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N: Mhhh, ja. Vi læser jo på 3. semester og er igang med et 3. semesterprojekt, hvor vi har fokus 

på predictive policing. 

S: Yes. 

N: Der vil vi… Der har vi fundet ud af, at du måske kan være den rette til at have et interview 

med og høre lidt om, hvad dit… din rolle har været oggg ja. Vi har to indledende spørgsmål og 

så kører vi otte lidt mere dybdegående. 

S: Det helt i orden… Yes. Jeg plejer… jeg siger stort set hva som helst ik… og I kan skrive hvad 

som helst i jeres rapport… øhmm, og jeg siger ikke noget, som er hemmeligt kan man sige vel… 

det ligger selvfølgelig i det vi laver. Men det er jo noget vi generelt… jeg har givet 

avisinterviews og alt muligt om det for at komme ud med… budskabet om, hvad det er vi kan. 

Så, så det egentlig bare at sige… men det kan godt være… der vil være et eller andet, hvor jeg 

siger “arhh, det kan I sgu ikke få at vide…”, fordi det for meget ik. 

N: Vi sender det også gerne til dig, når vi har transkriberet det… 

S: Jaa, men det tror jeg ikke er nødvendigt… jeg har snakket med… jeg tror det var nogle 

politistuderende faktisk… sidste år tror jeg… og som jeg snakkede med på samme måde, som 

skulle skrive en rapport det…  som jeg sagde “prøv at høre, det fint. Det styrer I”… Det går nok. 

Det er ikke hemmeligheder på den måde. 

N: Hmm. 

S: Yes… skyd. 



N: Jamen, vi vil starte med at spørge om, hvad din rolle var i forbindelse med indkøbet af 

POL-intel og hvad din rolle nu er, hvor systemet er taget i brug? 

S: Jaer… øhmm. Nemt spørgsmål, langt svar. Jamen det startede egentlig… jeg var tidligere… 

øhmm… politidirektør i Rigspolitiet. Det vil sige jeg havde ansvaret for den faglige del. 

Rigspolitiet er sådan den overordnede styrelse og så er der politikredsene nedenunder… det her, 

det en politikreds ik. Øhmm, og vi drev sådan en metodeudvikling… og det driver de stadigvæk i 

Rigspolitiet… det vil sige, de leverer nye metoder ud til hele politiet. Der er tolv politikredse 

plus Færøerne plus Grønland… så er der fjorten… Rigspolitiet kommer med nye værktøjer, om 

så det er nye biler… nu skal vi have Mercedes i stedet for Opel eller et eller andet… om det er 

uniformer eller it-systemer ik. Og jeg havde det faglige ansvar… i Rigspolitiet. Øhmm… for at 

lave alt… i virkeligheden sætte retningen for alt den it vi skulle ha. Så der en it-organisation… 

som I princippet laver det. Så min rolle var den, at være… sådan helt generelt på it…  at være 

den der siger, jamen det er det her, som politier har brug for. Vi skal have noget som kan det og 

det og det. Og så i forhold til intel (jf. POL-intel), var det lidt specielt… fordi jeg samtidig var 

den der fik idéen til det i en eller anden forstand fordi… det opstod ud af et møde vi havde… i en 

anden sammenhæng til en international konference, hvor der kom nogle folk fra Palantir, som er 

det firma vi også endte med at købe hos… og sad og snakkede om, hvad det egentlig var de 

kunne og hvad de havde lavet til nogle folk i Holland… så sagde jeg, jamen hold da kæft, det 

lyder spændende. Måske skulle vi prøve at gå den vej… så sådan forretningsejer kan man sige, 

hvis man kigger i sådan klassisk struktur på… så vil jeg være forretningsejeren… den der bør… 

øhmm… bør være ejer er projektet og så understøttet af en projekt organisation. Og samtidig 

også repræsentant for brugeren ik… altså som forretningsområde i Rigspolitiet. Nu er jeg 

politidirektør i Midt- og Vestsjælland… det vil sige fra… Greve, Solrød, Stevns og hele vejen op 

til Odden… sådan på tværs af. Og det vil sige, det så os, der bruger det… det… programmet er 

købt, systemet er købt for at politikredsene skal fange forbrydere, sådan flat sagt ik. Og det er så 

mine folk her. Det er efterforskerne hernede, som skal bruge det… og vagtcentralen hernede, 

som skal bruge det og så videre, så nu repræsenterer jeg brugeren… hm. 

N: I den forbindelse, hvad er så dit kendskab til predictive policing? 



S: Jamen, det var mest noget som kom, da vi startede på det her fordi det var noget af det… 

øhmm. I den funktion jeg havde før, der var der rigtig mange firmaer, som kom og siger “vi kan 

sælge jer noget”… IBM kom, de havde Watson, som de rigtig rigtig gerne ville sælge til alle. 

Og siger, “vi kan forudsige systemer, som kan foreudsige, hvem der får kræft og så videre… 

eller vi kan hjælpe hospitalerne, vi kan nok også godt hjælpe politiet. Og i den forbindelse bliver 

det noget, som sådan kommer op og siger “jamen kan vi bruge det”, til at forudsige, hvor den 

næste forbydelse kommer til at ske… og det var… IBM har en fin video, som I så muligvis har 

set, hvis I skriver… øhmm… der er en YouTube et eller andet sted, hvor de havde en reklame, 

der kørte på amerikansk fjernsyn… som viser en… en politibetjent, som går hjemmefra… og en 

mand, der går hjemme fra. Og det ender med, at det mødes foran en 7-eleven, hvor manden han 

havde tænkt sig, at han skulle begå en røveri og politimanden siger, jamen min predictive løsning 

viste mig sådan og sådan og sådan… og derfor står vi nu her og forebygger… et røveri i en eller 

anden 7-eleven et eller andet sted i USA… Så på den måde, var det noget der kom op… når du 

kigger på databehandling… store mængder af data. Så der nogen, der begynder at sige, jamen så 

skal du lave predictive policing… og man kunne også se, der er rigtig mange steder… der er 

studier fra… navnlig amerikanske byer… hvor de har prøvet det her, hvor de ruller det ud… med 

vekslende held. Øhmm, men siger, kan de foreudsige hvor… LAPD har lavet det på Palantir’s 

platform… de bruger… og bruger det i et eller andet omfang, tror jeg. Selvom Palantir siger, 

man an ikke lave predictive… man kan ikke lave predictive i Danmark, fordi der er for lidt 

kriminalitet. 

N: Ja, er det også… er det en af de grunde til, at I har valgt POL-intel fremfor PRED-pol… eller 

noget af det de bruger i Los Angeles? 

S: Øhhh… jaaa, af mange grunde ik. Altså i virkeligheden primært et strategisk valg af 

leverandør… og sige… og det var ikke predictive, som var det vigtigste for os. Hvis det var det, 

så havde vi nok købt noget andet eller… øhmm. Udviklet selv noget andet… jeg besøger… jeg 

var på besøg hos FBI i New York, hvor der sad en eller anden mand, som havde lavet deres eget 

predictive program til FBI… jeg siger, jamen det var ikke det… vi var efter. Det var i 

virkeligheden noget andet, som er meget mere lav… og… eller det meget vigtigere… og… 

meget mere lavpraktisk, det at sige, at få adgang til al den information vi har… som er det vores 



intel løsning (jf. POL-intel) i virkeligheden gør ik. Den gør det meget nemt at finde oplysninger, 

som vi i forvejen havde, men som vi bare ikke kunne finde, fordi vi har uendelige mængder af 

data… så projektet drejede sig om noget andet… det drejede sig om dét… snarer end at sige, 

jamen vi skal have noget der kan forudsige, hvor den næste forbrydelse kommer. Og så 

drejede… leverandørvalget så om at vælge den bedste leverandør… efter min opfattelse den 

bedste leverandør  

N: Nu har du været lidt inde på overvejelserne omkring valget af intel-POL (jf. POL-intel), men 

kan du sådan lige skitsere dem op i sådan overordnede overvejelser om, hvorfor det program 

blev valgt fremfor de andre? 

