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Abstract 
The purpose of this project is to explain the technology facial recognition (FRT) and CCTV in 
a technological system. Furthermore, to examine if the citizens in the Danish society changes 
their behaviour because of the increased amount of surveillance in public spaces. 
CCTV and surveillance have seen a rapid growth since the 1980’s in Denmark. Adding FRT 
to CCTV has been a heated subject of discussion over the last few years due to privacy regula-
tions, data protections and a potential general lack of understanding of the technology. The 
project group find this particular problem very interesting. 
In late 2019 the Danish government issued a proposal for increasing the use of CCTV and 
surveillance to make the society safer (Hækkerup, 2019a). In lieu of this the Danish police 
department also expressed interest in adding FRT to CCTV (Nielsen, 2019). 
However, research shows that FRT might not be as efficient as the police claims. Furthermore, 
it can be worrisome when it comes to potential abuse of the technology in question. This project 
wish to examine the technology closer and based on current research and theories make an 
educated assessment on the actual success of implementing FRT with CCTV for criminal pur-
poses, whether it be crime prevention and/or detection. 
 
Through the use of the TRIN-model (Jørgensen, 2019, s.2) and peer reviewed research this 
project will examine and analyse FRT and CCTV. 
With the use of theories by Michel Foucault, David Lyon and Jared Diamond this project 
wishes to examine and discuss a potential behaviour change when the subject is under surveil-
lance. 
 
Through empirical methods, a quantitative questionnaire, this project has found its main foun-
dation for an examination of the Danes attitude towards surveillance in general and FRT. With 
this data an analysis and a comparative data analysis has been executed. 
This project also consists of an innovation analysis of FRT based on Everett Rogers’ theory on 
diffusion of innovation (Rogers, 2003). 
 
The discussion is based on previous finds in both pros and cons of the technology, and how 
Benjamin Hale (2005) fears this technology might affect the citizens behaviour. This is then 
discussed in comparison to the theory of panopticon, electronic panopticon and the results of 
the data analysis. 
 
In conclusion, this project finds that the FRT might not quite be on par with the expectations 
yet, when it comes to cost and database access. However, when used in context with a “be-
spoke” watch list, as it is in London and on Brøndby Stadion, the technology performs consid-
erably better. As for the subject, it is hard to say if there is a real change in behaviour or not as 
the subjects investigated do not fear the surveillance as they do not feel they have done anything 
noticeable wrong and therefor there will be no consequences. 
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1. Indledning og problemfelt 
I rapporten benyttes ”tv-overvågning” i sammenhæng med det danske samfund, hvor ”CCTV” ude-

lukkende benyttes til det engelske samfund. 

 

1.1. Problemfelt 
Den amerikanske matematikker og datalog, Woodrow Wilson Bledsoe, lavede i 1960’erne det første 

system der kunne organisere ansigtsbilleder i hånden ved brug af en grafisk computer, der fik de input 

han gav med hånden på en form for tablet (Dharaiya, 2020). Siden da har ansigtsgenkendelsestekno-

logien (herefter AGT) udviklet sig og gør det fortsat, eksempelvis er Facebook en social platform der 

har anvendt AGT siden 2010 til at identificere deres brugere på billeder (Parr, 2010). Derudover har 

AGT fundet sted i lufthavne siden 2011 til sikkerhedsmæssige årsager (Dharaiya, 2020). Brugen af 

AGT kan have store konsekvenser for et samfund, men indtil videre bliver AGT for det meste brugt, 

som et hjælpemiddel ved forskellige former for teknologi. Det er i dag en teknologi alle kan have 

adgang til eksempelvis som låsefunktion på smartphones og computere (West, 2019). AGT kan også 

bruges på en kontrollerende måde, eksempelvis i Kina, hvor de anvender teknologien til at vurdere 

deres borgere og give dem en social score. Dette kan have en indflydelse på ting såsom job, lån, 

rejsemuligheder etc. (Boutrup, s.250, 2018). Denne ekstreme brug af AGT er ikke udbredt i vesten, 

men der bliver stadig taget forbehold for, at menneskeretten til privatliv er vedligeholdt, hvilket da-

talovgivningen (GDPR) holder i skak. 

 

Overvågning fandt sted tilbage i det 17. århundrede, hvor staten overvågede borgerne ved hjælp af 

postspioner på befaling fra kongen (Tagmose, 2016). Derudover drages der overvågningsteknologi-

ske paralleller tilbage til det 19. århundrede, lang tid før AGT fremtrådte i samfundet, hvor der blev 

anvendt fotografier og fantomtegninger til at finde mulige kriminelle (Smith, Mann, Urbas, 2018, 

s.54). 

 

Tv-overvågning har siden 1980’erne været en del af det danske samfund, som har gået hånd i hånd 

med teknologiens udvikling (Tagmose, 2016). Denne overvågningsteknologi blev indført i Danmark 

for at mindske kriminalitet i håb om at afskrække potentielle kriminelle i takt med, at politiet ville 

kunne benytte overvågningsbillederne til opklaring af kriminalitet (Tagmose, 2016). 

 

Den primære hensigt med at inkludere AGT i Closed Circuit Television (herefter CCTV) er mulig-

heden for at spotte et enkelt individ i store menneskeforsamlinger. Teknologierne kan både blive 
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brugt i større og mindre omfang. Dette kan række fra at identificere en terrorist i en større forsamling, 

personer til en fodboldkamp, og til i dagligdagen at spotte og identificere mennesker i et supermarked. 

 

”Fra 1994-1997 brugte det britiske Home Office 78 % af deres pulje til bekæmpelse af kriminali-

tet på CCTV.” (Datatilsynet, n.d.) 

 

Dette medførte i 1998 at London Metropolitan Police fremførte den første form for AGT inden for 

overvågningsområdet. De satte 300 kameraer op, med hjælp fra programmet Visions FaceIt, i et shop-

pingcenter i Newham Borough (Li & Jain, 2011, s.625). Her fremlagde byrådet at denne teknologi 

havde hjulpet til en nedgang i kriminalitet på 34 pct. siden installationen af kameraerne (ibid.). 

 

London har i januar 2020 gjort det lovligt for politiet at benytte AGT i deres CCTV med belægget at 

bekæmpe kriminalitet og gøre London mere sikkert (Vincent, 2020). 

 

I Danmark gav Datatilsynet i 2019 tilladelse til at anvende og efterarbejde data fra AGT i et system 

med tv-overvågning ved indgangene på Brøndby Stadion (Datatilsynet, 2019). Systemet anvendes til 

at overvåge karantæneramte fodboldfans, som tidligere har haft en tendens til at være voldelige eller 

skabe problemer under fodboldkampe. Ved at opsætte overvågningssystemet kan kontrollørerne og 

sikkerhedspersonalet nægte disse fans adgang (Brøndby IF, n.d.). Politiet har ikke direkte adgang til 

datamaterialet fra AGT-overvågningen fra Brøndby Stadion. Dog kan Brøndby IF vælge at udlevere 

personer på deres karantæneliste til politiet på baggrund af at personer er genkendt af teknologien, og 

dette er uden at overtræde GDPR-lovgivningen (Overgaard, 2019). 

 

Det er i dag ikke lovligt for politiet at benytte sig af AGT i deres efterforskningsarbejde. Tilbage i 

oktober 2019 fremlagde Justitsministeriet deres nye sikkerhedspakke, som bestod af 16 initiativer for 

at gøre Danmark mere sikkert. Herunder to ud af tre fokusområder, hvor overvågning indgår: “Fo-

kusområde 1: Øget overvågning” samt “Fokusområde 2: Styrkelse af politiets efterforskningsredska-

ber og muligheder” (Hækkerup, 2019a). Da AGT ikke var en del af sikkerhedspakken, startede en 

debat, hvor chefpolitiinspektør, Jørgen Bergen Skov, udtalte at det vil være en fordel for efterforsk-

ningsarbejdet hos politiet (Nielsen, 2019). 

 

Den danske regering ville på daværende tidspunkt ikke deltage i debatten, men justitsministeren, Nick 

Hækkerup, har senere udtalt, at han forventer Folketinget vil blive nødsaget til at diskutere emnet på 

et tidspunkt. I forlængelse hertil blev et beslutningsforslag fra Alternativet, i december 2019, taget op 
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i Folketinget om at forbyde offentlige myndigheders anvendelse af AGT i det offentlige rum. Dette 

skete som følge af en anbefaling fra Instituttet for Menneskerettigheder fra december 2019 (Institut 

for Menneskerettigheder, 2019). Instituttet anbefaler at: 

 
“ansigtsgenkendelsesteknologi ikke bruges som led i politiets efterforsknings- og kriminalitetsbe-

kæmpelsesarbejde, før der er afklaring om teknologiens vidtrækkende menneskeretlige konse-

kvenser og klarhed om, hvordan disse imødegås.” (ibid. s.2) 

 

Dette bliver understøttet i selve beslutningsforslaget, hvor det bemærkes at: 

 
“Direktøren for det britiske datatilsyn, Elizabeth Denham, satte for nylig en undersøgelse i gang i 

Storbritannien, efter at det blev afsløret, at britisk politi brugte ansigtsgenkendelse til at overvåge 

befolkningen i områder som King's Cross i London.” (Siddique & Nordqvist, 2019) 

 

I Alternativets forslag nævner de bekymringen omkring udviklingen af AGT i tv-overvågning, og vil 

igennem en lovgivning sikre danskernes “frihed, retssikkerhed og ret til privatliv” (Institut for Men-

neskerettigheder, 2019). Samtidigt er der mangel på forskningsmæssigt belæg der underbygger at 

overvågning skaber mere tryghed i samfundet, og hjælper til at nedsætte kriminalitet, da teknologiens 

succesrater stadig ikke er høje nok. Det er væsentligt at overveje om AGT i tv-overvågning kan skabe 

et overvågningssamfund, og dermed også krænke danskernes grundlæggende rettigheder (ibid.). 

 

Udviklingen af AGT i tv-overvågning, og hvordan det påvirker subjektets tryghed i samfundet, er en 

af de problematikker der undersøges i projektet. 

 

Innovation af teknologien stiger eksponentielt, så det kan antages at AGT med tiden vil blive forbed-

ret, billigere og nemmere at inkludere i et samfund. Hvad kan der ske med et samfund, når teknologien 

er så udbredt og funktionel at den følger dig overalt? 

 

“‘Youthful indiscretions’, pranks, experiments with illegal substances, and illicit activities, all of 

which would otherwise stand a very slim chance of ever coming to light, suddenly stand a much 

greater chance not only of coming to light, but also of following a person around for the rest of 

her life.” (Hale, 2005 s.150) 
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Teknologien har en stor anvendelighed, hvilket vil sige at den kan bruges i mange dele af hverdagen. 

Vil det have betydning for, hvordan man agerer i det offentlige rum? Hvor går grænsen i forhold til 

AGT, krænkelsen af privatliv og de samfundsmæssige konsekvenser? Politiet i Danmark har ikke 

adgang til brugen af AGT endnu, men de presser på for at få det indført. 

Ovenstående fører frem til følgende problemformulering: 

 

1.2.  Problemformulering 

Hvordan fungerer AGT og kan overvågning påvirke subjektets adfærd i det offentlige rum? 

 

1.2.1. Arbejdsspørgsmål 

• Hvordan er AGT konstrueret og hvad er dens primære funktionalitet? 

Dette arbejdsspørgsmål vil blive besvaret i et redegørende afsnit, hvor den tekniske del af AGT 

bliver beskrevet, herunder de indre mekanismer og processer, som 2D- og 3D ansigtsgenkendelse 

og ”Eigenfaces”. Derudover vil opståen af bias ved AGT i overvågning blive undersøgt og be-

skrevet. 

 

• Hvordan hænger AGT og CCTV sammen i et teknologisk system? 

Der bliver kigget på, hvorledes de to teknologier fungerer sammen i et system, som allerede er 

iværksat i Londons gader. 

 

• Hvad er målgruppens holdning til brugen af AGT og tv-overvågning i det danske samfund? 

o Herunder målgruppens holdning til ordensmagtens brug af teknologien. 

Dette vil blive besvaret med den indsamlede data fra det kvantitative spørgeskema samt den kom-

parative dataanalyse, hvor målgruppen er respondenterne. 

 

• Kan øget overvågning i samfundet påvirke borgerens adfærdsrytmer i gadebilledet? 

Dette spørgsmål vil blive berørt efter indhentet empiri og bearbejdet data, således vil det under 

analysen blive gjort klart, om overvågning påvirker adfærdsrytmerne. Ydermere vil dette blive 

diskuteret til slut i diskussionsafsnittet. 

 

• Hvordan kan CCTV være et værktøj til at forebygge og nedsætte kriminalitet? 

o Herunder fordele og ulemper ved at bekæmpe kriminalitet med CCTV. 
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Dette vil blive undersøgt i sammenhæng med det andet arbejdsspøgsmål ved at kigge på allerede 

eksisterende områder med CCTV, og hvorledes kriminaliteten bliver påvirket af overvågningen. 

 

1.3. Motivation 
Projektgruppen har fundet sin motivation i en omdiskuteret teknologi, som er en stor del af mange af 

de samfundsproblematikker der er relevante både i dagens Danmark, samt på et globalt plan. Dette 

projekt vil fokusere på frygten og uvisheden om AGT, og hvad den kan gøre ved både subjektet og 

samfundet, hvis den får frit løb i overvågningsteknologien. Projektet vil tage sit udgangspunkt i ind-

ledning og problemfeltet, hvor problematikken vil blive redegjort for, og læseren vil blive introduce-

ret til AGT og overvågning. Herefter vil fokus ligge på AGT og give læseren et indblik i, hvordan 

teknologien er opbygget samt hvad dens reelle styrker og svagheder er. Er denne teknologi egentlig 

effektiv? 

Projektet vil efterfølgende komme ind hvad der sker i et samfund, når det bliver tv-overvåget. Her vil 

den kvantitative analyse være i centrum og forsøge at komme ind på målgruppens holdning til og 

viden om overvågning og AGT. 

Afslutningsvis vil projektets diskussion fokusere på, hvordan udviklingen af teknologien kan påvirke 

samfundet, subjektet, og de etiske problemer der opstår, når en teknologi som AGT bliver implemen-

teret i et tv-overvågningssystem. 

 

1.4. Opbygning af projektet med fokus på TRIN-modellen 

1.4.1. Introduktion til TRIN-modellen 

TRIN-modellen vil i opgaven blive benyttet som et redskab til at gå i dybden med den valgte tekno-

logi. 

 “Formålet med TRIN-modellen er at inspirere til analyser af teknologier, med hovedvægt på 
teknisk-videnskabelige aspekter af teknologierne.” (Jørgensen, 2019, s.2) 

TRIN står for Teknologi og Radikalt og Inkrementelt design i Netværk. Den er udviklet af, 
tre lektorer fra Roskilde Universitet, Thomas Budde Christensen, Erling Jelsøe og Niels 
Jørgensen i efteråret 2017. Modellen er ikke blot et redskab til at analysere en teknologi, 
men der fokuseres også på designet af selve teknologien og implementeringen i samfundet. 

“Formålet med TRIN-modellen er ikke at give en ny definition af teknologiske artefakter, 
modeller, m.v., men snarere at samle bud fra eksisterende litteratur i en model med seks cen-
trale trin.” (Jørgensen, 2019, s.6) 
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Igennem opgaven vil projektgruppen dermed stå på skuldre af eksisterende litteratur og forskning, 

for at danne en forståelse for AGT og CCTV. TRIN-modellen består af følgende seks trin: 

1. Teknologiers indre mekanismer og processer 

I dette trin fokuseres der på de centrale mekanismer og processer som bidrager til at opfylde tekno-

logiens formål (ibid., s.6). 

2. Teknologiers artefakter 

Et artefakt som har en teknologisk funktion. I dette trin er fokus på en gennemgang af de tilhørende 

artefakter, der hører til en teknologi (ibid., s.7). 

3. Teknologiers utilsigtede effekter 

Effekter ved teknologien som vurderes at være negative (ibid., s.8). 

4. Teknologiske systemer  

Teknologiske artefakter der tilsammen danner et teknologisk sammenhængende system (ibid., s.9). 

5. Modeller af teknologier  

Abstrakt, visuel eller fysisk repræsentation af teknologien (ibid., s.10). 

6. Drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologier  

Implementering af nye eller væsentligt forbedrede produkter, produktionsprocesser eller organisati-

onsformer. Herunder diffusion, som omhandler spredning af opfindelsen. 

 

1.4.2. Opbygning af projektet 

Kapitel 1: Indledning  

Indledningen introducerer læseren til projektets problemstilling og fokus. Den giver læseren en ind-

sigt i tankerne omkring, hvorfor projektgruppen finder den givne problemstilling interessant og rele-

vant. Afslutningsvis introduceres læseren til problemformulering og arbejdsspørgsmål. 

Kapitel 2: Ansigtsgenkendelsesteknologi og CCTV 

Dette kapitels fokuspunkt er selve teknologien og derfor vil kapitlet lægge særlig vægt på TRIN-

modellen. Kapitlet indeholder derfor både det første, det andet, det fjerde og det femte trin. De indre 

mekanismer/processer og artefakter vil blive gennemgået for AGT igennem 2D- og 3D 
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ansigtsgenkendelse samt begrebet Eigenfaces. Herunder vil der blive benyttet modeller til at visuali-

sere teknologien. I afsnittet om CCTV vil hovedfokus være på sammenhængen mellem CCTV og 

kriminalitet, samt hvordan CCTV og AGT hænger sammen i et teknologisk system. 

Kapitel 3: Teori 

Læseren vil i dette kapitel blive introduceret til den benyttede teori i projektet. Herunder Benthams 

”panoptikon”, Foucaults ”panoptisme” samt Lyons ”elektroniske panoptisme”. Derudover introduce-

res Rogers’ teori om diffusion af innovation samt begrebet ”surveillance creep”. 

Kapitel 4: Metode 

De benyttede metoder i projektet gennemgås i dette kapitel. Fokusgrupper som er en del af den kva-

litative metode introduceres og benyttes som byggesten for det kvantitative spørgeskema. 

Kapitel 5: Fordele og ulemper ved ansigtsgenkendelsesteknologi og CCTV 

Det andet og tredje trin vil i dette kapitel blive berørt, både i form af tilsigtede og utilsigtede effekter. 

De tilsigtede effekter redegøres for ved at kigge på CCTV’s succesrater, mens Benjamin Hale benyt-

tes til at gå i dybden med mulige utilsigtede effekter. 

