale til et ukomplekst fænomen. Risikoen ved denne determinisme er at borgerne vender 

ryggen til teknologien, da der alligevel ikke er mulighed for at påvirke dens anvendelse: »… it 

is quite reasonable for citizens to react by standing on the sidelines and saying ”let the scientists 

sort that out among themselves”« (Bijker 1997: 281). Det overlades derfor til forskningen at af-

klare, om overvågning virker eller ej. Dette ses ved forskningens optræden i den offentlige debat 

i form af både effektstudier og overvågningsforskere. Men der er også fare for at anvendelsen af 

overvågning tager overhånd. Bijker pointerer, at så længe samfundet ikke har nogen indflydelse 

på teknologien, og så længe folk vender ryggen til debatten, er der fare for, at anvendelsen tager 

overhånd. Dette kan forårsages af en blind tillid til teknologiens virkninger. 

 

Videoovervågning er populært hos såvel borgere som politikere. Argumentet er, at det bekæm-

per kriminalitet og øger trygheden. Som et resultat heraf kommer der mere og mere overvågning 

i banker, butikker, på S-togsstationer, gågader etc. Men virker det? Kan videoovervågning rent 

faktisk bekæmpe kriminalitet? Paradokset er, at man ikke ved det. Regeringens eget justitsmini-

sterium undersøgte det i 2006, men kunne ikke bevise det. Men til trods for dette, forslog Ju-

stitsminister Lene Espersen (K) i 2007 en udvidet anvendelse af videoovervågning, og i 2008 

afsatte VK regeringen 10. mio. kr. til opsætning af videoovervågning på 20 særligt kriminali-

tetsplagede steder. Set i lyset af justitsministeriets egen undersøgelse, virker disse beslutninger 

noget besynderlige. Mit argument er ikke at videoovervågning er en dårlig løsning mod krimi-

nalitet. Men så længe man ikke ved om videoovervågning har en effekt på kriminalitet, virker 

det kortsigtet at tillade mere overvågning, og afsætte 10 mio. kr. til opsætning af overvågning. 

Årsagen til denne disponering skal findes i det politiske spil omkring videoovervågning. Det er 

ikke tilfældigt at vi er glade for overvågning, og det er heller ikke tilfældigt, at regeringen ligger 

sig i samme spor. Overvågning er politik, og der er signalværdi i anvendelsen af overvågning. 

 Norris et al. har undersøgt de politiske hensigter bag indførelsen af videoovervågning: 

»The political appeal of CCTV had less to do with CCTV’s proven effectiveness in reducing 

crime and far more to do with symbolic value that something was being done about the problem 

of crime« (Norris et al. 2004: 123). Dette ses ved, at politikere i stigende grad peger på teknolo-

giske løsninger i håndteringen af samfundsproblemer. Overvågningskameraet betragtes til tider 

som et slags universalmiddel til at bekæmpe kriminalitet. Det ses f.eks. når særligt grove eller 

opsigtsvækkende kriminelle handlinger er fremtrædende i pressen, som mordet pga. en hue eller 

Jakob Haugen-Kossmanns forsvinden, som jeg fremhævede tidligere. I begge tilfælde pegede 

politikerne på teknologiske løsninger. Derved viser de en aktiv handlekraft, da de gør noget ved 

problemet med det samme. Som kontrast er der få som stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor en 
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ung mand er villig til at begå drab for en hue. De socialpolitiske argumenter, forsvinder i tekno-

logiske løsninger. 

 Dette understøttes af et studie af videoovervågning i den franske by Lyon. I studiet vi-

ser Martinais & Bétin (2004), at indførelsen af videoovervågning i Lyon, bygger på statistik, de-

terminisme og mavefornemmelse. Videoovervågningen i Lyon, blev indført i de områder, hvor 

kriminaliteten var særlig høj. Dette byggede på en deterministisk virkningsforståelse, da der var 

en forventning om, at videoovervågningen kunne bekæmpe kriminaliteten, men eftersom over-

vågningens effekt ikke er dokumenteret, udkommer de intenderede virkninger af rene mavefor-

nemmelser. 

 De politiske beslutninger om anvendelsen af videoovervågning, bygger ofte på beslut-

ningstagernes forudindtagede forestillinger om, at videoovervågning virker mod kriminalitet 

(Carroll-Mayer 2008). Dette skaber en konflikt mellem anvendelsen og de intenderede virknin-

ger. Man kan sige, at der er en konflikt imellem anvendelsen af teknologien, og den interesse 

samfundet har i teknologiens virkninger. Videoovervågning kan derfor hurtigt blive til hele den 

politiske strategi mod kriminalitet (Groombridge 2008). Dette er bekymrende da der peges på 

en løsning hvis effekt ikke er dokumenteret, men også da problemer som kriminalitet, derved 

forbliver uløste. 