S: Øhmm, jamen vi lavede i virkeligheden noget andet… vi lavede use-cases… altså vi lavede en 

beskrivelse… vi satte os ned, øhmm, med de folk jeg havde siddende ude i Rigspolitiet og sagde, 

hvad er det egentlig vi gerne vil… hvilke problemer er det, vi gerne vil have løst. Og så lavede vi 

et udbud, der baserede sig på beskrivelser af… politifolk i forskellige situationer. Vi siger, vi har 

en… politimand… det kan sådan set også være servicecenteret hernede, hvor de sidder og tager 

telefonen, når folk ringer 114… og siger, vi laver  nogle beskrivelser af, hvad er det for et 

problem, vi gerne vil have løst. Vi vil gerne have… når telefonen ringer… sådan helt lavpraktisk 

hernede, så vil vi gerne have et værktøj der betyder, at man ikke skal slå op i ni systemer… som 

man skal idag eller, som man skulle før… men at du ét sted egentlig bare kan kigge på 

telefonennummeret på den der ringer ind, taste det ind… og sig okay… den der ringer, er kendt 

hos os… han har to sager verserende, sådan, sådan, sådan… sammenstille oplysningerne 

nedenunder… han er iøvrigt også kendt for det og det og det, øhmm… sådan en beskrivelse af, 

hvad er det vi gerne vil… en efterforsker… jamen vi vil gerne ha, at man skal kunne se sådan, 

sådan, sådan… og så kig vi i udbud… med det… og sååå øhmm, endte det med, at Palantir kom 

med det bedste bud ik. Man kan ikke selv bestemme… eller som du… du laver et udbud og så 

vælger du den der scorer bedst. Men vi endte så med… med den leverandør, som vi også nok på 

forhånd tænkte, var den bedste… til det vi skal ha. 

N: Vi har i forbindelse med… jaa… øhmm, læsning til projektet og forberedelsen til det her 

interview set, at du har kaldt det her POL-intel et supervåben, en revolution og et kvantespring 

ind i moderne politi. Er det det samme du vil sige nu, siden I tog det i brug tilbage i 2017? 



S: Ja. Altså, interviewet var et led i sådan en målrettet markedsføring for at sige, at vi vil gerne 

fortæller, hvad det er vi laver. Så ikke det kommer som en overraskelse… nu kører der 

diskussioner om ansigtsgenkendelse ik, som Københavns Politi har været ud at sige, at de kunne 

godt tænker sig at få noget… som kan genkende… folk på videomateriale. Sige sådan noget, det 

skal ikke komme som en overraskelse, men man skal starte med at gå ud at sige… vi vil gerne 

kunne det her… så det var baggrunden for det… Øhmm, ja det er et et superv…altså, helt 

lavpraktisk ik… hvis vi gik ned i servicecenteret hernede… der sidder en fyr dernede, som er er 

rigtig god til at bruge den lille del af intel (jf. POL-intel)… som i virkeligheden bare er en 

Google løsning… det er en lille søgebar, som du kan gå ind på og så kan du taste oplysninger 

ind… den er han ret god til at bruge hernede, så han gør det… han taster det ind, når folk 

ringer… og så har han på sin skærm et fuldt overblik over… han kan kigge… han kan se, hvor er 

sagen henne, hvor langt er den kommet, hvad ved vi iøvrigt om den pågældende… det tredje sag 

han har verserende hos os… du kan levere helt vildt god telefonservice… hvis du er dygtig til 

det… ved at bruge værktøjet ik. Øhm… hvis man kigger her ude, alle bruger det hele tiden og 

det er ekseptionelt kraftfuldt ik… altså, man får alt frem… hvis en af jer har været nævnt, det har 

i givet for et eller andet… færdsel, what ever… i en politirapport inden for de seneste 20 år… 

fritekst, helt ned i alle de worddokumenter, word perfect dokumenter… hvad Fanden man har 

haft… DSI dokumenter formentligt også… helt tilbage i tid. Alle ord der indgår i nogen 

politirapport, som er skrevet de seneste 23 år eller sådan et eller andet, kommer frem, hvis man 

står der. Det vil sige på et registreringsnummer, på en bil, på en mobil telefonnummer, et 

telefonnummer. Alt hvad vi har af kilder ik. Det helt ekstremt kraftfuldt… Det er i 

virkeligheden… det jo ik… altså man ville tro, at det var sådan alle steder, men der er ikke ret 

mange virksomheder der har på den måde, hvor du kan finde oplysninger… og det virker, helt 

vildt godt. Så er der den mere avanceret del… det det som… som løser de svære sager ik… Hvor 

jeg tror, det vi har været ude med ik… der er en sag… den har I måske set… det for et års tid 

siden, tror jeg nok. Nordsjællands Politi havde en sag med en voldtægt… voldtægtsmand oppe i 

Hornbæk… øhmm… hvor de får en anmeldelse ind, der er en kvinde der er blevet voldtaget i… i 

Hornbæk plantage. Og de kan ikke rigtigt komme nogen vegne. Og så helt tilfældigt, sker der 

det, som altid i Politiet. Ham, en af efterforskerne spiller golf i weekenden sammen en en 



analytiker, altså en der sidder og laver dataanalyser ik… og taler om sin sag og siger “jeg kan 

ikke rigtigt komme videre” og så siger analytikeren “jamen skulle vi ikke prøve at bruge Intel (jf. 

POL-intel) på det?”. Og så sætter de sig ned… og taster egentlig bare ind, hvad de ved om det… 

jamen, hvor det sket henne? Det her… øhmm… Hvordan er voldtægten foretaget? Hvad siger 

hun? Jamen, hun siger, at han lugter kraftigt af røg… og af… jord, tror jeg… altså muld eller ler. 

Analytikeren sætter sig ned… øhmm… taster det ind i systemet og den søger ned i alle de 

tidligere sager, de seneste 25 år eller et eller andet. Så dukker den op med en anden sag… fra 

øhmm… fra… som er 10 år gammel eller sådan et eller andet, hvor de samme ting indgår… og 

du ville aldrig nogensinde kunne have fundet den ellers… vi har sagen et eller andet sted… 

Nordsjælland Politi har sagen liggende et eller andet sted på papir, fordi alt bliver printet ud i 

papir. Så skulle nogen kunne huske, “hold da kæft, vi havde sgu da en voldtægt, der minder om 

det her for 10 år siden, 7 km væk”. Så går de igang med det næste og siger, jamen okay… det 

kunne godt se ud som om, at vi har noget her… de har DNA spor, fra voldtægterne ik… man 

efterlader DNA… han har efterladt DNA spor på de to ofre. Så går de igang med at sige, hvad er 

der iøvrigt. Har vi nogen kendte voldtægtmænd, som bor… nu har vi to gerningsteder… det nok 

den samme… hypotesen er nu den, at det nok er den samme mand, der har begået de her to 

voldtægter. Der dukker iøvrigt, som jeg husker det tre-fire andre sager frem, hvor vi ser andre 

former for sædelighed i områderne omkring Hornbæk, som også passer, med nogen af de her 

ting. Så går vi ind og kigger og siger… jamen har vi nogen kendte sædelighedsforbrydere, som 

bor indenfor… de her… eller som på gerningstidspunkterne har boet i nærheden af nogen af de 

her to steder. Er der nogen personer, som indgår i begge sager, ja hov, der er en mand, som 

dukker op i begge sager. Og altså det er sådan, som I vil forestiller jer, at det køre på nettet… den 

kommer frem og siger ‘klik’… her har I de to sager, her er alle personerne. ‘Bing’, der er en 

personer, som indgår i begge sager. Gad vide, om vi skulle kigge på ham. Så går du på 

opensource (jf. Facebook, Instagram, LinkedIn osv.) og siger, jamen hvad laver han? Han er 

entrepreneur, han er ryger… på hans Facebook, kan du se, at han er ryger og han driver et lille 

entrepreneur firma, deraf lugten af jord… hm… måske skulle vi tage ud til ham og tag et 

mundskrab og se om ikke hans DNA matcher det vi har fundet på de her to kvinder… det gjorde 

det. Det der er en revolution… han ville aldrig nogensinde være blevet fanget. Som i aldrig 



nogensinde være blevet fanget, hvis ikke de havde gjort det her. Så det er… ja… udfordringen i 

det er så at få det brugt. Som I også kan se, det var rent tilfælde, at de var ude at spille golf. 

Øhmm… hernede i efterforskningen er udfordringen at få den brugt, fordi man bliver ved med at 

gøre det, man plejer at gøre.  

A: Hvis jeg må opfølge til det. Man har fornemmelsen af, at det er et rigtig stærkt værktøj, man 

har også fornemmelsen af, at det kun kan være så stærkt som dem der bruger det. Hvor meget 

energi bruger man på, at lære folk det her? 