Kapitel 6: Analyse 

Kapitlet indeholder en dataanalyse, en komparativ dataanalyse fra Det Kriminalpræventive Råd samt 

en innovationsanalyse. Det sjette trin bliver berørt igennem innovationsanalysen, hvor Rogers’ teori 

benyttes. 

Kapitel 7: Diskussion 

I dette kapitel diskuteres de interessante og relevante hovedpointer som projektgruppen har fundet 

frem til igennem forskningslitteratur og den indsamlede empiri. 

Kapitel 8: Konklusion 

Heri vil projektgruppen forsøge at besvare problemformuleringen. 

Kapitel 9: Litteraturliste 

Bilag 
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1.5. Afgrænsning 
I dette afsnit vil projektgruppen komme ind på de valgte afgrænsninger. 

Kina 

• Selvom Kina er et af de steder hvor AGT er mest udbredt, har projektgruppen valgt at af-

grænse en parallel mellem Kina og det europæiske samfund. Dette er besluttet på baggrund af 

at udviklingen af det europæiske samfund ikke viser de samme tendenser som i Kina. 

GDPR – General Data Protection Regulation – persondatalovgivning 

• Projektgruppen har valgt at afgrænse et eventuelt afsnit omkring GDPR, da projektgruppens 

fokus ikke ligger på individets persondata, men den mængde af overvågning som forekommer 

i samfundet ved øget implementering af tv-overvågning og AGT. 

Geografi 

• Projektgruppens fokus på dataindsamlingen har ligget på det danske samfund. Dette er blevet 

gjort, da det derved har været muligt at sammenligne med tidligere undersøgelser i Danmark. 

Samtidig kan dataene sammenlignes med det engelske samfund, som er et af de mest progres-

sive samfund i Europa, når det kommer til implementeringen af CCTV og AGT i det offentlige 

rum. 

 

1.6. Semesterbinding 

1.6.1. Teknologiske Systemer og Artefakter 

Dette projekt er forankret i kurset “Teknologiske Systemer og Artefakter”, hvor der fokuseres på en 

redegørelse af AGT. Herunder vil der fokuseres på teknologiens opbygning, samt effektive og inef-

fektive funktioner, som der opleves ved teknologien. Projektgruppen har brugt TRIN-modellen som 

et redskab til at redegøre og analysere denne teknologi, samtidig berøres maskinlæring og beslut-

ningstræer til at understøtte den kunstige intelligens. 

Derudover vil projektgruppen inddrage Everett Rogers’ diffusionsteori, herunder de fem stadier i be-

slutningsprocessen til at analysere fremdriften af teknologien. 
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1.6.2. Subjektivitet, Teknologi og Samfund 

Projektgruppens anden forankring er i kurset “Subjektivitet, Teknologi og Samfund”. Herunder fo-

kuseres der på hvordan udnyttelsen af teknologien har udviklet sig, samt sammenhængen mellem 

overvågning og ansigtsgenkendelse. Her vil projektgruppen blandt andet kigge på rapporter fra Det 

Kriminalpræventive Råd, samt rapporten “Independent Report on the London Metropolitan Police 

Service’s Trial of Live Facial Recognition Technology” (Fussey & Murray, 2019). 

 

Projektgruppen fokuserer på panoptikon og sammenhængen mellem det og overvågning, specifikt 

CCTV. Samtidig med at undersøge hvordan CCTV i visse situationer kan få befolkningen til at handle 

anderledes. Derudover har projektgruppen benyttet sig af både kvalitative og kvantitative metoder. 
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2. Ansigtsgenkendelsesteknologi og CCTV 

2.1. Introduktion til AGT 

Biometri er en metode der benyttes til at identificere mennesker ud fra biologiske egenskaber, fysio-

logiske karakteristika, særlige træk eller gentagende handlinger. AGT er en biometrisk teknologi, 

tilsvarende irisgenkendelse, håndscanning og fingeraftryksgenkendelse (Høyrup et al., 2010, s.12). 

AGT identificerer ansigtet, og har derved en fordel overfor andre biometriske teknologier. Den er 

ikke påtrængende og kan dermed benyttes på afstand og på en skjult måde (Li & Jain, 2011, s.1). 

Denne fordel har gjort at politiet og statslige agenturer har benyttet sig af teknologien, hvorfor den er 

en af de hurtigst udviklende metoder til biometrisk identifikation (Smith, Mann & Urbas, 2018, s.54). 

AGT fanger billeder af ansigtets fysiske træk. Teknologien kan være fuldt automatiseret eller halvt 

automatiseret, således at det kræver menneskelig indgriben i teknologien. AGT benytter sig af syv 

regioner i ansigtet til at identificere en person (Das, 2018, s.182): 

1. Området mellem øjenbrynene 

2. Kindbenene 

3. Mundvigene 

4. Afstanden mellem øjnene 

5. Næsens bredde 

6. Konturen og profilen af kæbelinjen 

7. Hagen 

Den kunstige intelligens arbejder med de syv regioner i ansigtet, ud fra det indsamlede billedmateri-

ale. Finjusteringsteknikker sørger for at placere ansigtet midt i billedet samt justere det, så det passer 

i størrelse og vinkler. Dette foregår gennem matematiske algoritmer, indlejret i den kunstige intelli-

gens (Das, 2018, s.183). Ansigtsverifikation og ansigtsidentifikation er systemer det biometriske sy-

stem arbejder med, enten i ét eller i begge systemer. Ansigtsverifikation ses blandt andet ved elektro-

niske pas, hvor AGT sammenligner ansigtet med billedet på passet. Der er derfor tale om en en-til-

en sammenligning (Li & Jain, 2011, s.3). Ansigtsidentifikation sammenligner et ansigt med en lang 

række billeder i en database. Dette kaldes for en en-til-mange sammenligning (ibid., s.3). 
 

2.1.1. Bearbejdelse af data 

Efter at have indfanget information igennem AGT, skal den biometriske data behandles. Dette gøres 

ved hjælp af diverse statistiske og matematiske algoritmer. 
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” (…) Ofte er det programudvikleren, som har udtænkt en løsningsmetode, som vedkom-
mende derefter omskriver til en algoritme. Med maskinlæring – eller engelsk »machine lear-
ning« – er det anderledes.” (Christensen, 2020, s.1) 

“We do not yet know how to make computers learn nearly as well as people learn. However, 
algorithms have been invented that are effective for certain types of learning tasks, and a 
theoretical understanding of learning is beginning to emerge.“ (Mitchell, 1997, s.1) 

Ved brugen af maskinlæring lærer programmet at bearbejde data ud fra tidligere erfaringer. Et ek-

sempel på det, kan være klassificering af e-mails, der omhandler hvorvidt en e-mail skal klassificeres 

som spam eller ej. Programmet bliver gennem tidligere læring trænet til at bedømme klassificeringen 

af e-mailen (Christensen, 2020, s.1). 

”Andre teknikker, som også normalt henregnes til maskinlæring, er information extraction og 
data mining.” (Christensen, 2020, s.2) 

Under brugen af disse teknikker, skelner man mellem begreberne “supervised-” og “unsupervised 

learning”. Forskellen på de to ligger i, at supervised learning består af input (information som bliver 

hentet) og output (den behandlede information), mens unsupervised learning kun tager brug af input-

tet (ibid., s.2). Ydermere kan man også tale om begrebet “reinforcement learning”, som betyder at 

programmet undervejs lærer ud fra tidligere erfaringer. 

Et eksempel på supervised learning, kan ses i en klassifikation af billeder. I sin tekst berører Chri-

stensen et eksempel som omhandler en klassificering af to forskellige billedsamlinger, hvor den ene 

er en samling af busser og den anden af dinosaurer. Ud fra den forhenværende klassificering vil pro-

grammet have optaget den læring, og derfra kunne afgøre om nye billeder forestiller busser eller 

dinosaurer (ibid., s.2). Beslutningstræer gør brug af supervised learning og er en af de mest simple 

og succesfulde metoder at lære algoritmer på (Russell & Norvig, 2009 s.531). Beslutningstræet tager 

inputtet fra en given situation eller objekt, og angiver efterfølgende et output. Dette output repræsen-

terer “boolean-funktioner”, som betyder at funktionerne enten er sande eller falske (ibid., s.531). 

Beslutningstræer er en metode, som er konstrueret ud fra en “top-down” logik, som betyder at træet 

starter fra toppen, og derfra arbejder sig ud i flere ”grene” og ”træknuder”. Hver træknude svarer til 

at teste objektet som er til grunde bag træet, mens hver trægren er afmærket med den boolean-funk-

tion, som skal svare på om objektet er sandt eller falsk (Mitchell, 1997, s.52-53). 

Med brugen af supervised learning, i et ansigtsgenkendelses-aspekt, vil programmet indlejre ansigtets 

fysiske træk, herunder de syv specifikke områder. Programmet bearbejder dataene, og vil ud fra 
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boolean-funktioner lave en sand/falsk analyse i hver pixel. Ud fra dette beslutter programmet om 

personen på billedet er et match. 

2.1.2. 2D ansigtsgenkendelse 

Ansigtsgenkendelse benyttes oftest gennem todimensionel ansigtsmodellering, som ses i Figur 1. Der 

benyttes nyt billedmateriale til at sammenligne med billedmateriale i databasen. Herfor er der strenge 

krav til at sikre billedernes effektivitet og pålidelighed i systemet. Billederne skal omfatte hovedet, 

håret, nakken og skuldrene og have en varians på mindst ± 5 graders rotation. De skal tages under 

almindelig belysning, og der må under ingen omstændigheder være skygger på billederne (Das, 2018, 

s.185). 2D ansigtsgenkendelse giver nogle problemer i genkendelsesfasen, da et tredimensionelt an-

sigt skal genkendes ud fra et todimensionelt billedmateriale i databasen. Forskellig belysning, pose-

ring, udtryk og andre faktorer, kan spille ind i genkendelsesfasen (Li & Jain, 2011, s.3). Forkert be-

lysning og skygger på billederne, kan derfor give forkerte matches i databasen. 

 

Figur 1 2D ansigtsgenkendelse (Das, 2018, s.184) 

Der er tre forskellige teknikker til at genkende et ansigt i et 2D billede. Den første er en global tilgang, 

der benytter hele ansigtet som inputdata i genkendelsessystemet. Indenfor den globale tilgang, klas-

sificeres teknikkerne som lineære og ikke-lineære. En lineær, global tilgang er blandt andet Eigenface 

teknikken, der er en af de mest benyttede tilgange ved 2D ansigtsgenkendelse. Eigenface teknikken 

berøres i næste afsnit. Den anden teknik til genkendelse af et ansigt i 2D, er en lokal tilgang. Her 

betragtes ikke hele ansigtet, men kun nogle udvalgte områder i ansigtet. Den sidste er hybrid af den 

globale og lokale tilgang, der benytter de bedste egenskaber fra begge tilgange (Chihaoui, Elkefi, 
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Bellil & Ben Amar, 2016, s.4). Der er fordele og ulemper ved alle de tre metoder til ansigtsgenken-

delse i 2D. Fordelene ved alle de globale tilgange er, at de er hurtige at implementere, og at de mate-

matiske udregninger er af medium sværhedsgrad. De store ulemper ved disse tilgange er at de er 

meget følsomme overfor variationer i belysning, position og ansigtsudtryk og at de kræver store da-

tabaser med meget hukommelse (ibid., s.14). Fordelene ved lokale tilgange er, at de er effektive til 

ansigtsgenkendelse, hvor at der kun er ét billede der skal sammenlignes med billederne i databasen. 

Ligeledes ses der en fordel i at man kan grave ned i de enkelte regioner i ansigtet, og derved lave de 

bedste sammenligninger af disse. Blandt ulemperne ved lokale tilgange bemærkes at det ofte alligevel 

kræver information fra en global tilgang, og at det kræver særligt effektive algoritmer til at bearbejde 

informationerne i de enkelte regioner (ibid., s.14). Ved hybridtilgangen er fordelene at der er større 

sandsynlighed for succes i genkendelsesfasen og at genkendelsen går hurtigere. Den helt store ulempe 

er at hybridtilgangen er sværere at implementere i praksis (ibid., s.14). 

Der findes forskellige databaser til ansigtsgenkendelse, både offentlige og private, og de adskiller sig 

fra hinanden på flere forskellige kriterier. Den største forskel i databaserne er antallet af billeder og 

størrelsen på billederne. Ligeledes har databaserne forskellig belysning, baggrunde og nogle databa-

ser inkluderer artefakter, som briller, på billederne. Alt dette kan give forskellige problemer i gen-

kendelsesfasen, og det bør derfor overvejes hvilken database der skal benyttes. Det er oftest algorit-

mer, der beregner hvilken database der passer bedst (ibid., s.15). 

2.1.3. Eigenface 

“With principal component analysis (this is linear based, also known as PCA), this technique 
dates all the way back to 1988, when it was first used for facial recognition. This technique 
primarily uses what are known as “eigenfaces.” Simply put, eigenfaces are just 2D spectral 
facial images, which are composed of grayscale features” (Das, 2018, s.186) 

Eigenface dateres tilbage til 1988, og er dermed en af de først benyttede teknikker inden for ansigts-

genkendelse. Teknikken blev opfundet, fordi man ville prøve at få ansigtsgenkendelse til at fungere i 

praksis ved at vise computere en lineær struktur ved et ansigt. Eigenfaceteknikkens færdighed er at 

adskille ansigter fra andre objekter. 



S2024791244   BP2 IMT F2020 
 

 18 

 

Figur 2 Eigenface (Chihaoui et al., 2016, s.5) 

Eigenfaceteknikken er simpel idet man tager et stort antal billeder af det samme ansigt, skalerer dem 

og fjerner alt farve, og efterfølgende ligger man billederne oven på hinanden. Denne proces skal 

gentages indtil billedet har en tilstrækkelig kvalitet til at blive benyttet i databasen. Processen er kom-

pleks, og kræver tit flere hundrede billeder for at opnå en tilstrækkelig kvalitet (Das, 2018, s.186). 

“When all of this is taken into consideration, not just linear- based unique features can be 
extracted, but curved, planed and hyperplaned unique features can be extracted as well. From 
here, the faces of different subjects can be grouped into different classes as well, thus offering 
the potential to create more eigenfaces which can be used in subsequent verification and iden-
tification- based scenarios. With regard to principal component analysis, it is a statistical- 
based algorithm which makes use of a dimensionality reduction technique to extract the 
unique features from the prominent places of the face, as described earlier in this chapter” 
(Das, 2018, s.180) 

Eigenface benyttes både til lineære- og bøjede strukturer i ansigtet. Dette åbner muligheder for at få 

et nyt, mere effektivt, sæt af Eigenface, som kan bruges til ansigtsgenkendelse af computeren. Eigen-

faceteknikkens største ulempe er at den kræver et billede taget direkte forfra, da den ellers ikke kan 

genkende ansigtet (Das, 2018, s.187). 

2.1.4. 3D ansigtsgenkendelse 

3D ansigtsgenkendelse bliver præsenteret, da 2D ansigtsgenkendelse er for afhængig af belysning, 

position og ansigtsudtryk, og der er behov for en forbedret teknik. Ved 3D ansigtsgenkendelse er det 

sensorer som scanner ansigtets kontur, i stedet for 2D som benytter billedmateriale. 3D ansigtsgen-

kendelse er mere præcist i genkendelsesfasen, hvorfor mange forskere har vendt deres fokus mod 

dette (Zhou & Xiao, 2018, s.1). I figur 3 ses et klassisk system ved 3D ansigtsgenkendelse. 3D mate-

rialet fra sensorerne bearbejdes for at få rene 3D ansigter. Herefter behandler algoritmer de forskellige 

regioner i ansigtet, for at udvælge hvad der kan benyttes til at differentiere mellem ansigter. De ud-

valgte regioner bliver derefter enten gemt i databasen, i træningsfasen, eller kørt igennem 
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genkendelsesprogrammet, i testfasen (ibid., s.1). 3D dataene skal kun benytte ansigtet, derfor kan hår, 

øre, nakke, briller og smykker være distraherende for teknologien. Tilsvarende 2D, benytter 3D også 

globale, lokale og hybridtilgange i genkendelsesprocessen, hvor at hybridtilgangene er tilknyttet flest 

omkostninger (ibid., s.4). 

 

Figur 3 3D ansigtsgenkendelsessystem (Zhou & Xiao, 2018, s.2) 

Der findes væsentligt færre databaser til 3D ansigtsgenkendelse end til 2D, og meget få af dem er 

offentlige. De senere år har mange forskningsinstitutter oprettet offentlige 3D databaser, der benyttes 

indenfor forskning og udvikling af teknologien (ibid., s.8). Der er tydelige fordele ved 3D ansigts-

genkendelse, som har en øget nøjagtighed og modstandsdygtighed overfor position, belysning og 

ansigtsudtryk. Den største ulempe er prisen og skrøbeligheden på 3D scannerne (Li & Jain, 2011, 

s.429). 3D teknikken er dyr og der er færre tilgængelige databaser til materialet. Dette er nogle af de 

mest væsentlige årsager til at 2D ansigtsgenkendelse er mere udbredt end 3D ansigtsgenkendelse. 

2.2. Introduktion til CCTV 

CCTV er betegnelsen for overvågningskameraer i England. Disse videokameraer kan opsættes over-

alt hvor der ønskes overvågning, og de optager live 24 timer i døgnet. Dette videomateriale sendes 

videre til en monitor, hvor det kan blive set, gennemgået og eventuelt gemt på en harddisk (Gill & 

Spriggs, 2015, s.1). CCTV er derfor et oplagt redskab for politiet og andre statslige agenturer, som 

blandt andet kan benytte den i hårdt udsatte områder. Teknologien er også brugbar for detailhandlen, 

bankvæsnet, parkeringskældre/pladser og andre steder der har brug for sikkerhed. Ligeledes benyttes 

den også i private hjem, for at give folk en tryghedsfølelse og til forebyggelse af indbrud. 
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CCTV bliver ofte beskrevet som ét system, men det kan virke på mange forskellige måder. Kamera-

erne kan være statiske, hvor nogle kan panorere, tilte og zoome. Samtidig kan de være mobile og 

placeres i køretøjer. Kameraerne kan være af forskellig kvalitet, og derfor kan det være svært at tale 

om CCTV som ét system (Gill & Spriggs, 2015, s.2). 