 

Der er brug for nuancer i debatten om videoovervågning. Der er i debatten en stigende fokuse-

ring på at klarlægge, om videoovervågning er godt eller skidt. De to positioner mellem optimi-

ster og pessimister er synlig. Men i denne polarisering forsvinder nuancerne i debatten. Over-

vågning er ikke enten godt eller skidt. Overvågning er måske en glimrende løsning i nogle til-

fælde, i andre tilfælde er det ikke. Som det ser ud nu, mangler der viden omkring anvendelsen af 

videoovervågning, og den polariserede debat hjælper ikke til at finde svarene. Der er behov for 

en mere nuanceret debat, både i medierne, men også hos politikerne. Særligt er det nødvendigt 

med en forståelse af, at teknologien og det sociale gensidigt påvirker hinanden. Overvågning 

kan ikke blot løse en række samfundsproblemer, fordi samfundet og det sociale i høj grad på-

virker teknologien. Det er derfor ikke frugtbart at forsøge at generalisere overvågningens virk-

ning, som det eksempelvis ses i effektstudier. Overvågning virker ikke ens, fordi det anvendes 

forskellige steder. Ved at sigte mod en demokratisering af debatten og en anden forståelse af 

teknologi, bliver det muligt at skabe en mere frugtbar debat om anvendelsen af videoovervåg-

ning. 
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Bilag 

Bilag 1: Eksempel på datasæt 

 

Følgende eksempel stammer fra dokumentet hvem eller hvad overvåges fra 2007. 

 

Dokument: Jyllands-Posten 2007.01.30, 460 ord, id: e08854a5 

Hos Københavns Politi brugte man mandagen på at efterforske sagen – bl.a. ved at gen-

nemse videoovervågningsfilmen fra varehusets kameraer i stuen. Samtidig afhørte politiet 

nogle af de mange vidner, som søndag aften så den hvide personvogn i området omkring 

Illum. 

 

Dokument: Jyllands-Posten 2007.01.30, 569 ord, id: e08854a7 

Mandag aften jagtede politiet en person, som politiet mistænker for at stå bag knivstikke-

riet på Flintholm Station. Ham har politiet identificeret på baggrund af optagelser fra sta-

tionens videoovervågningskameraer. 

 

Dokument: Jyllands-Posten 2007.02.03, 301 ord, id: e089106 

Forældre overvåger børn. I al hemmelighed overvåger forældre deres børn med spionud-

styr, når de chatter og skriver mails på internettet. Den lille dims sættes på barnets compu-

ter – og vupti – så kan mor og far se hvert eneste tryk på tastaturet og affotograferinger af 

skærmbilleder.  
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Bilag 2: Hvem eller hvad overvåges 

 

Hvem eller hvad overvåges 1997 
(121 artikler) 

2007 
(115 artikler) 

Kategorier / koncepter Antal Pct. Antal Pct. 
     
Butik, Post og Finans 20 16,53 26 22,61 
  Banker og pengetransporter 8 40,00 15 57,69 
  Butikker og indkøbscentre 16 80,00 24 92,31 
  Posthuse 0 0,00 1 3,85 
     
 Trafik 27 22,31 24 20,87 
  Transportmidler 12 44,44 10 41,67 
  Færdsel 13 48,15 9 37,50 
  Station 6 22,22 4 16,67 
  Lufthavne 0 0,00 1 4,17 
  P-pladser 1 3,70 4 16,67 
     
Det offentlige rum 12 9,92 15 13,04 
  Byen 10 83,33 12 80,00 
  Andet offentligt areal 2 16,67 4 26,67 
     
Fritid 10 8,26 25 21,74 
  Restauranter og natklubber 6 60,00 16 64,00 
  Hoteller 0 0,00 9 56,25 
  Sport 5 50,00 6 24,00 
     
Institutioner 17 14,05 14 12,17 
  Handicapinstitutioner 0 0,00 2 14,29 
  Fængsler 4 23,53 2 14,29 
  Børnehaver 4 23,53 0 0,00 
  Skoler 5 29,41 4 28,57 
  Universiteter 1 5,88 1 7,14 
  Dyrehospitaler 1 5,88 0 0,00 
  Herberg og døgninstitutioner 1 5,88 1 7,14 
  Andet 0 0,00 2 14,29 
  Plejehjem 0 0,00 2 14,29 
  Hospitaler 3 17,65 1 7,14 
     