S: Jamen , det er det sprængende punkt i projektet det her. Vi havde sådan set et succesfuldt 

projekt i den forstand, at vi fik købt det til prisen. Vi fik det vi havde betalt for og mere til, fordi 

Palantir er rigtig rigtig dygtige… øhmm… helt generelt. Problemet er, at når så det kommer ud, 

så at få folk… det man tager til sig, det er den nemme del af det. Det er det, der hedder ‘finder’, 

som er googlesøgningen. For enhver kan se, at det er sgu meget smart. Når du skal lave en sag, 

så taster du bare navnet ind eller du taster registreringsnummeret ind på bilen. Woops, så kan du 

se alle sager, vi har med den her bil. Det andet, det er meget mere avanceret, for du skal kunne 

sige, “hov”… hmm… 2 voldtægter eller… jeg søger lige i systemet, sådan sådan og sådan. Det 

kan man sige, at læringen af det er, at der fik vi underdimensioneret indsatsen for at få det 

implementeret i “VUND”(??), som det hedder herude nu. Og sige, jamen vi har fået værktøjet. 

Det svarer lidt til, at du får leveret en Maserati eller et eller andet, som patruljebil og får af vide, 

at nu kan du køre 250 km/t og du kan sådan sådan og sådan. Men det rigtig ærgerligt, får vi kører 

stadigvæk 110 km/t. Fordi der er ikke rigtig nogen, som tænker i alle de nye ting. Det vi gjorde 

det var at sige, at vi har nogle særlige enheder. Københavns Politi for det første og så herude, der 

er der omkring 50 mænd, der arbejder med efterforskning hernede, som kunne være i 

målgruppen. I Københavns Politi er der 300… øhmm… Vi har to regionale 

efterforskningsfællesskaber. Et i Karlslunde og et i Århus. Det er dem der skal være de dygtigste, 

de tager de tungeste sager; rocker/bande sager og internationale sager. Der der investerer vi, at 

ansætte nogen der i virkeligheden ikke har en politimæssig uddannelse, men har en analyse 

baggrund. De kommer med en baggrund som dataanalytiker eller et eller andet, øhh, hva fanden 

man nu har ik og siger, der sætter vi 40 mænd ind ik. Med en helt anden baggrund. Herude, der 

er det svært. Altså, mine penge, de går til at holde patruljevognene på gaden og drive 



servicecenteret hernede og ekspeditionscenteret I hilste på. Og så er der en lille bitte del af 

pengene til avancerede ting og det er der. Så er der også noget med at få unge ind. Jeg skal tage 

imod 17 nye politifolk på fredag. De er i gennemsnit 24 år eller sådan et eller andet og der er 

formentligt nogen af dem, som vil sige, det her, det er helt vildt fedt, det kan jeg godt. Jeg har 

folk siddende hernede, som skal opklare snyd på Facebook, som aldrig har brugt Facebook og 

det er en udfordring ik. Så langt svar igen for at sige, det er… det nemmeste i verden, det er at 

købe noget nyt… grej ik… eller det ikke nemt, men du kan godt gøre det. Du skal have nogen 

der kan bruge det eller har lyst til at bruge det og det er en udfordring. 

N: Hvilke forventninger havde I til POL-intel og har de levet op til jeres forventninger? 

S: Ja, i den forstand, at programmet kan meget mere end… altså det vi mangler, det er at få nogle 

datakilder på… det jo dybest set… det er bare… det må jeg ikke sige for David fra Palantir, men 

det er i virkeligheden bare en integration ik. Altså det er noget der giver adgang til alle de data, 

vi har liggende her nede. Vi får flere og flere datakilder på. Nu får vi lige om lidt… øhmm… 

vores nummerpladesystem, så alle de billeder der bliver taget fra automatisk 

nummerpladegenkendelse rundt omkring i landet, bliver lagt ind. Jamen, det virker skide godt. 

Der hvor det har fejlet, det er så på det andet… det er at sige, at organisationen har faktisk ikke 

rigtig været klar til at tage det ind. Hvis vi var en bank, så ville man ikke købe sådan noget som 

det her. Det har kostet… jeg kan ikke huske hvad det var kontraktsummen var… men omkring 

25 mio og et eller andet… what ever… du ville aldrig købe det uden at… sådan en som mig… 

hvis jeg var filialdirektør i Danske Banks filial i København eller et eller andet… og jeg havde 

ansvaret for København i Danske Bank, så ville der være et krav om, at jeg skulle bruge det, 

fordi, nu havde man brugt en helveds masse penge på at lave det og det er der ikke på samme 

måde hos os. Så der er sådan en… det er der udfordringen ligger… at få det ud for alvor.  

N: Lidt tilbage, til det du nævnte før. Hvorfor er det, at man ikke har valgt at integrerer 

predictive policing i POL-inetl? 

S: Jamen vi startede med at have det og sagde, at vi gerne ville bruge det, øhmm… vi ville bruge 

det i vagtcentralen… i høj grad, som det vi landede på at sige, at det er en god ting at ha… 

øhmm… Jeg tænker lige nu i den her politikreds, der er der ni patruljer ud at køre ik. Og de 

bliver lagt passende fordelt udover kredsen, så når det næste opkald på, så skal de være tæt på… 



vi ligger i gennemsnit på 10 minutter. Fra man ringer til os, 1-1-2, til vi er fremme, går der ca 10 

minutter. Det kunne være fedt også at have noget, hvor man siger, hvis man har lidt ekstra tid, så 

lægger vi patruljen der, hvor den næste hændelse, kommer til at ske. Ikke der hvor folk og… 

osv… men der hvor det næste indbrud f.eks. kommer. Og det startede vi også med og så kom de 

god Palantir folk og sagde, at nu havde de kigget rigtig rigtig grundigt på det. De har lavet en 

løsning til LAPD… på det. Og de har lavet en løsning et eller andet sted til en Amerikansk… 

eller… de utallige amerikanske politistyrker… de har lavet en til New York området. De siger, 

prøv at høre, den gode nyhed er, at der er for lidt kriminalitet i Danmark. Du kan ikke gøre det 

med statistisk eller… øhmm… du skal have en kæmpe population af indbrud for, at du kan 

forudsige, med en eller anden grad af sikkerhed, hvor den næste kommer. Og derfor blev det 

fravalgt. Og nu er det blevet til noget andet, som hedder SmartSpot, som også er en Intel (jf. 

POL-inet)… det er baseret på den samme platform og som bare siger historisk… altså hvis man 

kører… hvis det er fredag nat, i den her kreds, kl. 3. Hvor sker der historisk flest… øhmm… 

blufærdighedskrænkelser. Hvor sker der flest… sådan sådan sådan. Det ikke en forudsigelse om, 

hvor kommer den næste, men nogle bobler som viser, jamen i det her område… her i byen ville 

området være, ikke overraskende, Dansebar lige her nede… nede ved stationen. Det er der, hvor 

der er ballade hver aften. Men du kan sådan set også få nogle andre ting. Du kan køre sådan 

slider henover og sige, jamen… fra kl. 22 til kl. 04.00, i København… hvor er det, folk kommer 

op at slås. Og det ændrer sig over tid. I Århus der er det meget tydeligt. Der bevæger det sig fra 

midtbyen, som det hedder derovre… og så bevæger det sig ud langt hovedvejen, hvor folk går 

hjem og så kommer de op at slås undervejs. Det er ikke predictive. Det er bare baseret på store 

mængder af data, men den giver dig en idé om, hvor skal du have dine folk henne på hvilke 

tidspunkter. Grundlæggende er det simpelthen bare fordi, der er for lidt kriminalitet. Jeg tror det 

eneste de sagde, at de måske kunne lave det på, det var i København…  inklusiv Frederiksberg… 

og formentlig på… på sådan uro… altså natlig ballade ik. Der kunne de muligvis lave noget, men 

ellers er der alt for lidt kriminalitet i Danmark. Så det jo… London, der har de lavet en løsning… 

der findes en Palantir… video, et eller andet sted på nettet tror jeg, som viser hvad, de har lavet 

til London… men det er også fordi, at der bor 10 mio i London ik. Og de har meget kriminalitet. 

N: Ser du nogen kritikpunkter i predictive policing her i Danmark eller bare sådan generelt? 



S: Ja, altså der er helt vildt meget… der findes en, der hedder Jesper Lund fra It politisk forening, 

som bliver ved med at sige, hver gang jeg møder ham, at han er meget meget bekymret over det 

vi har lavet og han synes, det her kommer nok til at gå galt fordi, vi… vi tror vi ved hvilke folk, 

der er mere kriminelle end andre og så kommer vi til automatisk, at gøre dem mere kriminelle. 

Og det er en kæmpe diskussion i USA ik. At du kommer til at udpege unge sorte mænd og hver 

gang, når du siger “jamen det dem”, så kommer du til at gå efter dem. Vi har haft lidt en afart af 

det samme her i Danmark… ikke baseret på predictive, men bare på… jamen har politiet en 

forhåndsopfattelse af at det er unge invandredrenge på Nørrebro… det er dem der er problemet. 