2.2.1. Tv-overvågning, CCTV og kriminalitet 

Overvågningskameraer er blevet et vigtigt element til at forebygge og opklare kriminalitet. Tv-over-

vågning kan have en kriminalpræventiv effekt, hvis overvågningen er effektiv til at identificere for-

brydelser når de bliver begået, eller til at identificere eftersøgte forbrydere. Undersøgelser viser at tv-

overvågningens tilstedeværelse i sig selv er kriminalpræventiv. De skal samtidig være rationelt tæn-

kende og opmærksomme på kameraernes tilstedeværelse og effektivitet. Hvis disse præmisser er op-

fyldt, kan tv-overvågning siges at have en kriminalpræventiv effekt (Det Kriminalpræventive Råd, 

2005, s.4). Dermed må der ikke opsættes dummy-kameraer, som er kameraer der ikke virker, og 

kameraerne skal være af en vis kvalitet (ibid., s.4). Der må derfor heller ikke være blinde vinkler for 

kameraet. Dette kan vise sig at være til den kriminelles fordel (ibid., s.4). 

“Stjæler man af livsnødvendighed, er grænserne nogle andre, og er ens hjerne påvirket af 
enten sygdom eller rusmidler, så vil tv-overvågning slet ikke indgå i overvejelserne. Med til 
det kriminelle billede hører også organiserede professionelle tyvebander, og her skal der mere 
til.” (Det Kriminalpræventive Råd, 2005, s.6) 

CCTV er designet til at ændre det miljø, hvor kriminaliteten oftest sker i stedet for at prøve at ændre 

forbrydernes adfærd og attitude. Der ses i disse områder at der er en lille, men statistisk signifikant 

nedsættelse af forbrydelser. Et af de steder hvor der har været en signifikant nedsættelse af krimina-

liteten efter opsætning af CCTV, er i antallet af tyverier og hærværk af biler (College of Policing, 

2015, s.4). CCTV kan benyttes som en aktiv og passiv overvågning. Ved aktiv overvågning sidder en 

person ved en monitor og holder øje med overvågningen i realtid. Dette gøres for at øge muligheden 

for straks at identificere en trussel, og hjælpe med at mobilisere en mulig handling mod kriminaliteten. 

Operatøren er ofte i direkte kontakt med politiet, og kan dermed tage kontakt mens den kriminelle 

handling udspiller sig. Dette ses blandt andet i parkeringskældre, hvor der sidder en vagt og har opsyn 

i døgndrift. Den passive overvågning er et system der regelmæssigt scanner og optegner det samme 

område. Disse data kan senere blive tilgået og blive benyttet sammen med anden bevismateriale, i 

tilfælde af kriminelle handlinger i området. 

Tv-overvågning som en kriminalpræventiv metode kan være effektiv, hvis den kriminelle er rationelt 

tænkende. Dog ses der ved spontane forbrydelser, hvor den kriminelle handler ud fra irrationelle 
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følelser eller affekt, har tilstedeværelsen af overvågning ikke nogen betydelig effekt. Hvis en ung 

person overvejer at teste sine egne grænser gennem butikstyveri, kan denne handling i mange tilfælde 

afværges med tv-overvågning. Tv-overvågning vil kunne have en præventiv effekt ved mange tyve-

rier, mens at kameraerne ikke har den samme effekt ved røverier. Røvere benytter oftest maskering, 

hvorfor de ikke kan identificeres på kameraerne. 

“Almindeligt hærværk vil kunne forebygges med tv-overvågning, mens groft hærværk samt 
kriminelle handlinger begået i affekt, særlig vold og voldtægt, kræver andre tiltag.” (Det Kri-
minalpræventive Råd, 2005, s.6) 

I oktober 2019 bragte det danske Justitsministerium et nyt udspil omkring tryghed og sikkerhed i det 

offentlige rum. Udspillet havde tre fokusområder: øget overvågning, styrkelse af politiets efterforsk-

ningsredskaber og muligheder, og en forstærket indsats mod eksplosive stoffer. To ud af disse tre 

tiltag fokuserer på øget tv-overvågning samt bevilling af øget overvågning til politiet. Regeringen vil 

afsætte midler til at der kan opsættes 300 kameraer yderligere med henblik på at forebygge og efter-

forske kriminalitet (Hækkerup, 2019a). Ydermere er et forslag at tv-overvågnings skal foregå i realtid, 

da teknologien dermed kan benyttes til at indgå i politiets operative beredskab ved hjælp af mobile 

overvågningsvogne under alvorlige hændelser (Hækkerup, 2019a). 

Senere samme måned udtalte chefpolitiinspektør, Jørgen Bergen Skov, i forbindelse med udspillet 

om den nye sikkerhedspakke, at det ville være en fordel for politiet, hvis AGT kan kobles på over-

vågningsteknologien. Det vil forstærke politiets evne til at opklare kriminalitet, hvis tv-overvågning 

og AGT kan kobles sammen til ét system (Nielsen, 2019). Dog blev der også fremlagt et forslag fra 

Alternativet i ultimo november 2019 om at forbyde de offentlige myndigheder at anvende AGT i det 

offentlige rum (Sidduique & Nordqvist, 2019), da de frygter misbrugen af tv-overvågning i samspil 

med AGT som et system. 

2.2.2. CCTV og AGT som et system 

CCTV og AGT i et teknologisk system er opbygget således at AGT benyttes på stillbilleder taget fra 

CCTV optagelser. Kunstige intelligens sammenligner billeder, ved hjælp af forskellige redskaber, fra 

en valgt database og finder et muligt match. Dette gøres gennem globale, lokale og hybridtilgange i 

genkendelsesprocessen og eventuelt gennem den lineære globale Eigenfacteknik. Fælles for de for-

skellige tilgange er at den kunstige intelligens finder et match med den data den har til rådighed (Das, 

2018, s.219). Der laves derfor ansigtsidentifikation og en-til-mange sammenligninger (Li & Jain, 

2011, s.3). 
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Det er som tidligere nævnt ikke lovligt i Danmark at anvende AGT i tv-overvågning i det offentlige 

rum, men private virksomheder kan søge om dispensation fra datatilsynet til at anvende teknologien. 

Det har Brøndby IF eksempelvis fået tilladelse til, hvor de anvender AGT i deres tv-overvågning ved 

deres indgange. Den kunstige intelligens sammenligner ansigterne med Brøndby IF’s liste over ka-

rantæneramte fans (Brøndby IF, n.d.). 

I starten af 2020 har politiet i London fået tilladelse til at anvende AGT i samspil med CCTV. Politiet 

har blandt andet argumenteret for, at teknologien skal anvendes til at finde eftersøgte kriminelle, som 

figurerer på en liste (Vincent, 2020). Den kunstige intelligens sammenligner dataene fra CCTV-ka-

meraerne med denne liste, og derved markeres kun de personer der har fællestræk med de kriminelle 

på listerne. Når et subjekt markeres, vil politiet få det at vide og vil derefter kunne udspørge vedkom-

mende om at identificere sig selv, hvis subjektet viser sig at figurere på listen kan politiet anholde 

personen øjeblikkeligt. Politiet i London ser samarbejdet mellem denne form for teknologi og politiets 

fysiske indsats, som et stærkt værktøj mod bekæmpelsen af kriminalitet (Vincent, 2020). 
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3. Teori 

3.1. Benthams panoptikon og Foucaults panoptisme 

I dette kapitel har projektgruppen valgt at beskæftige sig med Michel Foucaults teori og begreb ”panop-

tisme” fra 1975 baseret på Jeremy Benthams panoptikon (1791), og hvordan denne form for overvågning 

påvirker subjektet og samfundet. I takt med det nuværende samfund har vi valgt at inddrage David Lyons 

syn på panoptismen og på det begreb han beskriver som den “elektroniske panoptisme”. 

Bentham udgav sin plan for panoptikon, som ses som en “kombination arkitektonisk form” i 1791 (Fou-

cault, 2002, s.217; Lyon, 1993, s.655). Som det ses på figur 4 er grundprincippet bestående af en ring-

formet bygning, som har et tårn i centrum. Den ringformede bygning er opdelt i celler på tværs af hele 

bygningen, hvor hver celle har to vinduer, et ud mod verden og et rettet mod tårnet i midten. Lyset fra 

ydersiden påvirker cellen således, at den person som står i tårnet nemt, kan se ind i cellen, men personen 

i cellen kan ikke se, hvad der foregår i det centrale tårn (Foucault, 2002, s.217). Bentham så ikke nød-

vendigvis sit design som kun at have funktionalitet i et fængsel, men også som værende et sygehus, en 

undervisningsinstitution eller andet hvor man kunne overvåge en større mængde mennesker nemt og 

overskueligt. Det understøtter Lyon i sin tekst “An electronic panopticon? A sociological critique of 

surveillance theory” (1993), hvor han blandt andet inddrager Bentham: 

“And he advertised the virtues of the panoptic as being appropriate for any context in which 
supervision was required: for 

’... punishing the incorrigible, guarding the insane, reforming the vicious, confining 
the suspected, employing the idle, maintaining the helpless, curing the sick, instruct-
ing the willing in any branch of industry, or training the rising race in the path of 
education’ (Bentham, 1843:40).” (Lyon, 1993, s.657) 
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Figur 4 Tegning af Panoptikon (Bentham, Jeremy, 1791) (Foucault, 2002, s.212) 

Foucault beskriver panoptikons magt, som værende en idé om at personen i cellen hele tiden bliver 

overvåget, da personen ikke har mulighed for at se om observatøren står i tårnet og holder øje med dem 

i netop dette øjeblik. Dette åbner for en mulig adfærdsændring. Vagten eller overvågeren kan ved at 

straffe den indsatte, en eller flere gange, gøre den indsatte opmærksom på, at de bliver overvåget. Dog 

ved den indsatte ikke, hvornår de bliver overvåget, da de først får afstraffelsen senere. Denne form for 

afstraffelse nedsætter lysten eller adfærden til at gøre noget kriminelt, da de aldrig ved om der bliver 

holdt øje med dem. Den indsatte kan ikke se, om vagten er der eller ej og vil derfor blive nødt til at 

stoppe med den uønskede adfærd, hvis de ønsker at undgå yderligere afstraffelse. 

“Deraf kommer panoptikkens vigtigste virkning: sætte den indsatte i en bevidst og permanent 
tilstand af synlighed, som sikrer magtens automatiske funktion. Sørge for at overvågningen 
har permanente virkninger, selv om den ikke er en kontinuerlig handling. Sådan at magtens 
perfektion har en tendens til at gøre dens aktuelle udøvelse overflødig. Sådan at dette arkitek-
toniske apparat kunne være en maskine til at skabe og opretholde en magtrelation uafhængig 
af dem der udøver den. Kort sagt: at de indsatte bliver fanget i en magtsituation, som de selv 
er bærere af.” (Foucault, 2002, s.219) 
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Figur 5 eksempel på et fængsel bygget på det panoptiske design på Cuba fra 1925 (Friman, 2005) 

Teorien om den panoptiske idé som overvågning er interessant, når det kommer til at drage paralleller 

til tv-overvågning i samfundet. Vagttårnet som altid kan se cellerne, og cellerne som aldrig ved om de 

bliver overvåget (Foucault, 2002, s.219). 

Foucault nævner også optimeringen af overvågningsteknologien ved introduktionen af panoptikon. Før-

hen anvendtes der flere observatører, som ikke kunne overvåge det samme antal mennesker, som man 

kunne i Panoptikon. Her kunne man overvåge langt flere mennesker med færre observatører. Denne 

konstante overvågning betyder der kunne gribes ind i ethvert øjeblik, og det gav et større pres på den 

overvågede (ibid., s.223). 

Foucault forklarer: 

“Fordi den uden noget andet fysisk instrument end arkitekturen og geometrien indvirker di-
rekte på individerne, den “giver ånden magt over ånden.” (ibid., s.223) 

Blot designets tilstedeværelse påvirker mennesket i denne situation. Projektgruppen vil med dette i tan-

kerne se på, om og i så fald hvordan, overvågningsteknologien har samme effekt i samfundet. 

3.2. Lyons elektroniske panoptisme 

“The Panopticon offers a powerful and compelling metaphor for understanding electronic sur-
veillance. The prison-like society, where invisible observers track our digital footprints, does 
indeed seem panoptic.” (Lyon, 1993, s.665) 

I Lyons artikel diskuterer og analyserer han parallellerne mellem Benthams panoptikon og den digitale 

overvågning. Samtidigt fokuserer Lyon, i artiklen, på Foucaults syn på panoptikon, og forskere inden 

for overvågning fra det 19. århundredes syn på panoptikon og den digitale overvågning. Begrebet 
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elektroniske panoptisme skal ikke blot tænkes som værende tv-overvågning, ligesom panoptikon ikke 

blot skal tænkes som værende et fængsel. Mange forskellige former for digitaliseringer lægger sig op at 

den panoptiske ånd, hvor bevidstheden om at det uvisse overvåger en, samt om det uvisse har oplysnin-

ger om en, vil påvirke ens adfærd og måden hvorpå mennesket opfører sig i samfundet. Som Lyon 

beskriver det: “By electronic mediation society itself becomes a panoptic prison.” (Lyon, 1993, s.653). 

I den digitale tid, hvor overvågeren ligesom i Panoptikon beskrives som en usynlig enhed. Vi ved at vi 

bliver overvåget, men vi ved ikke hvem der overvåger os (ibid., s.657). 

Denne form for panoptikon er også blevet nævnt som “Superpanoptikon”, da de teknologiske redskaber 

har givet panoptikon en ny form for overvågningsaspekt (ibid., s.665). 

Da dette projekt fokuserer på tv-overvågning og AGT, vil elektronisk panoptisme blive benyttet i den 

kontekst, selvom begrebet er bredt og kan bruges om generel digital overvågning. Projektgruppen vil 

benytte sig af panoptismen og ved hjælp af den elektroniske panoptisme, drage paralleller til samfundet 

i dag, og hvordan tv-overvågning og AGT påvirker mennesket i samfundet. 

 “(…) electronic surveillance does exhibit panoptic qualities in certain settings. Above all, it 
still contributes to social control via invisible inspection and categorization.” (ibid., s.674). 

3.3. Rogers’ teori om diffusion af innovation 

Diffusion er hvordan en innovation er kommunikeret igennem bestemte kanaler over tid i et socialt net-

værk. Her er målet at skabe og dele informationer med hinanden omkring innovationen, således man 

kan arbejde sig hen imod en fælles forståelse (Rogers, 2003, s.5). 

“So diffusion is a special type of communication, in which the messages are concerned with 
a new idea. It is this newness of the idea in the message content of communication that gives 
diffusion its special character. The newness means that some degree of uncertainty is in-
volved.” (ibid., s.7) 

Projektgruppen vil benytte sig af Rogers’ teori til at lokalisere innovationen, AGT, i en innovationsana-

lyse. Her undersøges fem forskellige stadier i beslutningsprocessen omkring implementeringen af tek-

nologien i samfundet. I dette afsnit vil der fokuseres på de fem stadier i beslutningsprocessen, mens 

analysen vil fokusere specifikt på AGT som innovation. 

Første stadie: Viden. Dette stadie omhandler hvordan viden om teknologien opstår og hvor bredt den 

eksponeres. Subjektet præsenteres for en ny teknologi, men har i dette stadie ikke megen kendskab til 

hvordan den skal benyttes. Subjektet skal derfor selv skabe erfaringer med teknologien, og forstå dens 

fordele og ulemper (ibid., s.164). 
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Det andet stadie: Overtagelse. Her fokuseres der på at overbevise borgerne og regeringen om, at optage 

teknologien i samfundet. Der er skabt holdninger til teknologien, samt hvilke positive og negative effek-

ter der er ved den. Der opstår overbevisning omkring, hvorledes at teknologien skal implementeres i 

samfundet (ibid., s.169). 

Tredje stadie: Beslutning. Her besluttes det hvorledes teknologien skal implementeres i samfundet. Sub-

jektet opvejer fordele og ulemper ved teknologien, og beslutter herefter om teknologien skal indføres 

eller afvises (ibid., s.172). 

Fjerde stadie: Implementering. Selve indførelsen af teknologien i samfundet. Subjektet vurderer i dette 

stadie innovationens anvendelighed og skaber sig en holdning til denne (ibid., s.174). 

Femte stadie: Bekræftelsen. Her beslutter subjektet om det vil fortsætte med at benytte innovationen, 

eller om innovationen skal kasseres. Beslutningen kan ændre sig ved ny information om innovationen, 

eller ved nye erfaringer (ibid., s.184). 

3.4. Surveillance creep 

“Politicians use the term ”creeping normalcy” to refer to such slow trends concealed within 
noisy fluctuations. If the economy, schools, traffic congestion, or anything else is deteriorating 
only slowly, it's difficult to recognize that each successive year is on the average slightly 
worse than the year before, so one's baseline standard for what constitutes ”normalcy” shifts 
gradually and imperceptibly. It may take a few decades of a long sequence of such slight year-
to-year changes before people realize, with a jolt, that conditions used to be much better sev-
eral decades ago, and that what is accepted as normalcy has crept downwards.” (Diamond, 
2005, s.435) 

Ifølge Diamond er ”creeping normalcy” et begreb som bruges til at beskrive en udvikling, som sker så 

langsomt at der ikke lægges mærke til det. Dette kan være en udvikling af en given situation eller tek-

nologi. Denne udvikling ville blive anset som værende uacceptabel, hvis det var sket drastisk, men den 

har nu ingen konsekvenser. I rapporten anvendes surveillance creep til at beskrive udviklingen af både 

AGT og tv-overvågning i samfundet. 

“As powerful new surveillance tactics are developed, the range of their legitimate and illegit-
imate use is likely to spread. Where there is a way, there is often a will. There is the danger 
of an almost imperceptible surveillance creep.” (Marx, 1988 s.2). 