Arbejdspladsen 11 9,09 9 7,83 
  Arbejdspladsen 11 100,00 9 100,00 
     
Bolig 5 4,13 5 4,35 
  Bolig og boligområde 5 100,00 5 100,00 
     
Grænse 9 7,44 2 1,74 
  Grænse 9 100,00 2 100,00 
     
Andet 10 8,26 13 11,30 
  Kunst og underholdning 1 10,00 2 15,38 
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  Videokameraer 1 10,00 0 0,00 
  Campingpladser 1 10,00 0 0,00 
  Svømmehaller 3 30,00 0 0,00 
  Kasinoer 1 10,00 1 7,69 
  Monumenter 1 10,00 0 0,00 
  Vejret 1 10,00 0 0,00 
  Dyr  0 0,00 2 15,38 
  Omklædningsrum 0 0,00 1 7,69 
  Sig selv (ekshibitionisme) 0 0,00 1 7,69 
  Afvigere 0 0,00 3 23,08 
  Alm. borgere 1 10,00 3 23,08 
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Bilag 3: Hvem initierer overvågning 

 

Hvem initierer overvågning 

 

1997 
(121 artikler) 

2007 
(115 artikler) 

Kategorier / koncepter Antal Pct. Antal Pct. 

     
Organisationer 18 14,88 21 18,26 
  Institutioner / virksomheder 15 83,33 18 85,71 
  Personer 4 22,22 5 23,81 
     
Myndigheder 15 12,40 16 13,91 
  Nationalpolitiske aktører 7 46,67 16 100,00 
  Lokalpolitiske aktører 6 40,00 0 0,00 
  Politiet 5 33,33 0 0,00 
  Fængselspersonale 1 6,67 0 0,00 
     
Borgere 3 2,48 7 6,09 
  Foreninger 2 66,67 2 28,57 
  Forældre 1 33,33 0 0,00 
  Enkelte personer 1 33,33 5 71,43 
     
Andre 1 0,83 2 1,74 
  Andre 1 100,00 2 100,00 
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Bilag 4: Med hvilke intentioner etableres overvågning 

 

Med hvilke intentioner etableres overvågning 1997 
(121 artikler) 

2007 
(115 artikler) 

Kategorier / koncepter Antal Pct. Antal Pct. 
     
Forebygge og opklare lovovertrædelser 38 31,40 27 23,48 
  Reducere / mindske / bekæmpe 11 28,95 5 18,52 
  Forebygge / forhindre 16 42,11 16 59,26 
  Sikre beviser / identificere gerningsmænd / 
  anholde mistænkte 

8 21,05 7 25,93 

  Forhindre / bekæmpe terrorisme 0 0,00 2 7,41 
  Sikrer overholdelse af færdselsregler 7 18,42 1 3,70 
  Reducere trafikale forbrydelser 0 0,00 1 3,70 
  Forhindre trafikulykker 0 0,00 1 3,70 
     
Øge tryghed og sikkerhed 6 4,96 11 9,57 
  Skabe / øge tryghed 6 100,00 11 100,00 
     
Indsamle information 8 6,61 8 6,96 
  Borgere følger borgere 4 50,00 1 12,50 
  Borgere afslører borgere 5 62,50 5 62,50 
  Øvrig information 1 12,50 4 50,00 
     
Andet 3 2,48 3 2,61 
  Synliggøre modstand 1 33,33 0 0,00 
  Regulering af adfærd 2 66,67 0 0,00 
  Selvovervågning 0 0,00 2 66,67 
  Politisk signal 0 0,00 1 33,33 
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Bilag 5: Positive virkninger og konsekvenser ved overvågning 

 

Positive virkninger og konsekvenser ved overvåg-
ning 

1997 
(121 artikler) 

2007 
(115 artikler) 

Kategorier / koncepter Antal Pct. Antal Pct. 
     