Hvad nu, hvis det var sådan nogle som jer. Der er ingen af jer der ligne invandredrenge på 

Nørrebro. Hvad nu, hvis man systematisk kun går efter dem, der ser ud på en bestemt måde… og 

så får man bekræftet, fordi der sjovt nok af nogen af dem, der har stoffer på sig eller et eller 

andet… det er den indvending, man vil få. 

A: Ja, jeg tror det er en af de ‘buzzwords’ vi også har fundet, der hedder ‘runaway feedback 

loops’, hvor man ligesom går efter de samme. 

S: Du får bekræftet… så vil det vise sig… jeg havde et større skænderi med en journalist fra DR2 

om det samme, hvor hun blev ved med at sige… hun mente simpelthen ikke at anden generations 

indvandrer er mere kriminelle end etniske danskere… det var kun fordi, at politiet gik mere efter 

dem. Så sagde jeg, prøv at hør “det muligt, at det er rigtigt, men tallene viser bare sådan og 

sådan, men du kan have ret. Det kan være, at det i virkeligheden er kvinderne”. Typisk vil en 

patrulje meget meget sjælendt stoppe to kvinder… to unge piger, der kommer gående. Jeres 

sandsynelighed for at blive stoppet af en patrulje, den er ti gange større end to piger, der kommer 

gående ned af Gothersgade på præcis samme… argh, måske ikke Gothersgade, men så et andet 

sted på præcis samme tidspunkt… fordi man inde i hovedet har sådan en “jaja, det er sådan nogle 

som jer, der laver kriminaliteten. Det er ikke pigerne”. Det bliver selvfølgelig selvbekræftende, 

hvis du gør det… men vi fik aldrig det problem, for der er ikke noget predictive element… der er 

kun den her SmartSpot funktionalitet, som egentlig bare siger… når du skal sidde og planlægge 

dine patruljer, hvis du har lidt overskuds tid. Hvad plejer der, at ske nu? Det er natten mellem 

tirsdag og onsdag og vi har en patrulje tilovers i kredsen… hvor plejer der at ske noget mellem 

kl. 1 og kl. 2.  



A: Er det sådan dagligt man gør det? At der måske vil være de her steder idag? 

S: Ja, det kan du gøre i hvert fald. Jeg ved faktisk ikke engang om vi har fået rullet det ud her. 

Det er noget af det, som kom sent. Det er kommet efter, at jeg har forladt rigspolitiet, men ja, 

princippet er, at du skal kunne bruge det 3 gange om dagen. Og så skal vi køre i 3 holds skift 

ik… så hver gang et nyt hold melder ind, så skal både vagtchefen hernede eller man skal nede i 

vagtcentralen kunne sige, okay… du skal også… den enkelte medarbejder skal kunne gå ind og 

sige, jeg skal ud at køre, jeg skal køre i Køgeområdet… hvad plejer der at ske, på det her 

tidspunkt ved Køgeområdet? Hvor er det, der plejer at ske noget? Jamen, det kan være, at vi skal 

ligge der i stedet for at ligge der, hvor vi ellers ville gøre det. Men det er bagudrettet. Det er ikke 

predictive. Det er egentlig bare et spørgsmål om at sige, hvad er der historisk sket. Men jeg 

startede med store forventninger om, at vi skulle lægge oplysninger om… vejr og vind og 

sportskampe og demonstrationer og tusind andre ting ind… og så ville den fortælle os hvad… 

hvor vi skulle være henne. Men det tog de hurtigt livet af… øhmm… Palantir folkene. De sagde, 

jamen det giver ingen mening. 

A: Fordi der ikke var nok? 

S: Ja, altså der er alt for lidt kriminalitet. 

N: Skal Intel (jf. POL-inetl) ses som en hjælpende hånd til efterforsking og andet politiarbejde 

eller skal det erstatte det menneskelige input? 

S: Nej, ren hjælpende hånd ik. Altså, du nødt til at ha… det bedste… det sted jeg har set det 

virke bedst, det er i Holland, hvor de havde sådan en fin gruppe, hvor der sad… 30 mand… 40 

mand i et lokale, mænd/kvinder. To og to, med skærme foran sig, en efterforsker og en 

dataanalytiker. Og så sidder politimanden og siger, jeg tror, at det er sådan her, det er og så siger 

analytikeren, okay, det prøver at jeg se, hvad systemet siger til. Du skal have en politimand, der 

har hypoteserne. Du kan ikke… altså… alt det er AI og… altså vi bruger… Palantir har AI inde i 

systemet, så det lærer også og kommer med… jeg kan slet ikke huske, hvad det er. De plejer at 

sige, hvor det er, de bruger det. Men altså, der ligger de her ting i det, men med sådan en hele 

tiden forventningsafstemning, hvor de siger, jamen det er jer, der skal spørge systemet… det er 

jer… det er jer, der kender politiarbejdet. Det systemet kan gøre, det er, at gøre det meget meget 

nemt. Systemet kommer også ud med observationer på personer, hvis det er det du vil have. Sige 



hvem er… hvis vi vil finde… top… De ti som vi helst skal have taget ud. Hvem er egentlig mest 

aktive… så kan du bede systemet om det, så får du noget ud. Det er stadigvæk dig, der definerer, 

hvad det er, du vil vide. 

N: Hvad har det betydet for arbejdsfordelingen? Er der flere timer til kontorarbejde eller?  

S: Tanken var jo, at der skulle være mere tid til at lave politi ik. De siger også, dem man spørger 

om det… altså slagordet på det er, at førhen, der brugte man 80% af tiden på at indhente data og 

20% på at analysere det. Nu skal du bruge 20% på at indhente og 80% på at analysere. Og hvis 

du bruger det… når du bruger det, så virker det på den måde ik. Før… altså I drømmer ikke om, 

hvad der ligger af USB-stiks med alt muligt materiale, som bliver hentet ind… det kommer i 

forskellige formater. Så bruger du i virkeligheden… på en 37 timers arbejdsuge… så bruger du 

30 timer på at få det pillet ud fra dine USB-stiks, konverteret, lagt ned og fået gjort sådan og 

sådan og sådan… og så de sidste 7, minus frokostpauser, til at sidde og kigge på det ik. Og det 

kører bare nu. Og jo flere datakilder vi får på, jo nemmere bliver det… når du får RNPG(??) på, 

så kan du se alle steder bilen har været. Du behøver ikke selv og sidde og sige, okay, nu går jeg 

over i nummerpladesystemet og ser, hvor den her bil, har været. Det får du bare frem på dit kort 

med det samme. Så på den måde, der sparer du noget tid… det interessante er, at du skal have 

nogle folk, som af sig selv siger… hmm… jeg går lige ind i systemet… og det er udfordringen. 

For nogen gange er det nemmere… hvis du ikke lige kan finde ud af det, så er det nemmere at 

sige, prøv at høre, jeg gør som jeg plejer at gøre.  

A: Det som de gør i LAPD, der har de haft Palantir folk ude i sådan en opstartsperiode. Har I 

gjort noget lignende?  

S: Ja, Palantir vi rigtig gerne… de siger selv, at det er det deres folk synes, er det sjoveste. Vi 

har… vi havde en stor sag… et uopklaret drab, hvor vi egentlig fik dem ind her i 

efterforskningen… man lavede sådan en efterforskningsstab her nede… eller et lokale, hvor man 

sidder og arbejder… med det… og hvor de kom ind og sad med til at understøtte, fordi de bare 

har nogen som bare er rigtig dygtige… øhmm… og som led i udviklingen… altså de siger selv, 

at den bedste måde at lære at bruge systemet på, det er, at de kommer og hjælper folk, som selv 

sidder med et konkret problem. Så det er en del af det. Så har Rigspolitiet uddannet nogle folk, 

som kan det samme… så det er også det, som der i høj grad foregår… men… jeg vil hellere… 



jeg vil gerne have nogle Palantir folk ud at sidde og siger, okay, vi kommer og hjælper jer med 

det her. Og i virkeligheden, når de er færdige… når du har kørt 1 uge på den måde, så kan du 

selv… for så er det heller ikke svære. Hvis man er nogenlunde normal kvik til it, så er det ikke 

svære end det.  

N: Har I haft nogen sager, hvor Intel (jf. POL-intel), har mistænkt nogen udefra nogle bestemte 

mønstre, som en efterforsker ikke har været enig i? 

S: Ja, helt sikkert. Altså, det kommer jo ikke frem med et navn. Det kommer frem med en liste 

med personer. Eller en liste, med sådan sådan sådan, hvor du selv skal finde ud af… jeg kan ikke 

engang huske… vi har ikke… jeg prøvede på at få lavet nogle videoer, hvor man kunne se, 

hvordan det virker, men der findes kun… der findes en engelsk video, som de har lagt op tror 

jeg… fra Metropolitan Police ik. Eller fra London, som viser, hvad det kan… men det kommer 

bare frem… du kommer med nogle ting… som du tænker, det her… de plejer at bruge indbrud 

som eksempel… begået på en eller andet bestemt måde og der skal være en grøn skruetrækker. 