Surveillance creep kan i følge Marx være svær at observere med mindre man har et historisk udviklings-

perspektiv at analysere ud fra. Surveillance creep vælges frem for de andre creep-teorier, da det bruges 

specifikt til beskrivelse af blandt andet udviklingen af overvågning. Surveillance creep benyttes også til 
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at analysere måden samfundet adopterer denne teknologi. Herunder hvordan teknologien benyttes af 

sikkerhedstjenester, samt hvordan teknologien bliver flyttet i kontekst og skifter formål. Projektgruppen 

vil benytte surveillance creep til analysen af, hvordan tv-overvågningsteknologien har udviklet sig siden 

de første overvågningskameraer kom på de danske gader i 1980’erne (Tagmose, 2016). 
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4. Metode 

4.1. Kvalitativ metode 

Den kvalitative metode vil i projektet blive benyttet igennem fokusgrupper. Fokusgruppernes pri-

mære fokus vil være at diskutere overvågning og AGT. Der ønskes ingen form for kvantificering af 

resultaterne, dermed ønsker projektgruppen eksempelvis ikke at få svar på, hvor mange procent af 

personerne i fokusgrupperne, der synes at niveauet af overvågning er tilfredsstillende (Jakobsen, 

2018, 9%). Der ønskes i stedet en kvalificering af resultaterne og en forståelse af emnerne ”overvåg-

ning” og “ansigtsgenkendelse”. Hvad forbinder fokusgruppemedlemmerne med overvågning? Hvilke 

holdninger har de til AGT, og frygter de hvordan teknologien udvikler sig i den nærmeste fremtid? 

Disse er spørgsmål som projektgruppen finder interessante og ønsker diskuteret i fokusgrupperne. 

Projektgruppen vil anvende fokusgrupperne som udgangspunkt, og som en stikprøve for et kvantita-

tivt spørgeskema, som skal udarbejdes efterfølgende. Gennem fokusgruppen kan de relevante pro-

blemstillinger og spørgsmål udarbejdes, som kan besvares i spørgeskemaet. Dermed kan det siges at 

fokusgrupperne anvendes i begyndelsen af forløbet til at få en grundlæggende forståelse for emnet, 

samt hvilke problematikker vores stikprøvegrupper reelt set finder interessante og problematiske. 

Projektgruppen håber at kunne få en bedre forståelse for, hvilke emner der har betydning for delta-

gerne, og hvilke emner der bliver ignoreret eller trådt let henover i en diskussion i et åbent forum. 

Fokusgrupper er en metode, som søger svar på hvorfor, og kan beskrives som en kombination af en 

gruppeinteraktion og et forskerbestemt-emne fokus (Halkier, 2008, s.9). De fokuserer på at producere 

gruppers beretninger, vurderinger og forhandlinger. Ved benyttelsen af fokusgrupper, får fokusgrup-

pen at vide, hvad deltagerne kan blive enige, eller snarere uenige om (ibid., s.9). Der er flere styrker 

ved brugen af fokusgrupper, hvori en af dem fokuserer på den sociale interaktion, som er kilden til 

data. 

”Typisk vil de forskellige deltageres sammenligninger af erfaringer og forståelser i gruppe-
processerne kunne producere viden om kompleksiteterne i betydningsdannelser og sociale 
praksisser, som er svære for forskeren at få frem i individuelle interviews eller semistrukture-
rede interviews” (ibid., s.14) 

Det kan være svært at finde ud af, hvor mange mennesker, som skal være med i en fokusgruppe. 

”Der er hele to ”hvor mange” at træffe valg om, når man laver fokusgrupper. For det første 
skal man beslutte sig for, hvor mange deltagere der skal være i hver enkelt gruppe. For det 
andet skal man overveje, hvor mange grupper man vil gennemføre” (ibid., s.33) 
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Mængden af deltagere varierer meget i litteraturen, og der er tidligere udviklet både succesfulde fo-

kusgrupper med 3-4 personer, såvel som 10-12 personer (ibid., s.34). 

Projektgruppens plan var umiddelbart at afholde et fokusgruppeinterview med 6 personer. Dog har 

projektgruppen valgt at modificere formatet, og tilpasse det til den nuværende COVID-19 situation. 

Det har projektgruppen gjort ved at lave to grupper af tre deltagere, for at kunne tilpasse det til et 

onlineformat og samtidig have en kontrolgruppe (Jakobsen, 2018, 8%). Kontrolgruppen er vigtig til 

at sammenligne resultater på tværs af fokusgrupperne. Fokusgrupperne foregår derfor online, hvor 

deltagerne og moderatoren har deres webcam tændt. Herved kan deltagerne se hinanden, og dette kan 

muligvis skabe tryghed i diskussionerne. Begge fokusgrupper har en varighed på cirka 1 time. 

Projektgruppen har valgt en moderator, som skal være ansvarlig for begge fokusgrupper. Moderato-

rens job er at sørge for at diskussionen bliver afholdt i en pæn tone. Derudover skal en moderator 

sørge for at fokusgruppen får dækket alle de relevante emner som projektgruppen ønsker at undersøge 

(ibid., s.49). 

Det er vigtigt at moderatoren er opsat på at lytte, og give deltagerne ordet. Moderatoren skal sørge 

for at deltagerne interagerer med hinanden, samtidig med at gruppens sociale dynamikker kan blive 

håndteret (ibid., s.49). 

”Hvis deltagerne ikke får lov til at interagere, som de plejer – uanset om de kender hinanden 
eller bare kender ”kulturen” – kan man risikere, at diskussionerne bliver træge at få i gang, og 
at deltagerne ikke rigtigt henvender sig til hinanden. Derved går man glip af den vigtigste 
dynamik i fokusgrupper: At deltagerne henvender sig til hinanden, kommenterer hinanden 
udtalelser, spørger ind til hinanden på basis af deres erfaringer, og diskutere og forhandler 
med hinanden” (ibid., s.49) 

Til slut er det moderatorens job at få alle deltagerne på banen. Det er vigtigt at deltagerne har en 

tryghedsfølelse, så de ikke er bange for enten at udlede forkert information eller at de holder sig 

tilbage. Derfor skal moderatoren hjælpe deltagerne til at få deres meninger og erfaringer hørt (ibid., 

s.50). Dette medfører at projektgruppen får mere information, samt få flere perspektiver og diskussi-

oner, som der kan arbejdes videre med og bruges i den kvantitative del. 

Udover moderatoren har projektgruppen valgt en observatør og en transskribent. Observatørens rolle 

er at assistere moderatoren i ovenstående arbejdsopgaver, og skride ind ved behov. Samtidig skal 

observatøren sørge for at overholde tidsplanen. Transskribentens rolle er notere de vigtigste citater 

og diskussioner. For ikke at undgå eller overse essentielle pointer under de to interviews, har delta-

gerne indvilget med projektgruppen i at interviewene bliver optaget, så det senere kan transskriberes. 
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Igennem den kvalitative metode håber projektgruppen på, at kunne få en bedre forståelse for delta-

gernes opfattelse af overvågning. Herunder om de ser den, og hvordan de ser den. Ydermere forventer 

projektgruppen at få svar på nogle af de hypoteser, som de har fundet i eksisterende litteratur. Pro-

jektgruppen vil derfor opstille et kvantitativt spørgeskema for at få en bredere forståelse. 

4.1.1. Design af spørgerammen 

Projektgruppens design af fokusgruppeinterviewene tager udgangspunkt i figur 6. 

 

Figur 6 Design af spørgerammen (Jakobsen, 2018, 25%) 

Her startes der med en præsentation af moderator, varigheden af fokusgruppen fastsættes, samt temaer 

og emner introduceres. Opsætningen af formatet forklares, og det bliver her understreget at alle kom-

mentarer er lige gode, og at der ikke er nogle rigtige eller forkerte svar. 

I opvarmningsøvelsen introducerer hver enkelt deltager sig selv, hvad de hedder og hvad de laver. 

Moderator spørger herefter ind til deres dag, for at få dem snakket varme, og for at anskue deres 

forskellige personligheder. 

I kontekst ønskes en bred diskussion omkring overvågning. Her skal deltagerne brainstorme alt hvad 

de ved om overvågning, hvornår at de føler sig overvåget, samt hvornår de ikke gør. 

I produktfokus ledes snakken ind på AGT samt tv-overvågning i Danmark og CCTV i England. Til 

slut fokuseres der på fremtidige tanker omkring AGT. 

Der afsluttes med en opsummering, hvor deltagerne kan få sagt det sidste de har på hjerte, mens at de 

takkes mange gange for deres deltagelse. 

4.2. Kvantitativ metode 

Projektgruppen har som led i udarbejdelsen af empirien, valgt at lave et kvantitativt spørgeskema for 

at indsamle data til analysen. På baggrund af fokusgrupperne fandt projektgruppen de temaer, som 

var hyppigst repræsenterede og udarbejdede spørgeskemaet herefter. Ud fra Bente Halkiers bog 
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”Fokusgruppen” (2008) ved projektgruppen at det kan være en fordel at gennemføre fokusgrupper 

forud for et kvantitativt spørgeskema. Dette er blandt andet fordi projektgruppen kan forbedre spør-

geskemaet ved at have opnået nogle forståelser og erfaringer fra fokusgruppen. På baggrund af disse 

forståelser og erfaringer vil projektgruppen være i stand til at få data fra det lukkede spørgeskema, 

som da kan benyttes til tal og statistik, når den efterfølgende dataanalyse skal laves (Halkier, 2008, 

s.17). 

Efter fokusgruppeinterviewene uddelegerede projektgruppen internt interviewene og transskriberede 

dem. Herefter fandt projektgruppen gennemgående temaer i de to fokusgrupper. På baggrund af data 

og undersøgelser fra Det Kriminalpræventive Råd (2005 & 2010) ønskede projektgruppen at inkor-

porere spørgsmål herfra, da det efterfølgende vil blive benyttet i en komparativ dataanalyse. 

Temaerne der blev fundet i fokusgrupperne, var følgende: 

• Overvågning 

• Ordensmagten 

• Data & rettigheder 

• Tryghed 

• Viden omkring AGT 

Indenfor overvågning vil projektgruppen undersøge om borgerne i samfundet føler sig overvåget. 

Resultaterne fra fokusgrupperne viste at størstedelen i fokusgrupperne lagde mærke til kameraer på 

togstationer og gader, men at de ikke tænkte over det, når det kom til deres adfærd i det offentlige 

rum. 

Ordensmagten var et tema som blev diskuteret i begge fokusgrupper. Derfor valgte projektgruppen 

at undersøge dette yderligere i spørgeskemaet. Der sås samtidig en klar sammenhæng mellem om 

interviewpersonerne synes at politiet skal have adgang til teknologien eller ej, og om de synes politiet 

gør et godt stykke arbejde. Denne problematik er interessant og ønsket er at undersøge om det er en 

generel holdning eller blot var tilfældet i fokusgrupperne. 

Projektgruppen håber at temaet ”data og rettigheder” kan give en idé om, hvordan brugerne af AGT 

vil agere, i forhold til innovationen af teknologien. Der kan trækkes paralleller mellem accept af coo-

kies, rettigheder på Facebook etc., og deres accept af AGT. 

Trygheden i samfundet var et andet emne under fokusgrupperne. Det var dog svært at tyde i grupperne 

om de påvirkede hinanden til at føle sig mere eller mindre trygge når de vidste, at der var overvågning. 

Dette kunne være i udsatte områder, bestemte tidspunkter af døgnet, togstationer etc. 
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Det sidste tema var generel viden om AGT på diverse elektroniske apparater eksempelvis smartpho-

nes og computere. Projektgruppen håber at gennem fokus på dette, kan der drages nogle paralleller 

til, hvordan selve teknologien bliver optaget og accepteret i samfundet. Derved også analysere, hvor-

dan en udbredelse af teknologien kan udvikle sig. 

Projektgruppen besluttede sig for at indsamle egen empiri ved brug af den kvantitative metode, da 

projektgruppen ikke fandt, at der var nogle opdaterede tal på dette område. Ifølge ”Real World Re-

search” (2016) er der mange positive egenskaber ved at vælge et spørgeskema. Her nævnes det blandt 

andet at længden på indsamlingen af data er betydelig kortere. I denne situation var det ideelt, da 

projektgruppen gerne ville have nok svar og samtidig ville lægge mere tid og energi i selve dataana-

lysen (ibid., 2016, s.251). Derudover var det ukompliceret i forhold til at få delt spørgeskemaet med 

nok mennesker. Spørgeskemaet blev konstrueret i Google Forms, da denne metode også gav mulig-

hed for observation af, hvor mange respondenter der svarede løbende. Spørgeskemaet blev delt på 

Facebook både i spørgeskemagrupper, samt igennem projektgruppens private Facebookprofiler. Efter 

14 dage og 201 svar, besluttede projektgruppen sig for at lukke spørgeskemaindsamlingen og gå i 

gang med analysen. 

Målet ved at benytte Facebook var at ramme forskellige aldersgrupper og mennesker med forskellige 

professioner, og derved ikke have en defineret klar målgruppe, men forsøge i stedet at ramme bredest 

muligt i befolkningen. Projektgruppen er dog opmærksomme på at i og med at projektgruppen kom-

mer fra omtrent den sammen gruppe i befolkningen, etnicitet og sociale lag vil størstedelen af svarene 

sandsynligvis ligge indenfor denne gruppe. 

I henhold til en bredere gruppe har projektgruppen også været opmærksomme på at spørgsmålene 

skulle være let forståelige og velformulerede, så alle respondenter kunne forstå dem. Dette er også 

grunden til at skemaet holdes til under 35 spørgsmål, da det ikke ønskedes at respondenten skulle 

miste motivationen til at besvare ærligt og velovervejet igennem skemaet. Projektgruppen var også 

opmærksomme på at egne subjektive fordomme ønskedes elimineret, hvorfor spørgsmålene ikke 

måtte være alt for ledende (Kristensen, 2016, s.190). 

Efter alt data er indsamlet benyttes en ETL-metode. ETL står for extract, transform og load. Når 

dataene er indsamlet, transformeres den til pivottabeller, hvorefter det loades og visualiseres til grafer 

og figurer (Xavier & Moreira, 2013, s.381). 

4.3. Opbygning af spørgeskema 
Den første del af spørgeskemaet går på at bestemme respondenternes køn, alder og bopæl. Kønnene 

er opdelt efter mand, kvinde og andet. Aldersinddelingen blev inddelt i følgende grupper: under 15, 
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15-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-39 år, 40-49 år, 50-59 år og 60+ år. Der blev lavet en inddelingen af 

folk der arbejder med, eller studerer IT. Denne inddeling blev foretaget for at se om IT-folk, havde 

en anden holdning til brugen af teknologien, end ikke IT-folk. Disse tre inddelinger (køn, alder, IT) 

er lavet til den endelige dataanalyse, således at der kunne opstilles pivottabeller. Gennem spørgeske-

maet præsenteres svarmulighederne ”ja”, ”nej” eller ”ved ikke”, da dette gør det nemmere at lave en 

struktureret dataanalyse. 

• ”Lægger du mærke til overvågningskameraer i din hverdag?” 

Dette spørgsmål blev stillet, fordi projektgruppen gerne ville finde ud af, hvor stor en del af befolk-

ningen, som lægger mærke til overvågningen i deres dagligdag. Med dette spørgsmål kan man svare 

“ja” eller “nej”. Hvis man svarer ”ja”, får man et uddybende spørgsmål:  

• ”Hvis ja, hvor lægger du mærke til kameraerne? Sæt gerne flere krydser: 

o På gaden 

o I dit lokale supermarked 

o I banken/hæveautomater 

o På togstationer 

o På barer/gå-i-byen-steder? Fx Jomfru Ane gade eller Gothersgade etc. 

o Andet” 

Dette uddybende spørgsmål har til formål at finde ud af, hvor folk føler sig mest overvåget i offent-

ligheden. 

• ”TV-overvågning er blevet mere og mere udbredt. Opfatter du denne udvikling positivt?” 

• ”Er du enig i dette udsagn ”Intet at skjule, intet af frygte”?” 

Begge disse spørgsmål har til formål at give et indblik i respondenternes personlige holdning til over-

vågning og udviklingen af overvågning. Det første af de to ovenstående spørgsmål er stillet for efter-

følgende at kunne lave en komparativ analyse med data fra Det Kriminalpræventive Råd. 

• ”Synes du at politiet gør et godt stykke arbejde?” 

• ”Har du tillid til politiet?” 

• ”Politiet har anmodet om at få adgang til ansigtsgenkendelsesteknologi i overvågning, som 

hjælp til at opklare kriminalitet. Synes du at politiet skal have adgang til ansigtsgenkendelses-

teknologi?” 

• ”Synes du at politiet benytter video-overvågning for meget?” 
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Her ville projektgruppen gerne finde ud af, om befolkningen stoler på ordensmagten, og dermed om 

de stoler på politiets brug af ansigtsgenkendelse, som en magtform. Alle fire spørgsmål omhandler 

politiet, og der ønskes dermed at se om der er en sammenhæng mellem tilliden til politiet og deres 

brug over overvågning og AGT. 

• ”Tænker du over om du accepterer cookies eller ej?” 

• ”Læser du betingelserne igennem inden du skal acceptere dem? Fx når du laver en bruger på 

Facebook.” 

Projektgruppen er interesseret i at finde ud af, hvordan udviklingen af AGT kan komme til at se ud i 

fremtiden. I dag bliver ”cookies” og ”betingelser” blindt accepteret, uden at folk læser betingelserne 

igennem. Dette kan drage paralleller til måden videoovervåningen kan blive optaget i samfundet. 

• ”Tænker du over at de sociale medier får adgang til dine billeder? 

o Ja, men min adfærd er ikke ændret 

o Ja og det bekymrer mig 

o Jeg lægger ikke billeder op på sociale medier 

o Nej” 

Dette spørgsmål blev stillet for at se om de respondenter som lægger billeder op på sociale medier, 

tænker over konsekvenserne af dette. 

• ”Hvad synes du om GDPR-lovgivningen? 

o Jeg synes det er godt at mine data er mere sikker 

o Jeg synes det er irriterende 

o Ingen holdning” 

Her ville projektgruppen undersøge respondenternes holdning til dataregulering især, når det gælder 

overvågning, er GDPR et interessant emne, da det omhandler persondata og privatliv. 

• ”Giver overvågningskameraer dig tryghed? 

o Hvis ja, hvor giver kameraerne dig tryghed? Sæt gerne flere krydser: 

o På gaden 

o Ved gå-i-byen-steder 

o Ved hæveautomaten 

o I offentlig transport 

o Om natten 

o Togstationer og busstoppesteder 
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o Hvis nej, hvorfor giver kameraerne dig ikke tryghed? Sæt gerne flere krydser: 

o Fordi jeg ikke forbinder kameraerne med tryghed 

o Fordi jeg ikke stoler på, hvad dataen om mig bliver brugt til 

o Fordi jeg tror kameraerne har en anden funktion end at overvåge mig 

o Fordi jeg ikke har tiltro til dem der betjener kameraerne 

o Andet” 

• ”Tænker du over hvem der sidder på den anden side af overvågningskameraet?” 