Lovovertrædelser 24 19,83 40 34,78 
  Præventiv effekt (forebygger, mindsker) 15 62,50 19 47,50 
  Opklaring / anholdelse / identificering 14 58,33 11 27,50 
  Bevismateriale / dokumentation af episoder 0 0,00 21 52,50 
     
Tryghed og sikkerhed 7 5,79 11 9,57 
  Tryghed og sikkerhed 6 85,71 8 72,73 
  Modvirker angst /skabe tryghed 1 14,29 0 0,00 
     
Holdning 1 0,83 9 7,83 
  Ikke gene ved videoovervågning 0 0,00 5 55,56 
  Accept af overvågning 1 100,00 5 55,56 
  Anbefaling af videoovervågning 0 0,00 2 22,22 
     
Adfærdsændring 2 1,65 3 2,61 
  Adfærdsregulering / adfærdsændring / 
  konformisme 

2 100,00 2 66,67 

  Selvovervågning 0 0,00 1 33,33 
     
Lovgivning 0 0,00 1 0,87 
  Jura / lovgivning / retssager / kontrolinstans / 
  klager, anmeldelser 

0 0,00 1 100,00 
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Bilag 6: Negative virkninger og konsekvenser ved overvågning 

 

Negative virkninger og konsekvenser ved over-
vågning 

1997 
(121 artikler) 

2007 
(115 artikler) 

Kategorier / koncepter Antal Pct. Antal Pct. 
     
Generelle bekymringer 10 8,26 14 12,17 
  Overvågningssamfundet 9 90,00 14 100,00 
  Etik 1 10,00 1 7,14 
     
Specifikke bekymringer 10 8,26 11 9,57 
  Mistænkeliggørelse 3 30,00 0 0,00 
  Rettigheder forsvinder 1 10,00 0 0,00 
  Privatlivet / privatsfære krænkes / 
  friheden er væk 

3 30,00 1 9,09 

  Tillidsbrud / tillid forsvinder 1 10,00 1 9,09 
  Slut med at færdes uovervåget / 
  anonymiteten forsvinder 

1 10,00 4 36,36 

  Individet krænkes 0 0,00 2 18,18 
  Beluring 2 20,00 1 9,09 
  Krænker medarbejdere 0 0,00 3 27,27 
  Følelse af kontrol 0 0,00 1 9,09 
  Misbrug (skjult overvågning) / ulovning 
  overvågning 

3 30,00 7 63,64 

     
Tryghed og sikkerhed 0 0,00 8 9,20 
  Falsk tryghed 0 0,00 8 100,00 
     
Adfærdsregulering og -regulering 2 1,65 6 5,22 
  Adfærdsregulering / adfærdsændring / 
  Konformisme 

2 100,00 6 100,00 

  Selvovervågning 0 0,00 1 16,67 
     
Holdning 1 0,83 5 4,35 
  Gene ved videoovervågning 0 0,00 3 60,00 
  Det private bliver mindre helligt 0 0,00 1 20,00 
  Folk gør modstand 1 100,00 1 20,00 
     
Lovovertrædelser 1 0,83 4 3,48 
  Kriminalitetsforskydning 1 100,00 4 100,00 
     
Lovgivning 5 4,13 3 2,61 
  Jura / lovgivning / retssager / kontrolinstans / 
  klager, anmeldelser 

5 100,00 3 100,00 
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Bilag 7: Neutrale virkninger og konsekvenser ved overvågning 

 

Neutrale virkninger og konsekvenser ved over-
vågning 

1997 
(121 artikler) 

2007 
(115 artikler) 

Kategorier / koncepter Antal Pct. Antal Pct. 
     
Lovovertrædelser 4 3,31 11 9,57 
  Manglende / tvivl om effekt /  
  videoovervågning er et trosspørgsmål 

3 75,00 11 100,00 

     
Lovgivning 2 1,65 10 8,70 
  Jura / lovgivning / retssager / kontrolinstans / 
  klager, anmeldelser 

2 100,00 8 80,00 

  Genskabt retslig debat pga. klip fra  
  overvågningsdebat 

0 0,00 2 20,00 

     
Holdning 4 3,31 7 6,09 
  Tilvænning til overvågning 1 25,00 2 28,57 
  Ignorering af overvågning 0 0,00 1 14,29 
  Politisk signalværdi 0 0,00 2 28,57 
  Teknologideterminisme 0 0,00 1 14,29 
  Offentlig til privat overvågning 1 25,00 1 14,29 
  Adfærdsregulering / adfærdsændring / 
  konformisme 

2 50,00 0 0,00 

  Forsvindende protester 0 0,00 1 9,09 
  Manglende debat 1 25,00 3 42,86 
     
Adfærdsændring og -regulering 1 0,83 0 0,00 
  Ændring af flygtningestrømme 1 100,00 0 0,00 
 

 