Jamen, så kommer det frem med alle de sager, hvor der står noget om en grøn skruetrækker… 

indbrud, inden for den og den tidsserie og inden for den og den geografi. Og så skal du selv sætte 

dig og kigge og sige, jamen der dukker alle mulige op… og på samme måde, vil der være navne 

på folk, hvor du selv skal sige, jamen okay, øhmm… nu har vi fået det snævret ind til 10. Vi 

startede med i starten i princippet at have ubegrænset og nu er der 10, som systemet siger, er 

særligt interessante i forhold til de her drab eller den her voldtægt eller et eller andet. Jamen, så 

skal du selv igang derefter med at lave andre ting… så det er ikke… det er ikke et ekspertsystem 

der kommer ud og siger, at det var ham der gjorde det, det siger bare, her er hvad I ved i forvejen 

og så kan du så importere opensource oplysninger og sige, her er hvad der findes ude på nettet af 

oplysninger… om de pågældende eller den pågældende… og så kan du få det vist på skærmen. 

N: Vi har også kunne læse, at du har udtalt dig om, at Intel (jf. POL-intel) på længere sigt kan 

udvikle sig til predictive policing. Det er nogle år tilbage, men vil du stadig sige, at Intel (jf. 

POL-intel) er så træfsikkert, at det kan udvikle sig til predictive policing? 

S: Nej, altså ud fra den simple betragtning, at der er for lidt kriminalitet i Danmark ik. Jeg vil 

simpelthent sige, at du kan ikke… du skal have en tilstrækkelig… statistisk skal du bare have 

helt vildt mange sager før, du kan begynde at bruge det til noget. Og det var… det var ikke fordi, 



jeg var ked af det… det var jo et godt budskab, da de søde mennesker (jf. Palantir) kom tilbage 

og sagde, det der du har snakket om, predictive… som var noget af det vi startede med at lancere 

og sagde, at det var noget af det vi håbede på at få… det kommer du aldrig til at få, fordi I har for 

lidt… eller du skal håbe på, at I aldrig kommer til at få det, fordi I har for lidt kriminalitet i 

Danmark. De kommer alle sammen fra USA og synes, at Danmark er et… et meget meget 

fredeligt land at være i ik. De siger, vær I bare glade for det, fordi I er et af de lande, hvor vi ikke 

kan levere det her. Og så tror jeg generelt, at det er lidt… bekymrede… altså Palantir er ikke et 

firma, der satser på predictive policing… selv ikke i lande, hvor der er kriminalitet nok. Der er 

nogen af de andre, der har slået sig op på at være predictive… der er nogle politistyrker, der har 

slået sig op på at sige, at de kan lave predictive policing, hvor de siger, jamen, det virker ikke… 

det skaber større problemer end det løser ik. 

N: Har I gjort jer nogle overvejelser om det her ‘algoritmisk bias’ og de her ‘runaway feedback 

loops’ i jeres fravalg af predictive policing? 

S: Nej… det ville have været… så ville det jo bare have været… så ville jeg… det er nemt at 

svare på i en eller anden forstand og sige, prøv at høre, det her, det er bare et værktøj. Du får, 

som efterforsker… som efterforsker får du… nogle ansigter på nogle folk, som hænger sammen 

på en eller anden måde, men det er dig selv, der bagefter skal ud… det er lidt ligesom den 

diskussion vi har for tiden med DNA og teledata og siger, prøv at hør, det er jo ikke det i sig 

selv, der betyder, om man ryger i spjældet. Der skal mere til. Så… så der har vi bare sagt… det 

er klart… den forbryder du ikke kender og som aldrig har været i kontakt med politiet, vil ikke 

dukke op, når du søger i dine systemer… når du kigger… altså det det gør dybest set, det kigger i 

politiets systemer og siger hvem… er der nogen… har ham her været i det og så henter den 

oplysninger fra CPR (jf. CPR-registret) og siger, hvem er han i familie med… er der nogen i 

hans familie som og så videre og så videre. Hvis du slet ikke er kendt for noget, så dukker du 

aldrig op og så vil du selvfølgelig… så vil du sige, så vil det her hjælpe dig, for så vil der blive 

peget på alle mulige andre, jaja, men det er trods alt bedere at vide… at de her kunne være 

interessante, som vi kender end ikke engang at ane, at de kunne være interessante… nu er der 

kun en der er ude, nu er der fem der er ude måske ik. Så nej… så nej ikke på den måde nogen 

bekymringer. Øhmm… altså USA… det er bare et andet land. Alle de diskussioner, de har i USA 



om, hvad det fører til og hvordan de gør… de har jo også… større diskussion rom race bias, end 

du har i Danmark ik. Større diskussioner rom politivold og folk der bliver skudt og tusinde ting 

ik. Så… på den måde ik… jeg ville… vi havde taget det… hvis der havde været mulighed for 

det, så havde jeg taget det. Jeg vil da gerne have et system, der kan fortælle mig med en eller 

anden sandsynlighed for det næste indbrud, det kommer. Hvor skal vi have bilen liggende, så de 

kan fange indbrudstyven i stedet for de slipper væk ik. Og så må man leve med, at den ikke er 

præcis. 

A: Og i forbindelse med det. Jeg kan allerede se, at POL-intel, som det er nu, virker ret 

strategisk. I har været ude at fortælle, hvad I kan med det og hvordan I har tænkt jer at bruge det. 

Og det er jo der, den slags diskussioner kan dukke op. Det havde man vel også gjort, hvis det var 

med predictive policing. 

S: Jaja, så ville man stille op og vise… altså jeg inviterede Jesper Lund fra It politisk forening… 

han var ude i Ejby på mit kontor og se, hvad det var, systemet kunne, fordi han brokkede sig så 

meget og sagde, jamen det kan da sikkert… jeg har læst alle mulige artikler på nettet om, at det 

kan bruges til predictive policing… så sagde jeg, jamen, prøv at hør Jesper, gid det var så vel… 

kom ud at se det. Og så brugte vi to timer, Rigspolitiet og Palantir på at snakke med ham. Ud fra 

den betragtning og sige, det er bedere, at de ved, hvad det er, vi kan end, at der kommer alle 

mulige artikler om, at de går nok og gør sådan og sådan og sådan, men nej, det gør vi så ikke. Vi 

startede det hele… eller jeg startede det hele med at sige til Justitsministeriet, prøv at hør her, vi 

skal bruge en lovgivning om det her, fordi folketinget er nødt til at kigge på det og sige, det her 

må I gerne… og så gjorde de det… og det er også at lukke ned på forehånd, så ikke der kommer 

nogen bagefter og siger, hvad fanden er der sket her… der var ingen der sagde til os, at politiet 

pludseligt kunne sådan og sådan og sådan… vi har selv ringet til aviserne og sagt, vi vil gerne 

give jer en historie. Hvis I vil skrive om det her, så stiller vi op og Palantir stiller op, så alle kan 

se, hvad det er, det går ud på…  Retsordføren, Enhedslisten… alle hele vejen over… jamen sig, 

kom ud og se hvad det er, systemet kan. Vi kommer ind i Folketinget og viser folk, hvad det er 

det kan, så I ved det… så kan I diskutere det bagefter. Vi skal ikke blande os i, hvad I mener om 

det, men I skal vide, hvad I taler om. Det ville vi have gjort med predictive policing givet vis… 

hvis I synes, at det skal forbydes, så må I forbyde det. Så langt kom det bare aldrig… så. 



N: Det her hollandske system, du snakkede om, minder det om det danske (jf. POL-intel) på 

mange punkter eller? 

S: Ja, det er det samme. Altså, Palantir er grundlæggende den samme platform nedenunder ik. 