Denne række spørgsmål, da projektgruppen vil undersøge om ens adfærd bliver ændret alt efter hvor 

tryg eller utryg man er. Dette kunne give projektgruppen et indblik i mulige adfærdsændringer i sam-

spil med øget tv-overvågning i det offentlige rum. 

• ”Ud fra følgende udsagn: ”Hvis øget kameraovervågning mindsker kriminalitet...” svar på 

følgende 3 spørgsmål: 

1. Føler jeg mig mere tryg? 

2. Opfører jeg mig anderledes, fordi jeg ved jeg bliver overvåget? 

3. Tror jeg andre folk opfører sig anderledes, hvis de ved de bliver overvåget?” 

Disse spørgsmål blev stillet efter at en af fokusgrupperne udtrykte, at de ikke følte sig mere trygge 

gennem tv-overvågning. Hvis det derimod kunne påvises at tv-overvågning fører til mindre krimina-

litet, vil de føle sig mere trygge. 

• ”Bruger du ansigtsgenkendelsesteknologien til hverdag på din smartphone eller computer? 

o Hvis ja. Er du bekymret over, hvad dit ansigt bliver brugt til?” 

Her ville projektgruppen se på, om respondenterne brugte AGT i deres hverdag og undersøge om der 

fandtes nogle forme for bekymringer i forbindelse med brugen af deres ansigt. 

I det følgende fokuserer spørgeskemaet på at give eksempler fra steder der har til- eller fravalgt AGT, 

og spørger ind til respondenternes holdning til disse, samt udviklingen af teknologien i det danske 

samfund. 

• ”Kina er det land der benytter ansigtsgenkendelsesteknologi allermest. Detailhandlen benytter 

ansigtsgenkendelse til at målrette deres tilbud til den enkelte person. Regeringen benytter an-

sigtsgenkendelsesteknologi til ekstrem overvågning af befolkningen, og benytter den til deres 

pointsystem, hvor der uddeles og fratages point fra den enkelte person, for god og dårlig op-

førsel. Teknologien bliver derfor brugt på godt og ondt. 

o Synes du brugen af ansigtsgenkendelsesteknologi i Kina er god? ” 
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• ”Det estimeres at der er mere end 500.000 CCTV-kameraer i London. Mange af disse kame-

raer har tilknyttet ansigtsgenkendelse. Politiet har for få måneder siden fået adgang til denne 

teknologi til forebyggelse og bekæmpelse af terror og anden kriminalitet i centrum af London. 

o Synes du brugen af ansigtsgenkendelsesteknologi i London er god?” 

 

• ”I Sillicon Valley i San Fransisco er de kendt for at have en meget progressiv holdning til 

teknologi, dog har de stadig valgt at forbyde ansigtsgenkendelsesteknologi i hele staten Cali-

fornien. 

o Synes du at forbuddet af ansigtsgenkendelsesteknologi i Californien er godt?” 

 

• ”Ud fra de tre ovenstående eksempler, hvilken model tror du at Danmark kommer til at lægge 

mest op ad?” 

De fire ovenstående spørgsmål har til formål at finde ud af respondenternes holdning til brugen af 

AGT. Ud fra dette håber projektgruppen at finde ud af, hvilken brug af AGT respondenterne ville 

foretrække, hvis de skulle vælge mellem de tre eksempler. Der var mulighed for at vælge de tre ek-

sempler, samtidig med at “Ingen af dem” også var en svarmulighed til de respondenter der ikke mener 

at Danmark bliver ligesom de angivne eksempler. 

• ”Er du tilfreds med niveauet af overvågning i Danmark?” 

Dette spørgsmål blev stillet som et opsummerende spørgsmål, da projektgruppen gerne ville se om 

respondenterne havde ændret deres holdning igennem spørgeskemaet, efter at have fået noget mere 

grundlæggende information. Det sidste spørgsmål kan dog også have farvet respondenter, efter spør-

geskemaet. 
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5. Fordele og ulemper ved CCTV og AGT 
Det følgende kapitels formål er at undersøge fordele og ulemper ved brugen af CCTV og AGT, som 

den fungerer i dag., individuelt og i et samlet system. Med inddragelse af tidligere forskningsprojek-

ter, fra både ind- og udland, vil projektgruppen undersøge, hvilke funktioner som fungerer godt og 

dårligt på det stadie, som teknologien er på i dag. Samtidig vil projektgruppen inddrage succesrater, 

og vil dermed kunne tage disse ting under iagttagelse og bringe dem sammen med analysen i diskus-

sionsafsnittet. 

Som tidligere berørt i projektgruppens indledning og redegørende afsnit, er den engelske regering 

gået sammen med politiet i London, for at benytte ansigtsgenkendelse i samarbejde med deres brug 

af CCTV. Andre eksempler på brugen af ansigtsgenkendelse i forbindelse med overvågning, kan ses 

i Benjamin Hale’s tekst ”Identity Crisis” fra 2005. I USA er det blevet offentliggjort, at der blev brugt 

ansigtsgenkendelse under Superbowl, samtidig med at flere kasinoer og lufthavne også bruger tekno-

logien (Hale, 2005, s.141). Herhjemme vil det danske politi gerne have adgang til AGT, men den 

danske regering er ikke klar til at benytte teknologien endnu. 

5.1. Brugen af CCTV til opklaring af kriminalitet 
I “The Value of CCTV Surveillance Cameras as an Investigative Tool: An Empirical Analysis” 

(2017) undersøger Matthew Ashby, hvordan CCTV har været brugt i en femårig række til at hjælpe 

med opklaringen af kriminalitet i og omkring det britiske jernbanesystem. Til trods for at undersø-

gelsen kun undersøger området omkring jernbanesystemet, mener Ashby at det kan overføres til op-

klaring af kriminalitet generelt (Ashby, 2017, s.441). 

Når man kigger på hvordan man kan opklare en forbrydelse, stiller man ofte følgende spørgsmål: 

“Hvem var involveret?”, “Hvor skete det?”, “Hvad skete der?”, “Hvornår skete det?”, “Hvorfor skete 

det?” og “Hvordan skete det?”. CCTV kan være brugbart til at finde ud af, hvad der sket og hvem der 

var involveret. Hvis kvaliteten af overvågningen er god nok, kan det potentielt give efterforskerne 

mulighed for at se hele episoden som har udfoldet sig, tidslinjen, metoder som er blevet brugt, og 

hvilken flugtvej en eventuel forbryder har taget. Selv hvis alt denne information ikke er tilgængeligt, 

kan CCTV eventuelt blive brugt i samarbejde med vidneforklaringer, eller efterforskere kan bruge 

optagelserne til at forstå konteksten af den givne situation. Når det kommer til at forstå hvem der har 

involveret i forbrydelsen, enten direkte eller i forbindelse med et vidne, kan CCTV også være brug-

bart. Det være sig også i situationer, hvor CCTV eventuelt optager den mistænktes handlinger, som 

kunne være berøring af overflader eller andet, hvor politiet efterfølgende kan tage fingeraftryk eller 

andre former for DNA-prøver (ibid., s.444). 
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CCTV blev klassificeret til at være brugbart i 29,4 pct. af sagerne, hvilket svarer til 72.390 af alle 

rapporterede sager. Det svarer til at CCTV var brugbart i 64,9 pct. af alle sager, hvor CCTV var 

tilgængeligt. I figur 7 ses grundene til at CCTV ikke er blevet brugt, eller ikke har kunne bruges. 

 

Figur 7 Årsager til CCTV ikke er brugbart (Ashby, 2017, s.447) 

I 29,2 pct. var der ikke brugbart CCTV, da der ikke var opsat CCTV på den lokalitet. I 10,5 pct. af 

alle tilfældene hvor CCTV var tilgængeligt på lokaliteten, men ikke brugbart, da situationen udspil-

lede sig uden for kameraets vinkel. Når det kommer til teknologien bag CCTV, er det bemærkelses-

værdigt at i 2,4 pct. af tilfældene fejlede systemet, og i 4,9 pct. er kvaliteten af videooptagelserne ikke 

af høj nok kvalitet og derfor ikke brugbar. 

 

Figur 8 Andele af forbrydelser hvor CCTV var brugbart i specifikke sager (Ashby, 2017, s.447) 

Figur 8 viser i hvor mange tilfælde CCTV har været tilgængeligt i en given forbrydelse, samt hvor 

mange procent af denne forbrydelse, hvor CCTV har været benyttet succesfuldt. Det er interessant at 

kigge på tallene inden for tyveri af biler, fordi rapportens næste afsnit kommer til at handle om fore-

byggelsen af kriminalitet ved brug af CCTV. Statistikken inden for tyveri af biler viser at CCTV har 
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været tilgængeligt i næsten 60 pct. af tilfældene, mens opklaringsraten inden for denne forbrydelse 

kun ligger på omkring 14 pct. (Ashby, 2017, s.447). 

5.2. Forebyggelse af kriminalitet ved brugen af CCTV  
En rapport fra Rachel Armitage og “crime and social policy section” fra 2002, beskriver at CCTV er 

primært forebyggende i forbindelse med parkeringspladsarealer og private hjem (Armitage, 2002, 

s.3). Resultaterne af disse undersøgelser understøttes i forskningsartiklen “CCTV Surveillance for 

Crime Prevention: A 40-Year Systematic Review with Meta-Analysis” (Piza, Welsh, Farrington & 

Thomas, 2019), som på baggrund af 40-års forskning. De undersøger hvordan den kontinuerlige brug 

af CCTV kan være forebyggende inden for kriminalitet (Piza et al, 2019, s.3). Samtidig understreger 

denne artikel, at CCTV har vist sig at fungere bedst i samarbejde med andre omstændigheder. Dette 

være sig anden teknologi, skilte eller menneskelig kontakt, som eksempelvis en parkeringsvagt i en 

parkeringskælder (ibid., s.19). I forbindelse med dette, ses det også at aktiv CCTV-overvågning, som 

kan registrere hændelser i real tid, kan være med til at alarmere politiet, og potentielt stoppe en for-

brydelse i at eskalere (ibid., s.19). 

5.3. Ansigtsgenkendelsesteknologiens udfordringer og mangler 

Rapporten ”An Introduction to the Good, the Bad, & the Ugly Face Recognition Challenge Problem” 

(Phillips, Beveridge, Ross, Draper, Givens, O'Toole, Bolme, Dunlop, Lui, Sahibzada, Weimer, 2012) 

fokuserer på hvordan verifikationsniveauet i AGT er steget i de seneste 20 år inden for forskellige 

niveauer af billedkvalitet (Phillips et al., 2012, s.346). 

I denne periode har forskning set en signifikant nedgang i fejlrater inden for teknologiens evne til at 

genkende ansigter i stillbillede, her udgør fejlraterne 1/1000. Fokus inden for denne forskning har 

dermed rykket sig til at kunne få en højere succesrate ved mindre kontrollerede/kliniske forhold (ibid., 

s.346). 

For at udvide denne form for testning, ændres forholdende kontrolleret i samspil med de forskellige 

funktioner men i mindre begrænsede forhold. De faktorer som ændres kunne være belysning, forskel-

lige positioner af ansigtet, ansigtsudtryk, størrelse på ansigtet og afstanden til kameraet. Alle disse 

faktorer ændres i sådan en grad, at det stadig er kontrolleret, men at det samtidig skaber problemer på 

et sådant niveau at ændringerne kan tackles én for én, og en løsning kan findes (ibid., s.346). 

Den benyttede metode ”the good, the bad, and the ugly” bygger på forskellige niveauer af succes og 

sværhedsgrad inden for videreudviklingen og påvirkningen af AGT. Niveauerne er bygget efter be-

greberne ”false accept rate” og ”verification rate”. De tre niveauer befinder sig inden for et spektrum, 
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hvorpå niveauerne måles. I denne opgave har projektgruppen valgt at afgrænse de matematiske re-

sultater og i stedet fokusere på, hvad der er relevant for denne rapport, og hvad resultaterne viser i 

forhold til hvor problemerne opstår. 

The good består af et par af billeder af den samme person, som er nemme at matche, the bad består 

af billeder, som er middel til svær at matche, og the ugly fokuserer på billeder, som er sværest at 

matche. Med denne form for inddeling fås en bedre forståelse af, hvilket niveau der tales om når de 

forskellige niveauer udvikles (ibid., s.346). 

5.3.1. Overfølsomhed for lys og vinkel 

Nedenfor ses figur 9 og 10, som viser eksempler på de forskellige niveauer af ansigtsgenkendelse i 

denne undersøgelse. Hvor (a) er det the good, (b) er the bad, og (c) er the ugly. 

 

Figur 9 Eksempel 1 (ibid., s.348). 



S2024791244   BP2 IMT F2020 
 

 42 

 

Figur 10 Eksempel 2 (ibid., s.348). 

Her ses det, hvor lidt der skal ændres før den falske accept rate og verifikations raten stiger på billeder 

(b) og (c). Dette understøttes også i artiklen:”Techniques and Challenges of face Recognition – A 

critical review (2018)” hvor Singh og Prasad understreger: 

” There were some limitations of 2D face recognition. In 2D face recognition system recog-
nition rate and performance is dependent on image capture conditions like head orientation, 
image quality, lighting conditions, partial occlusion, facial expressions.” (Singh & Prasad, 
2018, s.537) 

En del af disse faktorer bliver minimeret, når der benyttes 3D ansigtsgenkendelse, dog skal prisen på 

teknologien også haves in mente, da den er betydelig mere omkostningsfuld, hvilket betyder at tek-

nologien er mindre tilgængelig (Li & Jain, 2011, s.429).  

5.3.2. Bias i teknologien 

Bias i AGT er en anden del af teknologien som er blevet fremhævet i forskning, når det kommer til 

fordele og ulemper. I artiklen ”Independent Report on the London Metropolitan Police Service’s Trial 

of Live Facial Recognition Technology” (Fussey & Murray, 2019) redegører de for fejl og mangler, 

som de finder bekymrende i forbindelse med politiets nylige brug af AGT i London. De tager fat i 

politiets konstruering af de tidligere nævnte skræddersyet lister og eventuelle bias som de medfører. 

Rapporten skriver også om de bias som kan være indbygget i selve AGT. Her påpeger de blandt andet 
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at teknologien kan agere forskelligt alt efter subjektets køn, etnicitet og farve, og dermed rejse spørgs-

mål om diskrimination (Fussey & Murray, 2019, s.21). 

Disse problemer ses blandt andet i, at forskellige algoritmer og applikationer kan anse bias forskelligt, 

og det er derfor nødvendigt at tilgå disse teknologier fra applikation til applikation. Der kan derfor 

ikke laves en fælles måde, hvorpå der tilgås de forskellige former for applikationer. 

National Institute of Standards and Technology, som har evalueret AGT siden 1990’erne, understre-

ger at der er klare bias i teknologien. De peger blandt andet på at forskellige undersøgelser viser, at 

teknologien performer dårligere på statiske billeder ligeså snart alder bliver en faktor (Fussey & Mur-

ray, 2019, s.22). 

Lignende tests er blevet udført, hvor algoritmen har mindre falsk positive resultater, når det kommer 

til mænd, især som mændene ældes. Alderdom og aldring er også et punkt som bliver nævnt som en 

faktor, hvor algoritmens klassificeringer kommer i problemer (Zhou & Xiao, 2018, s.22; Phillips et 

al, 2018, s.348). 

” Face in the form of various texture entail characteristics value changes over a period of time 
and reflect as aging, which has a prompt importance in face recognition. Age invariant is also 
important for visual observation and image retrieval after a long-time access.” (Singh & Pra-
sad, 2018, s.539) 

Fussey og Murray (2019, s.22) bygger videre på denne hypotese ved at bringe yderlige forskning som 

understøtter denne. Her sås at tre forskellige klassifikationsalgoritmer fremførte bedst med mennesker 

som var lysere i huden og mænd generelt. Samtidig kunne det også ses at teknologien havde sværere 

ved at præstere, når det kom til aldringen af farvede kvinder. 

CCTV er godt når det kommer til forebyggelse af kriminalitet inden for et mindre specifikt område. 

CCTV i samarbejde med opklaring af kriminalsager er effektive og opklaringsraterne er høje. Samti-

dig peger forskningen på at CCTV i samarbejde med et andet element enten menneskelig- eller tek-

nologisk assistance kan forbedre teknologiens evner (Piza et al, 2019, s.19). Der kan argumenteres 

for at AGT fastgjort til CCTV derfor kan forbedre systemet som en enhed. Det skal dog haves in 

mente at AGT har sine fejl og mangler, og at teknologien måske endnu ikke er på et stadie, hvor det 

er i stand til at forbedre systemet. Yderligere kan der sættes spørgsmålstegn ved denne kombination 

af overvågning, da der kan argumenteres for, at den overvågedes privatliv risikere at blive misbrugt. 

Borgerens “livsjournal”, det vil sige alt det, som er sket i en borgers liv, bliver arkiveret og ligger til 

rådighed for eventuelt misbrug. Dette undersøges yderligere i næste afsnit. 
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5.4. Benjamin Hales syn på privatliv 

” In this paper I present the position that the use of face recognition technology (FRT) [AGT] 
in law enforcement and in business is restrictive of individual autonomy because it usurps the 
power of individuals to act morally. I argue that the threat of perfectly enforced external re-
percussions has a deleterious effect on a citizen’s capacity to make decisions for moral rea-
sons, and that this, not reasons of privacy or objective freedom, presents a strong reason to 
object to the use of such technology” (Hale, 2005, s.142) 

Ifølge Benjamin Hale burde teknologien ikke blive taget i brug. Det begrunder han med tre argu-

menter: ”The privacy argument”, “The objective freedom argument” og “The subjective freedom 

argument”. 

The privacy argument 

Det første argument omhandler den enkelte borgers privatliv. Der er i nutidens samfund en væsentlig 

forskel på privat og offentlig information, og det er individuelt for hver borger, hvor meget de vil dele 

ud af denne. Med brugen af AGT, vil linjen mellem hvad der er tilgængeligt om den private og den 

offentlige information blive sløret. 

“So-called ‘public’ information (like where one has been, what one is wearing, whom one is 
with) that one might otherwise desire to keep private (indeed, that many take to be quite pri-
vate and personal) can quickly be made available to any who have access to FRT.” (ibid., 
s.144) 

Teknologien appellerer ifølge Hale til at offentlige institutioner kan dykke yderligere ned i borgernes 

privatliv. Dette kan være for at undersøge deres personlige vaner, herunder sexliv, religiøse og poli-

tiske overbevisninger, drikkevaner etc. Det vil blandt andet kunne gøre sig gældende hos arbejdsgi-

vere, som i forskellige handlingsforløb, enten en ny ansættelse eller nedsætning af personale, vil 

kunne drage fordel af disse informationer (ibid., s.144). Det munder ud i at teknologien bliver en form 

for teknologisk spionage, da diverse institutioner kan vælge at misbruge borgernes private informa-

tion, og derved modsætter sig deres ønske, da borgerne ikke har givet samtykke (ibid., s.144). 

The objective freedom argument 

“The crude way to think about the conflict between FRT and freedom is to imagine that FRT 
will enable the monitoring of all citizens in public settings such that one will never, or will 
rarely, be able to escape the penetrating gaze of the curious” (ibid., s.144) 

Et muligt problem som kan opstå ved implementeringen af AGT, kan være at overvågningen 
kan blive for ekstrem. Benyttelsen af teknologien giver udviklerne bag implementeringen 



S2024791244   BP2 IMT F2020 
 

 45 

mulighed for at overvåge befolkningen 24 timer i døgnet, og derved vil de altid kunne sætte tid 
og sted på hver enkelt borger. Heraf opstår det næste problem, at teknologien har et enormt 
potentiale for at blive misbrugt (ibid., s.144). Et eksempel på et eventuelt misbrug, kan være 
ved håndhævelsen af loven: 

”After all, what is to stop a government, or any interested organization, from arbitrarily pass-
ing and enforcing laws if citizens who might otherwise object to those laws can be monitored 
to the degree that any dissent might be quashed before it becomes dissent worth worrying 
about?” (ibid., s.144) 

Ifølge Hale kan den konstante overvågning fremtvinge en adfærdsændring hos borgerne. Det 
forekommer fordi udviklerne kan plotte en borgers navn ind i en database, og derved har mu-
ligheden for at spore deres lokalitet (ibid., s.145). 

Et par eksempler på det kan være daglige ture til supermarkedet eller posthuset. Hvis ordens-
magten ønsker at vide, hvilke daglige rutiner borgeren har, vil det, med denne form for sporing, 
betyde at borgerne umuligt kan udføre deres normale rutiner uden at blive overvåget (ibid., 
s.145). Hvilket resulterer i en trussel på borgernes frihed: 

“The threat to freedom—and in this crude sense we might clarify by calling this a ‘freedom 
of action’—comes about in two ways: (1) by restricting the behaviors of individuals so that 
they either(1a) can no longer in fact break the law and get away with it or (1b) begin to feel 
as though they can no longer break the law and get away with it, and thus start policing them-
selves; and (2) by opening up the possibility that law enforcement could abuse such biometric 
information and selectively harass some citizens for political or personal reasons. Or at least, 
so goes the story” (ibid., 145) 

Hale beskriver et eksempel på en adfærdsændring i sin tekst. Han opdigter en historie hvor en 
mand har et ønske om at være sin hustru utro, men han bliver konstant overvåget. Daglige 
rutiner bliver overvåget og sporet. Ud fra hans rutiner vil hans ægtefælle i samarbejde med 
myndighederne kunne fremtvinge hans lokalitet, og derfra have belæg for at han er hende utro 
(ibid., s.145). 

I og med hans hverdag bliver nøje overvåget, skal han tage stilling til om sine beslutninger er 
det værd. Dette betyder at han i stedet for at tænke over risikoen for at blive fanget, skal tænke 
over konsekvenserne ved at blive fanget (ibid., s.146): 

“We might imagine that Fred would not so much fancy this new technological development, 
since FRT would make it very difficult to have his affair. He might, in his frustration, even 
call it a restriction of his freedom.” (ibid., s.145) 
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The subjective freedom argument  

“Subjective freedom, unlike objective freedom, is primarily a normative concept. It is the 
freedom to make decisions that comply with socially upheld and verified conceptions of rea-
soned, ethical action.” (ibid., s.151) 

Det subjektive argument bygger på den individuelle borger og dens beslutninger. Argumentet 
lægger sig op ad det objektive frihedsargument, og videreudvikler det etiske aspekt af øget 
overvågning. Det objektive argument appellerer til at borgeren ikke længere har muligheden 
for at bryde loven. Det subjektive argument bygger derimod på at borgen ikke længere har 
klarhed om loven, da denne ikke længere gælder for dem. Loven er blevet erstattet af AGT som 
styrer deres færden (ibid., s.151). 

I det førnævnte tilfælde hvor en mand ønsker at være sin hustru utro, lød det objektive argument 
på, at han ville tænke over konsekvenserne ved sine handlinger. I det subjektive argument vil 
det i stedet gå fra: ”man burde adlyde loven” til et mere bindende krav, der lyder på at ”man 
ikke kan undgå at adlyde loven” (ibid., s.152). 

“FRT makes it possible to identify people by their institutional identity almost exclusively. 
As people wander through social settings, any records that might incriminate them will follow 
them by the heavy hand of digital technology.” (ibid., s.146) 

Implementeringen af teknologien kan medføre at borgerne vil blive hængt op på tidligere hand-
linger. De beslutninger kommer til at have indflydelse på borgerens fremtidige hverdag (ibid., 
s.150). Forskellige hverdagsscenarier og daglige gøremål vil betyde at institutioner og regerin-
gen vil have den pågældende information, om borgerens tidligere foretagen. Blandt andet vil 
supermarkedet blive underrettet om borgere som tidligere er blevet taget for butikstyveri, og 
natklubber vil blive informeret, hvis deres gæster tidligere har været involveret i slåskampe 
og/eller narkohandel (ibid., s.146). 

“(…) One to begin the transformation from child to autonomous moral agent, from youthful 
goof-off to respected member of society, if all actions are documented in such a way that 
previous errors and statements follow one around from Time A to Time B?” (ibid., s.150) 

Unge mennesker kan have en mindre forståelse for hvad dårlig opførsel er, og hvilke konse-
kvenser det medfører. Forskellige former for drengestreger og anden ulovlig opførsel, kan med 
brugen af AGT følge en person resten af livet. Med dette in mente kan transformationen fra 
barn til voksen vil kunne påvirke en individuel borgers fremtid permanent. 

5.5. Panoptisme og overvågning 

Benjamin Hale er ikke den eneste som har sine bekymringer omkring overvågning, og dets konse-

kvenser for samfundet og borgernes persondata. David Lyons bekymringer omkring den elektroniske 
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panoptisme drager parraller til Hales frustrationer. Lyons bekymringer opstår i takt med digitaliserin-

gen af data. I hans forskningsartikel “An Electronic Panopticon? A Sociological Critique of Surveil-

lance Theory” (1993), inddrager han Diana Gordons studier, som han citerer: 

“In another American study, Diana Gordon subjects the National Crime Information Center 
(NCIC) to analysis as a panoptic ‘machinery of power’ (Gordon, 1986). Her central concern 
is simply expressed: 

‘With the national computerized system, the entire function of crime-control, not just 
the prison, becomes a “panoptic schema”, with the record a surrogate for the inmate 
and all of law enforcement as warden’ (Gordon, 1986: 487)” (Lyon, 1993, s.661) 

Samme metafor kan bruges i Hales artikel, hvor borgeren bliver surrogat for den indsatte, og institu-

tioner og/eller regeringen bliver et surrogat for observatørrollen. Forskellen på de to er, i forbindelse 

med det fysiske panoptikon, at den indsatte er opmærksom på overvågningen, hvorimod i det elek-

troniske panoptikon bliver den indsatte først opmærksom på overvågningen, når der forekommer en 

konsekvens. 

 Lyon forklarer: 

“For instance in many states at least a third of criminal record requests are for non-criminal 
purposes, above all employment and licensing. As with Marx, Gordon believes the effects are 
societal: ‘And then we are all enclosed in an electronic Panopticon’ (Gordon, 1986: 487).” 
(Lyon, 1993, s.662) 

I takt med udviklingen af teknologien er det ikke længere blot ens tidligere kriminelle handlinger, 

som man skal stå til ansvar for. Subjektet bliver i stedet en omvandrende database som det konstant 

skal stå til ansvar for. 

Brugen af AGT har flere risici for at blive misbrugt. Dette kan være den konstante overvågning af 

borgerne, men uden de ved, hvem som overvåger dem. Dette kan være en misbrug af teknologien 

som kan medføre en konstant fare for borgernes ret til privatliv. Afslutningsvis kan dette være tidli-

gere fejl og/eller uenigheder med myndighederne, som kan betyde at borgeren har risiko for at blive 

udnyttet, og i værste fald kan disse have permanente konsekvenser for deres fremtid. 

Alle disse risici kan føre til adfærdsændringer. Argumenterne for og imod overvågning og AGT, vil 

være fokus i projektgruppens diskussionsafsnit. 
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6. Analyse 

6.1. Dataanalyse 

Følgende afsnit vil fokusere på analysen af spørgeskemaet, som er blevet beskrevet i metodeafsnittet. 

ETL-metoden er benyttet ved at dataene er udtrukket i Excel, transformeret til pivottabeller og deref-

ter indlæst som søjlediagrammer. Spørgeskemaet blev lukket ved 201 respondenter. Blandt respon-

denterne betragtede 52,5 pct. sig som kvinder, 45,5 pct. som mænd og 2 pct. som andet. I aldersfor-

delingen af respondenter var 50,7 pct. 20-24 år, 24,9 pct. 25-29 år, 9,5 pct. 30-39 år, 5,5 pct. 15-19 

år, 3,5 pct. 40-49 år, 3 pct. 50-59 år, 2 pct. 60+ og 0,5 pct. under 15 år gammel. Der er derfor ikke 

lige fordeling i aldersgrupperne, og dermed kan det være svært at sige noget om alle aldersgrupperne. 

Som beskrevet i metoden, kan grunden til dette være at projektgruppen kommer fra omtrent den 

samme aldersgruppe, hvorfor en høj procentdel af respondenterne ligger i aldersgruppen 20-29. Der 

tages højde for at der kun er én respondent under 15 år, ligesom at der kun er fire der er 60+. Analysen 

vil derfor primært fokusere på de aldersgrupper der er mest repræsenteret i spørgeskemaet, og det vil 

sekundært fokusere på forskelligheden i kønnenes svar, samt forskellen på dem der studerer eller 

arbejder indenfor IT og dem der ikke gør. Inddelingen i regioner er ikke lige fordelt, med hele 66,3 

pct. af respondenterne bosiddende i Region Hovedstaden. Hernæst er Region Nordjylland næstmest 

repræsenteret med 13,4 pct. af respondenterne. Region Midtjylland og Region Sjælland er begge re-

præsenteret med 6,4 pct. af respondenterne, mens Region Syddanmark udgør 5,4 pct. Analysen vil 

derfor afgrænse geografi. Der er lavet pivottabeller og søjlediagrammer med aldersgrupperne ud af 

x-aksen og spørgsmålet ud af y-aksen. Aldersgruppen under 15 er ikke taget med i diagrammerne, da 

de giver misvisende resultater. Alle diagrammer er angivet som procentdel af aldersgruppen. 

• ”Lægger du mærke til overvågningskameraer i din hverdag?” 

Der er stor forskel på svarene til dette spørgsmål. Aldersgruppen 15-19 år har den største procentdel 

”ja”-svar med 72,7 pct. og 27,3 pct. som svarede ”nej”. 

Til den næste aldersgruppe 20-24 år, var forskellen lidt mindre. 60,8 pct. svarede, at de lægger mærke 

til overvågningskameraer i deres hverdag, mens 39,2 pct. svarede, at de ikke lægger mærke til dem. 

I aldersgruppen 25-29 år var det næsten lige, med 52 pct. ”ja”-svar og 48 pct. ”nej”-svar. Hvis man 

svarede ”ja” til dette spørgsmål, fik man det næste spørgsmål ”Hvis ja, hvor lægger du mærke til 

overvågningskameraerne?”. Her ses en tendens til, at folk lægger allermest mærke til overvågning i 

deres lokale supermarked. På togstationerne lægger 69 pct. mærke til kameraerne, og i banken og 

hæveautomaterne, lægger 69,8 pct. af respondenterne mærke til kameraerne. På barer og klubber er 

der mindre opmærksomhed på kameraerne med 25,4 pct. Blandt kønnene er der en tendens til at 
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mændene lægger mere mærke til overvågningskameraer end kvinder gør. Mændene har svaret 65 pct. 

”ja” til spørgsmålet og kvinderne har svaret 52 pct. ”ja”. 

• ”TV-overvågning er blevet mere og mere udbredt. Opfatter du denne udvikling positivt?” 

I aldersgruppen 15-19 år kan man se at størstedelen synes at udviklingen af AGT er positiv. Her har 

54 pct. svaret ”ja”, 27,3 pct. ”nej” og 18,2 pct. ”ved ikke”. De 20-24-årige, har færre holdninger til 

dette spørgsmål end de 15-19-årige, med 24,3 pct. der svarer ”ved ikke”. Fra aldersgruppen 30 – 39 

år og op efter, stiger antallet af ”ja” svar. 

• ”Er du enig i dette udsagn, ”Intet at skjule, intet at frygte?”” 

Respondenterne til dette spørgsmål var forholdsvis enige. De 15-19-årige er lige enige om at svare 

”ja” og ”nej” til spørgsmålet. Størstedelen i denne gruppe har dog ikke nogen holdning, eller ved ikke 

nok til at tage en beslutning. Blandt de 20-24-årige er der flere, der har en holdning, men fordelingen 

er stadig næsten lige med 48 pct. der er enige, og 46,1 pct. der er uenige. I aldersgruppen 25-29 år 

begynder man at kunne se en forskel i procenterne: 54 pct. er uenige, 40 pct. er enige, 6 pct. har ingen 

holdning. Fra 30-39 år er der en stor forskel på svarene: 31,6 pct. er enige, 52 pct. er uenige. Der 

begynder at opstå en tendens i forhold til uenighed mellem aldersgrupperne, 20-39 år. I denne alders 

gruppe er de ikke er enige, mens de andre aldersgrupper, er enige eller ikke har en holdning. I forhold 

til kønsfordelingen til spørgsmålet, er kvinder umiddelbart mere enige med udsagnet end mænd. 46 

pct. svarede ”ja” og 42 pct. svarede ”nej”. Blandt mændene svarede 42 pct. ”ja” og 50 pct. ”nej”. IT-

folk har en tendens til at være mere uenig med udsagnet. 33 pct. af IT-folk opfatter denne udvikling 

som positivt, hvor 56 pct. opfatter den som negativt. 

 

Figur 11 Intet at skjule, intet at frygte  
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• ”Synes du at politiet gør et godt stykke arbejde?” 

Til dette spørgsmål er der en tendens til, at respondenterne synes, at politiet gør et godt stykke arbejde. 

I aldersgruppen 15-19 år, synes 54,5 pct. at politiet gør et godt stykke arbejde, mens 18,2 pct. er uenig. 

Denne aldersgruppe har igen en højt antal ”ved ikke”-svar på 27,3 pct. Blandt de 20-24-årige er det 

64,4 pct. som mener at politiet gør et godt stykke arbejde, og 15,2 pct. mener det modsatte. 71,7 pct. 

af respondenterne i aldersgruppen 25-29 år svarer ”ja”, mens 8,7 pct. synes det modsatte. De 40-49-

årige er enige i udsagnet hvor 85 pct. svarer ”ja” og 14,3 pct. svarer ”nej”. Der kan ses en tendens til 

at des ældre man bliver, des mere synes man politiet gør et godt stykke arbejde. Når det kommer til 

kønsopdelingen, ses det at kvinderne oftere svarer ”ja” med 72 pct. og 64 pct. af mændene svarer 

”ja”. 54 pct. af IT-folk og 71 pct. af ikke IT-folk synes de gør et godt stykke arbejde. 

 

Figur 12 Synes du at politiet gør et godt stykke arbejde? 
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Figur 13 Har du tillid til politiet? 

• ”Skal politiet have adgang til AGT?” 
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pct. af respondenterne ”ja”. Blandt de 15-19-årige svarede 18,2 pct. ”nej” og de 20-24-årige 29,3 pct. 

Her ses en tendens til at aldersgruppen 15-19 år svarede mere ”ja” eller ”nej” og mindre ”ved ikke”. 

18.2 pct. svarede ”ved ikke”. Størstedelen af aldersgrupper havde over 57 pct. der svarede ”ja”, und-

tagen aldersgruppen 30-39 år. I denne gruppe havde 35,3 pct. svaret ”ja”, 23,5 pct. Svaret ”nej” og 

41,2 pct. ”ved ikke”. Kvinderne havde en tendens til at svare mere ”ja” end mændene i dette spørgs-

mål. Her svarede 19 pct. ”nej”, mens 33 pct. af mændene svarede det samme. Kvinderne havde en 

højere ”ved ikke” procent end mændene med 33 pct., mod mændenes 15 pct. IT-folk og ikke IT-folk 

er meget enige, her svarer 63 pct. af IT-folk ”ja” og det gør 60 pct. af ikke IT-folk også. 

 

Figur 14 Skal politiet have adgang til AGT 
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• ”Synes du at politiet benytter video-overvågning for meget?” 

Til dette spørgsmål var der mange ”ved ikke” svar. Respondenterne svarede lidt ”ja” til dette spørgs-

mål med mellem 0 pct. og 17,6 pct. Til gengæld blev der svaret en del ”nej”, især fra de ældre re-

spondenter. I aldersgrupperne 40-49 år og 50-59 år svarede 83,3 pct. ”nej”. Igen svarede kvinderne 

mere ”ved ikke” end mændene. 42 pct. af kvinderne svarede ”ved ikke”, hvorimod 36 pct. af mæn-

dene svarede det. 

 

Figur 15 Synes du at politiet benytter video-overvågning for meget? 
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irriterende. Blandt de 20-24-årige havde 16,2 pct. ”ingen holdning”, mens 70,7 pct. synes GDPR gør 

deres data mere sikker. 11,1 pct. svarede at de synes GDPR ”er irriterende”. I aldersgruppen 25-29 år 

synes 67,4 pct. også GDPR gør deres data mere sikker. 16,2 pct. havde ingen holdning og 11,8 pct. 

synes GDPR er irriterende. 28 pct. af kvinder havde ”ingen holdning” og 60 pct. synes GDPR gør 

deres data mere sikker. Kun 6 pct. af kvinder ”synes den er irriterende”. 10 pct. af mænd havde ”ingen 

holdning” og 76 pct. synes GDPR gør deres data mere sikker og 11 pct. ”synes det er irriterende”. 