Altså, det er et integrationssystem… det er noget, hvor du tager alle dine datakilder og putter 

dem ind og får dem vist, på en enkel intuitiv brugergrænseflade… øhmm… og det de har lavet til 

LAPD, som man også kan se videoer af, hvad det er de gør, baseret på i høj grad 

nummerpladeoplysninger, jamen, det er det samme… så får du det selv… de har den 

underliggende platform, som kan integrere… i virkeligheden det de er dygtige til, det er, at 

integrere til alle mulige forskellige datasystemer ik. I vores tilfælde… øhmm… jeg kan ikke 

huske, hvor mange forkellige tekstbehandlingsformater vores politirapporter, de ligger i… men 

25 års tekstbehandlingsformater… der er eddermændende mange… det er de rigtig dygtige til at 

integrerer ned til og de er også dygtige til at vise, hvor kommer oplysningerne fra, så du kan sige, 

jamen, den her politirapport… der ligger typisk 5 udgaver af den samme politirapport ik… når 

du sidder og skriver, så bliver der gemt en version, så skriver man videre på den… og de kan 

vise, hvor kommer det fra. Det de bygger oven på, det er så, hvordan du vil have, at det skal se 

ud hos dig… hvad er dine datakilder?… jamen de kan være lidt forskellige… typisk vil det være 

stort set det samme… fra politi… fra land til land ik… men ellers… hvordan vil du have det 

vist… hvordan vil du gerne have, at det skal se ud, øhmm… så det grundlæggende system er det 

samme og så skriver du under… når du køber hos Palantir, så skriver du under på, at de må 

bruge det, de udvikler til dig… må de bruge… til at levere til andre lande… hvilket jo er en 

smart måde at gøre, når de primært sælger til politi, efterretningstjeneste og forvsar. Så det vi har 

brug for, når vi… den finder løsninger, som vi har fået lavet, var der ikke andre, der havde fået 

lavet. Så den rejser de rundt med… vi stiller op i et vist omfang og fortæller andre lande om… 

jamen, vi kan sådan og sådan og sådan, baseret på det her… så kan de sælge noget til det andet 

land. Så på den måde er… løsningerne er langt hen ad vejen ens. Systemerne nedenunder er 

forskellige, men data… altså, politidata er jo det samme… i hele verden ik… det er de samme 

ting vi har; passageroplysninger, nummerplader, telefonoplysninger, aflytninger… og så alle 

mulige oplysninger om den enkelte person… kriminalitetsregistre… egne 

sagsbehandlingssystemer ik, så…  



A: Jeg har lige et spørgsmål i forhold til, da I… det lød som om, at idéen til POL-intel, kom fra 

en konference, hvor I fik hørt om det. Var der en forbindelse til krudttønden? 

S: Nej… jamen det… altså, i virkeligheden… så, det sådan… det udsprang af en uformel snak… 

det vil sige vi var til Interpol generelforsamling… det er der en gang om året… det var i 

Monaco… så sad vi på et hotel der og der er altid sælgere. Når politichefer er samlet, så kommer 

der it firmaer og siger, I skulle tage at købe sådan en ting her… og der sad så nogle Palantir 

folk… øhmm… og så snakkede vi med dem og det var… det var før Omar… og så gik vi 

egentlig igang og sagde, det her, det lyder egentlig interessant, det kunne være… det kunne være 

vi skulle prøve at lave noget på det. Og så var vi igang med at kigge på det, da Krudttønden kom. 

Og så sker der jo det på bagkant… når du har haft sådan overfald eller sådan et angreb… så er 

der nogen, der kommer og siger, hvad har I brug for. Har I brug for mere, for at kunne håndtere 

det her? Og så var det egentlig bare at tage noget, som vi havde tænkt i forvejen… ikke til 

PET… primært ikke til det, som de laver, men til almindelige efterforskninger… og sige, jamen, 

det her, det er skide smart. Hvis man skal opklare sådan noget som Omar, så er sådan et her 

system rigtig godt. Fordi, så kan du få penge. Regeringen kommer og siger… kunne I ikke… I 

skal finde på noget… som kan bekæmpe terrorisme og der er penge i det. Jamen, fedt nok, vi har 

et problem med 25 mio kroner, som vi skal have fundet til et system, som vi ved… vi gerne vil 

have… det kan vi levere ind lynhurtigt og sige… det kan I… og PET fik det samtidig ik. Der er 

en POL-intel og så er der en PET-intel, som er det to… de er grundlæggende de samme 

systemer, men de har deres eget, fordi de har adgang til ting, som vi ikke har adgang til. De får 

ting fra andre lande og sådan noget… så nej, det var ikke Omar. Omar var bare… det sætter 

sådan en streg under vigtigheden af, at man har styr på sine data ik. At du hurtigt kan finde 

oplysninger frem… og så var det en måde at få finansiering på. 

A: Bliver det brugt strategisk efter bestemte typer af kriminalitet eller er det bare generelt? 

S: Nej… du kan bruge det til alle formere for kriminalitet. Altså, det letteste ville være, hvis I 

kunne se det, men det kan I så ikke. Men altså, det er jo ikke hemmeligt på den måde… de navne 

der står der i, er hemmelige, øhmm… man kan se… der er en video på Politihistorisk Museum, 

der er en udstilling om POL-intel lige i øjeblikket… der viser de desværre kun engelske 

videoer… jeg har altid sagt, at vi skulle lave vores egne, men du kan… det er hvad som helst. 



Det er i virkeligheden bare at sige… hvis man har lov til det… det er så et helt 

databeskyttelsessystem… men, så kan jeg sige, jamen, jeg vil gerne vide… alt om dig… som vi 

har i vores systemer og som findes i CPR-registret… hvor har du boet? Jeg kan også sige, at jeg 

vil vide alt om adressen derovre og så kan du sige hvilke typer af kriminalitet… dem kan du bare 

hakke af og sige… jamen den og den… eller er det alle du vil vide noget om. Og så kan du i 

virkeligheden bruge det til alt ik, øhmm… noget som ikke er predictive, men som er… hvor du 

kan sige, jamen, jeg har nummerpladeoplysningerne på, så det igen at sige, jamen, hvem kan 

bruge dem. Helt lavpraktisk… spirituskørsel… er det alvorlig kriminalitet? Ja, i en forstand, så er 

det ik… hvordan kan du bruge det der? Jo… øhmm… det starter med en politimand som ved, at 

mange af dem, der kører spirituskørsel, de har gjort det før og mange af dem, har fået taget 

kørekortet. Så starter du med at lave en analyse, som igen, du kunne lave ved at gå ud og finde 

alle sager i hele landet om… men så går du ind i systemet og siger, jamen, jeg vil godt se… 

hvem har vi, som har fået… frakendt føreretten inden for de sidste 10 år. Hvor mange af de 

husstande, hvor de bor, har en anden bil? Altså, de har ikke selv en bil, men hvem bor sammen 

med en, der har en bil. Så får du et næste udsnit og du kan gøre det hele på skærmen og klik, 

klik, klik. Og sige, jamen okay, der er 10. Det vil så sige, jamen okay… tanken var, om der er 

nogen af dem, der kører i deres hustrus bil? Og bliver ved, selvom, at de har fået taget føreretten 

og selvom, de formegentlig kører sprutkørsel rimelig ofte. Så vil vi se 10 mænd oppe i 

Nordsjælland, som havde det til fælles, at vi kunne så se, når vi slog dem op i vores 

nummerpladegenkendelse og se, at de kører alle sammen ind af Frederikssund motorvejen ned 

igennem Frederikssund tunnelen ved Vester… øhmm… på vej ind mod byen ik… jamen, du kan 

bruge det der til bare at sige fint, måske skulle bare sende en patrulje ud… vi skulle gå efter de 

10 biler, som ikke tilhører manden selv, for han har ingen bil, fordi den er blevet taget fra ham, 

da han fik taget føreretten… men hans kone har en bil og vi kan se, at den bil kører ind igennem 

Frederikssund tunnelen hver morgen mellem kl. 7-8. Fint, så sender vi en patrulje ud og stopper 

de 10 biler og ser, om det er ham, som sidder bagved rattet… så har vi ham for det første… han 

må overhovedet ikke køre bil. For det andet, så tager vi en udåndingsprøve på ham, så har vi ham 

for det andet… på den måde er der ingen grænser… cykeltyveri kan jeg ikke lige, men du kan 

formegentlig også lave noget på cykeltyveri. 



A: Og det virker også som en af de misforståelser, der har været i starten, at det var ny data, men 

det er vel egentlig bare den samme data, men bare samlet på en nemmere måde? 