 

Figur 16 Hvad synes du om GDPR-lovgivningen? 
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De 15-19-årige havde 0 pct. som sagde det bekymrede dem. 27,3 pct. tænkte over det uden det æn-

drede deres adfærd og 54,5 pct., tænker ikke over hvem der har adgang til deres billeder på de sociale 

medier. I aldersgruppen 20-24 år bekymrer 23,2 pct. sig om, hvem der har adgang til billederne, 52,5 

pct. tænker over det, men ændrer ikke deres adfærd. 12,1 pct. lægger ikke billeder op på sociale 

medier og 12,1 pct. tænker ikke over det. Blandt de 25-29-årige svarede 39,1 pct. at det bekymrede 

dem, 37 pct. svarede at de tænker over konsekvenserne, men ikke ændrer deres adfærd, 15,2 pct. 

ligger ikke billeder op på sociale medier og 8,7 pct. ikke tænker over det.  

• ”Giver overvågningskameraer dig tryghed?” 
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Blandt de unge under 30 år, ses en tendens til at flere føler sig trygge grundet kameraerne. Blandt de 

25-29-årige svarer 52,2 pct. af respondenterne, at de får tryghed af kameraerne. Blandt de 30-39-årige 

ses den modsatte tendens: 47,1 pct. af de 30-39-årige svarer ”nej” til spørgsmålet. Blandt de 40-49-

årige ses der størst tendens til at svare ”ved ikke” på spørgsmålet med 71,4 pct. Når man ser på 

kønnene, er der en tendens til at kvinder oftere svarer ”ja” end mænd. 56 pct. af kvinderne svarer ”ja” 

mens 36,7 pct. af mændene. 

 

Figur 17 Giver overvågningskameraer dig tryghed? 

Herefter var der mulighed for at svare på to forskellige spørgsmål, afhængigt af hvad respondenterne 

havde svaret til ovenstående spørgsmål: 

• ”Hvis ja, hvor giver kameraerne dig tryghed?” 

• ”Hvis nej, hvorfor giver kameraerne dig ikke tryghed?” 

Blandt respondenterne der svarede ”ja”, ses der en tendens til at kameraerne giver tryghed om natten 

blandt alle aldersgrupperne. Der ses en tendens til at kameraerne giver mindst tryghed i ”gå-i-byen 

stederne”. Generelt er der en stor tendens til at respondenterne vælger alle muligheder og der er der-

med høj svarprocent ved alle svarmuligheder.  

Blandt respondenterne som svarede ”nej”, ses en tendens til at kameraerne ikke bliver forbundet med 

tryghed blandt de unge (20-24-årige og 25-29-årige). Blandt de helt yngste (15-19-årige) svarer 40 

pct. at de tror kameraerne har en anden funktion end at overvåge dem. IT-folk bliver mindre trygge 

af overvågning end ikke IT-folk. Blandt IT-folk har 41 pct. svaret ”ja” til spørgsmålet, mens ikke IT-

folk har svaret 49 pct. ”ja”. 

• ”Tænker du over hvem der sidder på den anden side af overvågningskameraet?” 
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Blandt alle respondenterne ses en tendens til at der ikke tænkes over hvem der sidder på den anden 

side af overvågningskameraet. Specielt i aldersgruppen 40-49 år hvor 85,7 pct. af respondenterne 

svarer ”nej” til spørgsmålet. Svaret ”ja” forekommer hyppigst i aldersgruppen 30-39 år, hvor at 41,2 

pct. svarer dette. 74 pct. af mændene svarer ”nej” til spørgsmålet, mens at 64 pct. af kvinderne svarer 

”nej” til det. Dermed ses en tendens til at kvinderne er mere opmærksomme på hvem der sidder bag 

ved overvågningskameraerne. Alle IT-folk havde en holdning til spørgsmålet. 37 pct. af IT-folk er 

bekymrede og 27 pct. af ikke IT-folk er bekymrede. 

• “Hvis øget kameraovervågning mindsker kriminalitet, føler du dig mere tryg?” 

Der ses en klar tendens til at alle aldersgrupper føler sig mere trygge, hvis kameraovervågning mind-

sker kriminaliteten. Specielt de to yngste aldersgrupper, 15-19-årige og 20-24-årige, føler sig mere 

trygge, hvis kriminaliteten formindskes ved overvågning. De 50-59-årige er den aldersgruppe der 

føler sig mindst trygge, med 33,3 pct. der svarer ”nej”. Blandt mænd og kvinder svarer 72 pct. af 

begge køn ”ja” til spørgsmålet. 

 

Figur 18 Føler du dig mere tryg? 

• ”Hvis øget kameraovervågning mindsker kriminalitet, opfører du dig anderledes?” 

Ved dette spørgsmål ses en tydelig tendens til at aldersgrupperne ikke ændrer adfærd, hvis kamera-

overvågning mindsker kriminaliteten. 100 pct. af de 50-59-årige svarer ”nej” til spørgsmålet, og over 

70 pct. af de 15-19-årige og 40-49-årige svarer også ”nej”. Blandt de 25-29-årige ses flest der svarer 

”ja” med 37 pct. af aldersgruppen. 72 pct. af kvinderne svarer ”nej” mens at 60 pct. af mændene 

svarer ”nej” til spørgsmålet. Dermed ses en lille tendens til at mændene er mere tilbøjelige til at ændre 

deres adfærd end kvinder. IT-folk opfører sig anderledes når de ved de bliver overvåget, med 43 pct. 
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som svarede ”ja” og 52 pct. som svarede ”nej”. Her er der en stor forskel i forhold til ikke IT-folk, 

hvor kun 26 pct. svarede de opfører sig anderledes og 70 pct. som ikke gør. 

 

Figur 19 Hvis øget kameraovervågning mindsker kriminalitet, opfører du dig anderledes? 

• ”Hvis øget kameraovervågning mindsker kriminalitet, tror jeg andre folk opfører sig anderle-

des hvis de ved at de bliver overvåget?” 

Spørgsmålet omhandler andre folks adfærdsændringer. Der ses i figur 18 en tendens til at responden-

terne ikke tror at de ændrer deres egen adfærd. Til gengæld tror respondenterne at andre folk opfører 

sig anderledes, hvis kameraovervågning mindsker kriminalitet. Det er kun i aldersgrupperne 40-49 år 

og 50-59 år at der er flere der svarer ”nej” end ”ja”. I alle andre aldersgrupper er der en klar overvægt 

ved svaret ”ja”. Dette kunne være et eksempel på overoptimisme, der er en del af menneskets tanke-

gang. Individet kan have en tendens til at overvurdere egne evner og tro at det er bedre end gennem-

snittet (Riis, 2020, egne noter). 64 pct. af mændene svarer ”ja” til spørgsmålet mens det kun er 54 

pct. af kvinderne. Dette kan være et tegn på at mænd er mere overoptimistiske end kvinder. 72 pct. 

af IT-folkene tror at andre folk opfører sig anderledes hvis de bliver overvåget, hvorimod ikke IT-

folk kun ligger på 56 pct. 
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Figur 20 Tror jeg andre folk opfører sig anderledes, hvis de ved de bliver overvåget? 

• ”Bruger du ansigtsgenkendelsesteknologien til hverdag på din smartphone eller computer?” 

Her er det den yngste aldersgruppe, de 15-19-årige, som benytter AGT mest med 54,5 pct. Blandt de 

ældste aldersgrupper er der flest der svarer ”nej”, hvor at hele 83,3 pct. af de 50-59-årige svarer dette. 

34,3 pct. af de 20-24-årige svarer ”ja” mens 65,7 pct. svarer ”nej”. Blandt de 25-29-årige benytter 

45,7 pct. AGT i hverdagen mens 54,3 pct. ikke gør. Fordelingen blandt mænd og kvinder er nogen-

lunde ligelig med mændene der benytter AGT en lille smule mere end kvinderne.  

• ”Hvis ”ja”. Er du bekymret over, hvad dit ansigt bliver brugt til?” 

Der ses en tendens til at de ældre aldersgrupper er mindre bekymret end de yngre aldersgrupper. De 

15-19-årige er dem som er mest bekymrede for hvad deres ansigt bliver brugt til med 44,4 pct. der 

svarer ”ja” til spørgsmålet. Blandt de 25-29-årige er der 40,6 pct. af respondenterne som svarer ”ja”. 

De unge er mere bekymrede end de ældre, men overordnet stoler størstedelen af respondenterne på 

at deres ansigt ikke bliver brugt på en uhensigtsmæssig måde. 
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Figur 21 Hvis ”ja”. Er du bekymret over, hvad dit ansigt bliver brugt til? 

• ”Synes du brugen af ansigtsgenkendelsesteknologi i Kina er god?” 

Størstedelen af alle respondenter mener ikke at brugen af AGT i Kina er god, få svarer ”ja” eller ”ved 

ikke”. 90,9 pct. af de 15-19-årige, 82,8 pct. af de 20-24-årige, 89,1 pct. af de 25-29-årige, 94,1 pct. af 

de 30-39-årige, 85,7 pct. af de 40-49-årige, 66,7 pct. af de 50-59-årige og 25 pct. af dem på 60+ svarer 

”nej”. Respondenternes svar kan være baseret på, at de ikke har nok viden og kendskab til brugen af 

AGT i Kina. Derfor svarer de ”nej”, når ”ekstremt brug” benyttes i beskrivelsen til spørgsmålet. Det 

kan også være grundet at respondenterne har en klar holdning til det kinesiske styre og at de igennem 

medierne har tilegnet sig viden, således at de føler sig sikre på at svare ”nej” og ikke ”ved ikke”. 

• ”Synes du brugen af ansigtsgenkendelsesteknologi i London er god?” 

Der ses en lille tendens til at respondenterne synes at brugen af AGT i et teknologisk system med 

CCTV i London er god. England er kendt for sin massive brug af CCTV i det offentlige rum og 

størstedelen af respondenterne synes, det er godt at koble CCTV og AGT sammen i et system. Blandt 

de 20-24-årige svarer 64,6 pct. ”ja” til spørgsmålet, og 63 pct. af de 25-29-årige svarer ”ja”. Blandt 

de 30-39-årige fordeler svarene sig ligeligt med 41,2 pct. på både ”ja” og ”nej”. Dette er den eneste 

aldersgruppe, hvor der ikke er en overvægt i at svare ”ja”. Der ses en overvægt hos kvinder der svarer 

”ja” kontra mænd. Her svarer 68 pct. af kvinderne ”ja” mens at det kun er 53 pct. af mændene. Dette 

indikerer at kvinder bedre kan lide brugen af AGT i London. 

• ”Synes du at forbuddet af ansigtsgenkendelsesteknologi i Californien er godt?” 

Der er en stor forskel i svarene til dette spørgsmål. Blandt de 20-24-årige er der flest som svarer ”ved 

ikke”, med 36,4 pct. af respondenterne. Blandt de 50-59-årige er der også flest som svarer ”ved ikke” 
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med 50 pct. af respondenterne. Blandt dem på 60+ er der flest som svarer ”nej” med 50 pct. Blandt 

de andre aldersgrupper er der en overvægt i svarmuligheden ”ja”. Dette kan tyde på, at der er uenighed 

i om AGT skal forbydes eller ej. Blandt de yngste ses en tendens til at synes, at det er en god idé med 

et forbud mod AGT, mens de ældste synes, at det er en dårlig idé. 

• ”Ud fra de tre ovenstående eksempler, hvilken model tror du at Danmark kommer til at lægge 

mest op af?” 

Størstedelen af alle respondenter tror at Danmark kommer til at lægge sig mest op ad Londons model. 

Hele 76,8 pct. af de 20-24-årige svarer dette. Blandt de 40-49-årige er der 42,9 pct. der tror at Dan-

mark kommer til at lægge sig mest op ad Silicon Valley i Californien. Blandt de 50-59-årige svarer 

en tredjedel ”ingen af dem” til spørgsmålet. Dermed er der stor uenighed i, hvordan respondenterne 

tror at Danmark udvikler sig i fremtiden. De er dog enige om, at de ikke tror at Danmark vil lægge 

sig op ad den kinesiske model i brugen af AGT. 

• ”Er du tilfreds med niveauet af overvågning i Danmark?” 

Generelt er respondenterne tilfredse med niveauet af overvågning i Danmark. En tredjedel af de 50-

59-årige mener, at der er for lidt overvågning i Danmark, og 32,6 pct. af 25-29-årige mener det 

samme. 25 pct. af dem på 60+ mener at der er for meget overvågning i Danmark. 27 pct. af kvinderne 

mener, at der er for lidt overvågning, mens at 19 pct. af mændene er enige. 13 pct. af mændene mener, 

at der er for meget overvågning, mens dette kun menes af 5 pct. af kvinderne. Tilpas overvågning 

svares af 68 pct. af både mænd og kvinder.  

 

Figur 22 Er du tilfreds med niveauet af overvågning i Danmark? 
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6.2. Komparativ dataanalyse  
Den komparative dataanalyse vil sammenligne projektgruppens data med data fra Det Kriminalpræ-

ventive Råd fra 2005. Det Kriminalpræventive Råd har tilsvarende udsendt spørgeskemaer og lavet 

søjlediagrammer. Der vil ses efter hvilke tendenser der går igen i projektgruppens spørgeskema samt 

hvilke tendenser der stadig er aktuelle anno 2020.  

• Det Kriminalpræventive Råd: ”At tv-overvågning er blevet mere og mere udbredt, opfatter 

De denne udvikling positivt eller negativt? ” 

 

Figur 23 Opfatter De denne udvikling positivt eller negativt? (Det Kriminalpræventive Råd, 2005, s.10) 

Der ses i Det Kriminalpræventive Råds data, at danskerne er overvejende positivt stemte overfor 

udbredelsen af tv-overvågning. De mest positivt stemte overfor udviklingen er personer på 60+, pen-

sionister og personer med en erhvervsfaglig uddannelse. Projektgruppen havde samme spørgsmål, 

som lød: ”Antal af TV-overvågning er blevet mere og mere udbredt. Opfatter du denne udvikling 

positivt?” Her var resultatet at 39,1 pct. af respondenterne var positivt stemt overfor udbredelsen af 

overvågning. 32,2 pct. var negativt stemt overfor overvågning og 28,7 pct. svarede ”ved ikke”. Der 

ses samme tendens som i Det Kriminalpræventive Råds undersøgelse, hvor 66,7 pct. af de 50-59-

årige og 75 pct. af dem på 60+ svarer ”ja” til udsagnet. Tendenserne kunne derfor tyde på at det stadig 

er de ældste befolkningsgrupper, som er mest positive overfor udbredelsen af tv-overvågning.  

• Det Kriminalpræventive Råd: ”I hvor høj grad er De positivt eller negativt stemt over for tv-

overvågning på hvert enkelt sted?” 
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Figur 24 I hvor høj grad er De positivt eller negativt stemt over for tv-overvågning på hvert enkelt sted? (Det Kriminalpræ-
ventive Råd, 2005, s.11) 

Danskerne er positivt stemt overfor tv-overvågning i og uden for banker og posthuse, ved offentlig 

transport og i bylivet, ifølge Det Kriminalpræventive Råds undersøgelse. I projektgruppens undersø-

gelse stilles spørgsmålet anderledes, og der fokuseres i stedet på hvor respondenterne lægger mærke 

til overvågningskameraerne og hvor kameraerne giver tryghed. Her svarer respondenterne at de læg-

ger mærke til kameraerne i supermarkedet, ved banken, ved offentlig transport og på gaden. Ligeledes 

at kameraerne giver tryghed om natten, ved offentlig transport og på gaden.  

• Det Kriminalpræventive Råd: ”Hvad er den primære årsag til, at De er negativ over for tv-

overvågning visse steder?” 

 

Figur 25 Hvad er den primære årsag til, at De er negativ over for tv-overvågning visse steder? (Det Kriminalpræventive Råd, 
2005, s.12) 
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Undersøgelsen viser at to tredjedele af respondenterne i Det Kriminalpræventive Råds undersøgelse, 

er negativt stemt overfor tv-overvågning. De begrunder dette med at ”det er en krænkelse af privatli-

vets fred”. Her frygter den ældste del af befolkningen misbrug af tv-overvågningen, mens at den 

yngste del af befolkningen værner om privatlivets fred. I projektgruppens undersøgelse blev spørgs-

målet stillet som: ”Hvorfor giver kameraerne dig ikke tryghed?”. Over halvdelen af respondenterne 

svarer, at de ikke forbinder kameraerne med tryghed, mens at en fjerdedel svarer at de ikke har tiltro 

til dem der sidder bag kameraet. Sidstnævnte kan sammenlignes med dem der frygter misbrug i Det 

Kriminalpræventive Råds undersøgelse. Derved ses der en tendens til at dem som er negativt stemt 

overfor overvågning, frygter misbrugen af den og frygter at Danmark ender som et overvågnings-

samfund. 

• Det Kriminalpræventive Råd: ”Hvad er den primære årsag til, at De er positiv over for tv-

overvågning visse steder?” 

 

Figur 26 Hvad er den primære årsag til, at De er positiv over for tv-overvågning visse steder? (Det Kriminalpræventive Råd, 
2005, s.13) 

Blandt danskerne der er positivt stemt overfor tv-overvågning, er de største grunde forebyggelsen af 

kriminalitet samt forøgelsen af trygheden. Flere kvinder end mænd nævner tryghed som årsag til at 

være positiv. Dette kan sammenlignes med spørgsmålet i projektgruppens undersøgelse: ”Giver over-

vågningskameraer dig tryghed?”. Her svarer 47,2 pct. af alle respondenter ”ja” til at kameraerne giver 

tryghed. 56 pct. af kvinderne svarer ”ja” og 37 pct. af mændene svarer ”ja”. Derved ses samme ten-

dens som i Det Kriminalpræventive Råds undersøgelse. Ligeledes kan samme tendens ses i spørgs-

målet: “Hvis øget kameraovervågning mindsker kriminalitet, føler du dig mere tryg?”. Her svarer 72 
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pct. af respondenterne ”ja” og derved ses der en sammenhæng mellem positivitet omkring tv-over-

vågning og forebyggelsen af kriminalitet. 