S: Ja, men stadigvæk det her med… øhmm… min gode chefinspektør der sidder herinde, hun 

plejer at lavede sådan en demonstration internt i starten. Hun tog nogen meget meget kendte 

kriminelle og sagde… jamen, vi kunne godt tænke os, som så konkret, var en familie, som har 

været gevaldigt i Ekstrabladet, fordi den samlede familie begår rigtig meget kriminalitet. Okay, 

vi sagde godt, vi starter lige med en af dem. Vi sagde, lav lige… lav lige en netværksanalyse på 

ham og så siger den, woop, så går der mindre end 10 sekunder, så kommer der op på storskærm, 

ham i midten og så alle de personer omkring, som er hans første kontaktnet, så alle de biler, som 

er knyttet til nogle af de her personer… der er 200 personer i første og andet niveau. Alle de 

biler, som er knyttet til nogle af de her personer og alle de mobiltelefoner. Det tager lige under 

10 sekunder… og så plejede den gode Lene, når vi viste det for folk at sige ja… det der, det ville 

have taget 1-2 år at lave for 100 mænd… så altså, det er der forskellen ligger… det er, at du 

bruger maskinen til at gøre det og du ville aldrig nogensinde, kunne gøre det selv. Og du kan få 

uanede oplysniger… der er også noget i at sige, at hvorfor skal man som gadebetjent… hvorfor 

skal man registrer oplysninger, hvis der alligevel ikke er nogen, der bruger dem. Det eksempel 

jeg plejer at bruge der, jamen det er at sige, du har genbrugsstationen ude i Lyngby nede på… 

hvad hedder det… Fireskov Vej (??)… der bliver stoppen to polakker kl. 2 om natten… der er en 

nabo, der ringer og siger, jamen, det er altså mærkeligt, at der holder en polsk registeret varebil 

ude på genbrugsstationen midt om natten. De siger, jamen prøv at hør, vi sidder bare og holder 

pause, før vi skal videre til et eller andet… patruljen skal helst registrere registreringsnummeret 

på bilen og de to personer, som de spørger, hvem er… og så skal de lave en hændelse i vores 

system… det har vi så… det er vi igang med at understøtte med en app, så man har det på 

mobiltelefonen. Hvis de gør det, så næste gang de bliver stoppet 3 dage senere, hvor de sidder 

ude foran en anden genbrugsstation kl. 3 om natten og siger, jamen, vi er lige kommet til 

Danmark og faktisk kom vi igår… og vi har aldrig nogensinde… så siger de, jamen det er godt 

nok mærkeligt, hvorfor er det anden gang på 2-3 dage, at I bliver stoppet ved en genbrugsstation 

midt om natten? Det er nok fordi, at I hopper ind over og stjæler skrot i virkeligheden ik. De har 

let adgang til oplysningerne… enten ville de aldrig komme, fordi medarbejderne siger, det er 



snot åndssvagt. Hvorfor fanden skal jeg bruge tid på at registrer oplysniger, som bare forsvinder 

ned i vores ældgamle sagsbehandlingssystem og der er aldrig nogen, der finder det igen. Jamen, 

det skal du fordi, de bliver meget meget lettilgængelige… den næste der søger på den her bil, vil 

så båd have oplysninger om, hvor har den været, når vi har stoppet den? hvornår kom den ind i 

danmark? Jamen, det gjorde den faktisk ikke igår, som du siger, den første indover grænsen for 1 

uge siden. Iøvrigt, så er den set her, her og her og der er tre kollegaer, der har stoppet den på 

mærkelige tidspunkter rundt omkring. Det kunne være, hvis ikke det er ved genbrugsstationen, så 

er det i forbindelse med indbrud. Og så der, hvor der umiddelbart har været et indbrud, så det er 

fjerde gang i bliver stoppet lige i nærheden af et boligområde, hvor der lige har været en serie af 

indbrud… måske skulle vi faktisk bede jer om at åbne bagsmækken for lige at se, hvad der ligger 

i den. Så det er det… det er ikke nye oplysninger overhovedet… men så kommer der nye 

oplysninger på, fordi vi så samtidig bruger det til at sige, fedt, vi kunne godt tænke os, at I 

skriver noget mere og vi vil gerne have flere datakilder på, vi vil gerne have mere 

nummerpladegenkendelse. Vi har lige fået rejseoplysninger… øhmm… flyoplysninger… dem… 

de der få oplysninger man skal give, når man skal flyve. De lander ude i Ejby ved Rigspolitiet og 

de bliver gjort tilgængelige i systemet… igen noget vi vidste… et eller andet sted i dansk politi 

vidste vi, at du havde været i Tyrkiet forrige år… nu får vi det frem… bare ved at kigge på dig 

og sige, kan vi bede om, at få rejseoplysninger på dig fra Ejby og så kommer de ind i systemet. 

Så kan man se, hvem der iøvrigt var på flyet, rejste I sammen? I siger, at I aldrig har mødt 

hinanden, det va godt nok mærkeligt, for vi kan da se, at I var på det samme fly for 2 år siden 

både ud og hjem… det vil vi gerne snakke med jer om. Når du kan bruge oplysningerne, så giver 

det også mening at bede om at få dem ind… dem, vil vi gerne have… for vi kommer til at bruge 

dem, vi kommer til at anvende dem… men ikke noget predictive… der må jeg skuffe jer i 

forhold til hovedformålet her og sige, jamen, nej… det kommer ikke til at ske. Og meget af det 

jeg siger her, er konkrete eksempler… det her med, at folk ikke kender hinanden… er… det er 

noget hærværk, tror jeg det var… næ… det var et røveri, sådan et med en kasse… i et 

supermarked eller et eller andet sted… to unge fyre i Østjylland et eller andet sted, tror jeg… 

som blev stoppet af politiet umiddelbart efter, at der havde været et røveri, de løb i hver sin 

retning… og sagde, jamen, vi kender overhovedet ikke hinanden. Jamen, hvordan går man igang 



med at bevise det… du kan gå ind og se, hvad ved vi egentlig i forvejen… jamen vi har her en 2 

år gammel politirapport om, at vi stoppede en bil og de to her, de sad inde i den… ville du have 

fundet det ellers? Aldrig. De var ikke mistænkt, de blev ikke sigtet, der fik ikke nogen dom for 

det… det var egentlig bare to betjente, som stoppede dem og sagde hov, vi vil gerne lige have… 

og så skriver de CPR-nummer ned på de to. Så kommer det frem… så har du noget at snakke 

med dem om og siger, det er sjovt, at du siger, du ikke kender ham her. Hvor var du henne for 

den dag for 2 år siden… jamen det har jeg ingen anelse om… nå, vi har en oplysning om, at du 

sad i en bil og sådan, sådan og sådan sammen med ham her. Jamen, jeg har aldrig mødt ham… 

det er synd, at I ikke kan se det, for det ville gør det meget lettere. 

F: Vi må ind og se de der Youtube videoer. 

S: Ja, der ligger faktisk… jeg synes, at nogle af dem er gode… men noget af det bliver meget 

meget langt, for så er det fra en eller anden konference, hvor de har filmet i 60 min., hvor der er 

en, der står og holder et foredrag… men altså, de har lavet nogle rimelig fede ting. Ham der er 

chef i Danmark, startede egentlig med at være special forces mand i den Amerikanske hær og var 

i Afghanistan og var pisse irriteret over, at de ikke kunne bruge de oplysninger, de fik… så 

leverede Palantir noget som kunne… baseret på alle mulige mystiske data, som kunne forudsige, 

hvor den næste vejsidebomber kom eller hvor, de skulle være særligt opmærksom på 

vejsidebomber. Det kan man se… et eller andet sted, kan man se, at det angiveligt var dem, der 

fangende Bin Laden eller et eller andet… og så alle de der politi ting, hvor der ligge nogle klip… 

på det… som meget godt viser, hvad det er, det gør… det er egentlig bare… det siger woop og så 

kommer der typisk ansigter… typisk er det navne, biler, mobiltelefoner, som knytter folk 

sammen… man siger, hvem har snakket med hvem, hvor har bilen været… hvis man leder 

efter… der er sådan en ‘search around’- funktion… hvis man siger, vi vil gerne vide, hvad 

forbinder jer… jamen, så kan du søge på alt herunder offentlige oplysninger, som så er CPR 

oplysninger og sige, jamen, det er sjovt for, for 17 år siden, der var i naboer… det samme sted i 

Århus. Så vil den komme frem og sige, jamen, der er noget geografi på de to, for 17 år siden, 

som du heller aldrig nogensinde ville kunne finde. Du ville simpelthen ikke have tiden til det, 

med mindre det var verdens største drabssag eller sådan et eller andet. 

A: Sådan noget som sociale medier, det kan vel også blive brugt der? 



S: Jo, men kun hvis du importerer det… vi monitorere det ikke… det var også en diskussion, da 

vi lavede systemet, om det ville suge… jeg tror hollænderne mumlede noget om, at man kan 

købe… altså, der er nogen som gemmer alt, der bliver foretaget på sociale medier og lever af at 

sælge det til virksomheder… øhmm… vi suger ikke… så det er ikke sådan, så at der bliver taget 

en kopi ned af ‘what ever’, men hvis du selv tager det på en konkret efterforskning… øhmm… 

på opensourcedelen og siger ‘sociale medier’, ‘åbne grupper’… øhmm… og hiver det ud og 

lægger det ind i systemet, så kan systemet bruge det ik. Struktureret data og siger navn… 

øhmm… hvad der nu ellers må være af oplysninger, du har derinde fra… jamen så knytter du 

bare op og siger de er iøvrigt forbundet på Facebook… de har en video, som viser nogen IS… 

briter… dengang der stadig var ‘on-fighters’(??) Eller hvad hedder det… syrienskrigere i 

Syrien… der har de et eller andet sted en video, der viser 3 britiske kvinder, som sidder i Iraq og 

som de forbinder via oplysninger om deres aktivitet på sociale medier. De opdaterer med 

opfordringer til, at komme til Iraq til hellig krig… ned til kalifatet osv. Og de skal finde ud af, 

hvem fanden er det? Og så kan de se på deres Facebook aktivitet, på de konti der bliver brugt, at 

de sidder inden for 100 meter i Iraq og så kan du bruge det til at sige, hvem tror vi så det er… 

hvem ved vi, der sidder der? Jamen det nok dem og så det nok dem, der har gjort det. Og det er 

det det kan. Men det er langt fra predictive… det er alt mulig andet ik. 

A: Jeg tror ikke, at jeg har flere spørgsmål. 

N: Det tror jeg heller ikke, at jeg har. 

S: Jamen I har også fået rigeligt… skal I kun skrive predictive, for så har I en udfordring her… 

der er et studie fra Maryland eller sådan et eller andet… der er nogle amerikanske byer, der har 

kørt rigtig meget predictive policing og hvor der også har været nogle videnskabelige studier der 

siger, at det kan faktisk ikke… usikkerheden er alt alt alt for stor og de kommer bare til at 

bekræfte sine egne eller systemets antagelser. 

A: Ligesom i Chicago, hvor det er udbredt. Hvor der også har været de her store debatter  

F: Altså jeg tror ikke det kun er predictive, det er bare vores hovedefokus. 

S: Ja… der er ellers massere at kigge på. 

N: Det bliver nok en teoretisk og etisk funderet omkring predictive policing.  

S: Ja…  



N: Og så er der jo noget i det her 

S: Ja… jamen, der er massere. Men jeg tror også… eller… det som jeg i hvert fald har brugt 

rigtig meget tid på, det er, at stille op og sige, hvad det er, man vil. Og så skal vi ikke selv 

bestemme det… vi skal ikke bare selv lave noget uden at nogen opdager det og så bare håbe på, 

at det går godt. Vi skal stille op og sige, jamen, det er det her… det er det Københavns Politi lige 

har gjort med ansigtgenkendelse… så går man i medierne og siger, vi kunne faktisk godt tænke 

os det her. Øhmm… og så skal nogle andre tage snakken ik. Og så skal man selvfølgelig sørge 

for at have styr på tingene… samtidig med, at vi lavede det her… der blev lavet lovgivning om 

det her… vi ville gerne have, at Folketinget skulle diskutere det her… de gjorde de så ikke… de 

sagde bare, jamen, det her, det er fint. Det kan I da godt få… bortset for Enhedslisten, tror jeg. 

Øhmm… så lavede vi en databeskyttelsesenheds. Jeg hentede en databeskyttelses chef ind, som 

skulle sørge for, at vi havde styr på vores data… det viser sig så, at det var der… jeg havde også 

ansvaret for teledate, da jeg sad ude i Ejby og det hørte jeg så ikke noget om, at det ikke 

virkede… men der er hele tiden problemer med data og teledata, det er ikke en kilde i Intel (jf. 

POL-inetl). Hvis det havde været det, så havde der ikke været rod i det… men altså det vil sige, 

at du skal have styr på lovgivningen, så skal du have styr på databeskyttelsen… du skal kunne 

garantere… altså, øhmm… jeg kan gå ud på hver af jer og få alt at vide om jer, alt at vide om 

jeres familier… alt hvad I nogensinde måtte have lavet eller kendt nogen, der har begået 

kriminalitet… stort set… alle politirapporter, hvor I er nævnt. Det er virkelig kraftigt ik… og det 

har man i princippet al tid kunne, men så har du bare skulle logge dig på 10 forskellige systemer. 

Med koder og med alt muligt andet. Nu er det bare, at du går ud og skriver navn… der går nul 

komma et eller andet sekund, så kommer det frem… lækkert… du kan klikke på en person, så 

kan du få flere oplysninger… så kan du bede om at se, hvad der forbinder de her to personer. Alt 

sammen ekstremt kraftfuldt, enormt nyttigt, når du er politimand, men også ekstremt indgribende 

overfor folk ik. Og det betyder, at man skal også lave regler. Vi har hele tiden problemer med 

folk internt. Niklas Bendtner er det gode eksempel ik. Jamen, hvad skete der, da han havde tævet 

en taxachauffør… der var et antal opslag internt på ham… heldigvis ikke i Intel (jf. POL-intel), 

for folk ved godt, at al ting bliver logget. Men, i andre systemer, hvor folk… altså hva fanden, du 

arbejder ikke engang i Københavns Politi… du arbejder på Bornholm eller et eller andet sted… 



du er iøvrigt i forebyggelsen eller sidder i ekspeditionen… hvorfor har du brug for at kigge på 

Niklas Bendtner… den slags skal man bare sørge for at have styr på, for eller får du… man skal 

kunne fortælle ud ad til, at det er der styr på… der sidder en lille enhed, som ikke laver andet end 

at kigge på folk og som iøvrigt bruger algoritmerne… det er også en Palantir løsning man bruger 

til at kigge på mistænkelig adfærd hos sine egne ansatte. Man siger, er der pludselig nogen, som 

begynder at slå op på nogle ting, som de ikke plejer eller skal slå op på. Eller nogen som slår op i 

strid med det… altså vi ved, at han brude arbejde med det her og nu sidder han og kigge på det 

her… jamen, så kommer der en advarsel ude hos dem i Ejby, hos dem der sidder der og siger, 

måske skulle vi kigge på ham her, fordi hans adfærd, den er mærkelig. 
 

Bilag B: Udregningsbilag til komparativ analyse 

Ukcrimestats.com viser tallene for kriminalitet i perioden med PredPol fra April 2013 til 
november 2018 (https://www.ukcrimestats.com/Police_Force/Kent_Police): 

Udregning af år 2013: 

12.646 + 10.976 + 12.025 + 11.392 + 12.972 + 13.224 + 14.968 + 15.292 + 13.779 + 13.507 + 
12.641 + 12.113 = 155.535 

Udregning af år 2014: 

12.025 + 11.247 + 13.105 + 13.637 + 14.116 + 14.521 + 15.321 + 14.336 + 13.702 + 13.497 + 
12.623 + 11.846 = 159.976 

Udregning af år 2015: 

11.881 + 11.278 + 13.011 + 13.234 + 13.550 + 13.645 + 14.497 + 14.287 + 12.715 + 13.845 + 
13.092 + 13.250 = 158.285 

Udregning af år 2016: 

12.430 + 12.581 + 13.354 + 13.502 + 14.547 + 14.655 + 15.920 + 16.017 + 15.318 + 15.019 + 
13.864 + 14.580 = 171.787 

Udregning af år 2017: 

https://www.telegraph.co.uk/technology/2018/11/27/kent-police-stop-using-crime-predicting-software/
https://www.ukcrimestats.com/Police_Force/Kent_Police


14.427 + 13.603 + 15.917 + 16.010 + 17.534 + 19.391 + 21.115 + 19.162 + 16.852 + 20.043 + 
18.574 + 15.962 = 208.590 

Udregning af år 2018: 

16.848 + 15.157 + 19.185 + 19.528 + 21.021 + 21.186 + 21.606 + 22.305 + 19.766 + 19.396 + 
13.818 + 8.438 + 17.792 = 236.046 

Stigning med 10% fra 2013: 

155.535 * 1.1 = 171.088,5 

Tillægges denne forskel til for hvert år får vi en stigning på: 

171.089 – 155.535 = 15.554 

Bilag C: Udregning til afsnittet “Danmark i forhold til PredPol og Predictive 
Policing” 

Den årlige pris på PredPol i Kent i danske kroner: 

100.000 * 9,25 = 925.000 

Antal årlige kriminaliteter der skal forhindres for at PredPol tjener sig selv ind igen: 

160.000 * 0,0035 = 560 

Procentdel af den totale kriminalitet i Danmark, som skal forhindres for at PredPol ville kunne 
tjene sig selv ind igen i Danmark: 

560 / 87.530 = 0,006397806 

Antal hotspots per total kriminalitet i Kent: 

189.800 / 160.000 = 1,18625 

Estimeret antal hotspots Danmark skulle kunne dække: 

87530 * 1,19 = 104.160,7 