Ud fra projektgruppens spørgeskema kan det konkluderes at respondenterne generelt ikke frygter 

AGT og overvågning, da de har tillid til politiet. I hverdagen bliver AGT mest brugt af den yngste 

aldersgruppe, de 15-19-årige, og derfor er denne aldersgruppe er også dem der er mest nervøse for 

hvad deres ansigt bliver brugt til. Omkring udsagnet “intet at skjule, intet at frygte” er de ældre mere 

enige i udsagnet end de yngre. Alle aldersgrupper mener generelt at politiet gør et godt stykke arbejde, 

men de ældre er mere tilfredse end de yngre. Der er enighed om at politiet gerne må benytte AGT, og 

generelt mener respondenterne ikke at politiet overbruger teknologien på nuværende tidspunkt. Re-

spondenterne tænker over om de accepterer cookies, de er glade for GDPR-lovgivningen og de læser 

ikke betingelserne igennem, eksempelvis på sociale medier. De ældste er mest bekymrede over om 

sociale medier får adgang til deres billeder. De ældste aldersgrupper og kvinder får mest tryghed 

gennem overvågning, hvilket kan være fordi at de føler sig mest udsatte. Specielt om natten giver 

overvågningskameraerne tryghed. Generelt bliver der ikke tænkt over hvem der sidder på den anden 

side af overvågningskameraet. Respondenterne tror ikke de opfører sig anderledes når der er tv-over-

vågning, men de tror til gengæld at andre mennesker gør. Dette er en tendens til overoptimisme i 

subjektet, hvor at specielt mænd overvurderer egne evner. (Riis, 2020, egne noter). 

Respondenterne kan ikke lide brugen af AGT i Kina, kan godt lide den i London og er uenige omkring 

forbuddet i Californien. De tror at den danske model kommer til at minde mest om den i London. 

Generelt ses en tendens til at kvinder svarer mere “ved ikke” gennem hele spørgeskemaet, hvilket 

kan tyde på at de har en mindre holdning eller interesse for emnet. 

6.3. Innovationsanalyse 

Følgende afsnit vil fokusere på Everett Rogers’ teori til at lokalisere innovationen AGT, igennem en 

innovationsanalyse, ved at kigge på Rogers’ fem stadier i beslutningsprocessen. 

“One must learn by doing the thing, for though you think you know it - you have no certainty, 
until you try (Sophocles, 400 B.C.).” Rogers, 2003, s.163) 

Første stadie – viden 

Innovationen af AGT er siden opstandelsen i 1960’erne blevet bredt eksponeret i en sammenhæng 

med andre teknologier (Dharaiya, 2020). Den mangeårige udvikling af AGT er ikke gået ubemærket 

hen, og de fleste mennesker har tilegnet sig en viden om denne teknologi. Det er en viden, som ek-

sempelvis blev populær i 2010, hvor AGT kom på det sociale medie Facebook. Her hjælper det 
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brugerne med at identificere personer på billeder. Ifølge spørgeskemaundersøgelsen, lavet af projekt-

gruppen, anvender 37,8 pct. af respondenterne AGT til hverdag på sin smartphone eller computer.  

Andet stadie – overtagelse 

Anvendelsen af AGT i et overvågningssystem har mødt holdninger fra flere sider, da det danske politi 

i oktober 2019, anmodede om at benytte teknologien i overvågningskameraer. Politiet ønsker at be-

nytte teknologien til at identificere kriminelle i deres efterforskningssager, og har dermed en positiv 

holdning til innovationen af AGT (Akhtar & Bruvoll, 2020).  

Instituttet for Menneskerettigheder advarede, tilbage i begyndelsen af 2020, Folketingets partier og 

justitsministeren mod at tillade politiets anvendelse af AGT. De anbefalede at vente med implemen-

teringen før der er faste rammer for, hvorledes borgernes privatliv stadig bliver beskyttet og konse-

kvenser af masseovervågningen vil blive analyseret (Akhtar & Bruvoll, 2020). Justitsminister, Nick 

Hækkerup, udtaler sig omkring anvendelsen af AGT i overvågningssystemet til politiets efterforsk-

ningssager. 

”Jeg er generelt (…) positiv over for tiltag, som kan styrke politiets muligheder for at fore-
bygge og opklare kriminalitet. Ansigtsgenkendelsesteknologi er ét af flere redskaber, der ef-
fektivt kan lette politiets arbejde, og jeg har derfor forståelse for, at politiet ønsker at gøre 
brug af teknologien. Jeg lytter faktisk opmærksomt, når politiet siger, at her har vi brug for 
nye redskaber. Men når vi snakker om ansigtsgenkendelsesteknologi, må vi også forholde os 
til det principielle spørgsmål, som brugen af den teknologi ville rejse. Det gælder, uanset om 
vi drøfter mulighederne for at iværksætte et forsøg, eller om vi drøfter en permanent ordning.” 
(Hækkerup, 2019b) 

I januar 2020 overvejede EU Kommissionen et totalforbud mod AGT i det offentlige rum i en periode 

på tre til fem år. Dette forbud ville gælde indtil der er indhentet en passende mængde information 

omkring konsekvenserne af implementeringen af teknologien i overvågningssystemet (Jepsen, 2020). 

Tredje stadie – beslutning 

Hooligans og fodboldfans har skabt uro på fodboldstadions, hvor Brøndby Stadion er en af de steder 

der har oplevet mange episoder med fyrværkeri og anden form for uro. Disse episoder involverer 

politiet og myndighederne, og påvirker dem til at tage en beslutning omkring anvendelse af AGT. 

Denne uro ved fodboldkampe på Brøndby Stadion, har været startskud til at de, i 2019, som den første 

virksomhed i Danmark fik tilladelse fra Datatilsynet til at anvende AGT i deres overvågningssystem 

(Datatilsynet, 2019). Dermed har Brøndby IF tilknyttet en ansigtsdatabase, hvor at ansigterne på alle 

registrerede fans indgår. For almindelige lovlydige fans indgår deres ansigt 30 dage i databasen, og 
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for de fans der er på karantænelisten vil deres ansigter være i databasen indtil deres karantæne udlø-

ber. Fansene bliver identificeret inden de tilgår stadion, og systemet kan derfor eventuelt matche dem 

med karantænelisten, og nægte dem adgang. 

Fjerde stadie – implementering 

Fortsættelse af casen af Brøndby Stadion, hvor det viste sig at AGT i deres overvågningssystem alle-

rede i juli 2019 opdagede første tilfælde af, at en person på deres karantæneliste forsøgte at komme 

ind på stadion til sæsonens første hjemmekamp (Andersen, 2020). De første seks måneder på Brøndby 

Stadion, hvor 11 kampe blev spillet, opfangede AGT fem personer på deres karantæneliste, som blev 

nægtet adgang til stadion (ibid.). 

AGT er som tidligere nævnt, samtidig en teknologi som allerede er implementeret i det danske sam-

fund via smartphones, computere og på sociale medieplatforme. Der rejses tvivl ved anmodningen 

fra det danske politi om AGT til efterforskningsarbejde, da den møder modgang fra Instituttet for 

Menneskerettigheder: 

”Ansigtsgenkendelse er en særlig intensiv og indgribende overvågning, der helt grundlæg-
gende udfordrer borgernes ret til privatliv og beskyttelse af persondata. De retssikkerheds-
mæssige betænkeligheder, som tv-overvågning allerede rejser, bliver forstærket, når teknolo-
gien er i stand til at identificere individer,” siger specialkonsulent Marya Akhtar, Institut for 
Menneskerettigheder. (Menneskeret – vent, 2020) 

I London blev der, i september 2019, fastslået at det var lovligt for politiet at tilføje AGT i visse 

CCTV-enheder for at bekæmpe kriminalitet (Boffey, 2020). Undersøgelser viser, at der er en høj 

procentdel, hvor unødig bias forekommer og dermed tager fejl. Dette skaber en bekymring blandt 

borgerne og myndighederne (Manthorpe, Martin, 2019). 

Femte stadie – bekræftelse 

Innovationen AGT, som er skabt år tilbage, har mødt modstand fra EU Kommissionen til, at tekno-

logien må anvendes i det offentlige rum i sammenhæng med overvågningskameraer. De har ifølge et 

lækket dokument, foreslået et forbud mod AGT i anvendelse på offentlige steder i en midlertidig 

periode på tre til fem år (Jepsen, 2020). Denne periode blev foreslået for at eksperter inden for feltet 

har tid til at undersøge, hvilke konsekvenser der kan opstå ved brugen af teknologien (Europa Kom-

missionen, 2020) 

Ved analysen af Rogers’ diffusion af innovationen, ses AGT som en teknologi der stadig har uvisse 

konsekvenser. Politiet i Danmark har ved deres udtalelser en positiv holdning til sammenfletning af 
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AGT og tv-overvågning i det offentlige rum, dog mødes der modstand fra organisationer, som Insti-

tuttet for Menneskerettigheder og EU Kommissionen. Justitsministeren viser en forståelse for politi-

ets anmodning, og har samtidigt en negativ holdning til innovationen. 
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7. Diskussion 
Dette afsnit har til formål at diskutere, om der ses en adfærdsændring hos borgerne i det of-

fentlige rum, når AGT implementeres i et teknologisk system med tv-overvågning. 

Projektgruppen vil diskutere på baggrund af panoptikon, surveillance creep og Benjamin Hales 

artikel “Identity Crisis” (2005). Der ønskes at diskutere om der ses en adfærdsændring, samt 

om hvor vidt befolkningen lægger mærke til teknologiernes implementering. Ydermere disku-

teres implementeringen af AGT i samspil med tv-overvågning, i ind- og udland, og effektivi-

teten og de utilsigtede effekter. 

Derudover vil resultaterne af selve dataanalysen samt den anvendte metode blive diskuteret. 

“Control was to be maintained by the constant sense that prisoners were watched by unseen 
eyes. There was nowhere to hide, to be private. Not knowing whether or not they were 
watched, but obliged to assume that they were, obedience was the prisoners’ only rational 
option. Hence Bentham’s Greek-based neologism; the Panopticon, or all-seeing place (Ben-
tham, 1843)”. (Lyon, 1993, s.656) 

Benthams ide om panoptismen, og dens effekt, er interessant at drage paralleller til, når brugen 

af tv-overvågning ses i samspil med påvirkningen af subjektet i dagens samfund. Lyon sam-

menligner brugen af tv-overvågning, som den bliver benyttet i dag, med det panoptiske fæng-

sel. Subjektet i samfundet bliver et synonym for den indsatte i fængslet og kameraerne bliver 

synonym for vagttårnet. Der ses en forskel på den originale panoptiske model, hvor den indsatte 

er bevidst om, at der forekommer overvågning. I det nuværende samfund kan det diskuteres 

om subjektet er bevidst om graden af overvågning. 

“Different analysts focus on different aspects of panopticism that reappear or are reinforced 
by computers: the invisibility of the ‘inspection’, its automatic character, the involvement of 
subjects in their own surveillance and so on.” (Lyon, 1993, s.660) 

Ifølge SikkerhedsBranchen er der i dag ca. 1,5 mio. overvågningskameraer i Danmark, hvoraf 

ca. 250.000 befinder sig i private hjem. Alle overvågningskameraer er dog ikke registreret, og 

det præcise antal kendes derfor ikke (SikkerhedsBranchen, 2019). Der er kommet 1,5 millioner 

overvågningskameraer på 40 år, hvilket giver en gennemsnitlig stigning på 37.500 kameraer 

om året. Der er et overvågningskamera pr. 3,86 personer i landet. 

Det kan diskuteres, hvorfor denne stigning af tv-overvågning er sket. Effektiviteten kan være 

en af årsagerne. Dette kan være i form af hjælpemidler til at opklare kriminalitet eller til 
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forebyggelse af kriminalitet. De eventuelle utilsigtede effekter, som er den øgede overvågning 

af subjektet kan medføre, må ikke overses (Lyon, 1993, s.660). 

Den større mængde af overvågning og AGT har Hale (2005) fokus på. Han mener den store 

mængde af AGT har risiko for at påvirke borgernes ret til privatliv, som tvinger borgeren til at 

ændre adfærd. 

Foucault er generelt meget positivt stemt overfor panoptismen som koncept. Han nævner også 

optimeringen af processen og nedsættelsen af antallet af fysisk arbejdskraft i forbindelse med 

selve overvågningsprocessen (Foucault, 2002, s.191). Dette ses også i dag, hvor den kunstige 

intelligens vil være i stand til at gå ind og overtage dele af dette job. 

I et ikke-panoptisk fængsel er der behov for mange fængselsbetjente eller overvågere til at 

holde konstant opsyn med alle indsatte, samtidig er det svært for overvågeren at holde øje med 

alt der foregår i cellen. Med designet af panoptikon eliminerede man dette problem. En over-

våger kunne i princippet holde øje med alle indsatte og samtidig kunne enhver påtage sig rollen 

som overvåger, da det ikke længere krævede nogle specifikke færdigheder (Foucault, 2002, 

s.219). Samme idé ses i det nuværende samfund. I dag har tv-overvågningen mulighed for at 

holde øje med subjektet konstant. Med indførelsen af maskinlæring og kunstig intelligens kan 

kameraerne køre uafhængigt, og uden behov for en overvåger. Dette gør teknologien uaf-

hængig af overvågeren, og udviklingen af teknologien kan køre sit eget løb. 

Foucault (2002) ser det som et positivt element, at alle kan fungere som overvåger, hvorimod 

Hale (2005) er mere kritisk overfor dette. Han fokuserer på de risici som tilgængeligheden af 

teknologien kan medføre. Han mener, at der er risiko for at teknologien kan falde i de forkerte 

hænder og, som konsekvens af dette, vil blive misbrugt. 

Det kan diskuteres om danskerne er opmærksomme på den voksende tilstedeværelse af tv-over-

vågning som ses i det offentlige rum, og denne stigning ses som en tendens til surveillance 

creep. Så sent som i efteråret 2019 foreslog Justitsministeriet et øget antal af kameraer til at 

hjælpe med overvågningen i Danmark og til nedsættelse af kriminalitet (Hækkerup, 2019a). 

Selvom denne viden er tilgængelig for offentligheden, har subjektet ikke nogen indflydelse på 

om disse tiltag bliver godkendt. Samtidig er det op til subjektet at opsøge viden for at få en 

forståelse for omfanget af tv-overvågning i det offentlige rum. Modsatte tendens ses i projekt-

gruppens spørgeskema. Her blev respondenterne spurgt om de lægger mærke til overvågnings-

kameraerne i hverdagen, og her svarer 58,4 pct. “ja” til at de lægger mærke til dem. Dermed 

ses en tendens til at overvågningskameraerne ikke har oplevet surveillance creep, da 
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respondenterne har lagt mærke til kameraernes tilstedeværelse. Dog sætter projektgruppen 

spørgsmålstegn ved om respondenterne reelt set forstår omfanget, og stigningen, af niveauet af 

tv-overvågning. 

På baggrund af dette diskuteres det, om alle svar fra dataanalysen er lige relevante og brugbare. 

Spørgeskemaet fik færre respondenter end det ønskede antal, og derfor er ikke alle aldersgrup-

per ligeligt repræsenteret. Dette kan skyldes at størstedelen af respondenterne var af samme 

aldersgruppe som projektgruppen. Projektgruppen kunne have prioriteret udelukkende at be-

nytte sig af spørgeskemagrupper på Facebook, for at opnå en større diversitet inden for bag-

grunde, etnicitet og aldersgruppe for at undgå denne form for “sampling bias” (Aarhus Univer-

sitet, n.d. trin 3). En ofte set fejlkilde ved denne form for kvantitativ undersøgelse er begrebet 

“social desirebility”, hvor respondenten har et grundlæggende behov for at blive set i et positivt 

lys og fremstiller sig selv på en mere attraktiv måde. Dette kan påvirke respondentens niveau 

af ærlighed, når denne svarer (Aarhus Universitet, n.d. trin 3). 

Dataanalysen viser at respondenterne ikke er bange for AGT og brugen af denne. Det er primært 

de unge der benytter teknologien, på trods af at datene viser, at det også dem der er mest bange 

for hvad deres ansigt kan blive brugt til. Respondenterne stoler generelt på politiet, hvilket er 

interessant, da der også er en høj tillid til at politiet kan få adgang til AGT. Her svarer kun 26,4 

pct. “nej”, og der ses derfor en tydelig sammenhæng mellem svarene. Projektgruppen har in 

mente at grundet sampling bias kan der være en mangel af respondenter med enten kriminel 

baggrund eller tendens til kriminel adfærd. Dette understøttes også af social desirebility, hvor 

respondenterne ser sig selv som mere lovlydige end de måske er, og overoptimismen ses igen. 

Samtidig ses der at respondenterne ikke selv ville ændre adfærd, men at de tror andre ændrer 

adfærd. Dette sat i en sammenhæng kan diskuteres, da det er interessant at respondenten ikke 

tænker over en adfærdsændring, da de ikke ser sig selv som et relevant subjekt i overvågningen. 

Respondenterne ser udelukkende overvågningen i sammenhæng med voldsom kriminalitet og 

lovovertrædelser, og dette kan ses som en grund til at de er okay med en øget overvågning af 

samfundet. 

“Han bliver set, men han ser ikke. Han er genstand for en information, aldrig subjekt i kom-
munikation. “ (Foucault, 2002, s.217). 

Hvad sker der, hvis det ikke kun er i sammenhæng med voldsom kriminalitet og lovovertræ-

delser at denne form for tv-overvågning benyttes? Eller hvis vi har et samfund, hvor AGT tager 
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information og data omkring subjektets færden, adfærd og væren, men at subjektet aldrig har 

mulighed for at vide hvornår? 

I forlængelse af det argumenterer Hale for at subjektet ikke er herre over sin egen fremtid. Det 

subjektive argument beskriver at subjektet i stedet for at “burde adlyde loven”, ender med “at 

det ikke kan undgå at adlyde loven” (Hale, 2005, s.152). Derved mister subjektet indirekte 

kontrollen over sine egne valg og deraf ses en adfærdsændring. 

Det kan medføre en ny hverdag, hvor alle beslutninger og handlinger bliver dateret. Subjektet 

bør konstant være på vagt, og hele tiden have den mulige AGT-overvågning in mente. Subjek-

tets hverdag er påvirket af alle dens foregående, nuværende og fremtidige handlinger, da sub-

jektet til hver en tid kan blive stillet til regnskab for disse. 

Denne dystopiske fremtid som Hale forudser kan dog diskuteres at være længere væk i sam-

fundet end han er bekymret for. AGT som en teknologi har stadig markante fejl og mangler. 

Selvom AGT er utrolig effektivt når det kommer til genkendelse af stillbilleder, med en suc-

cesrate på 99,9 pct., så falder denne succesrate markant, når billedet er taget fra en video (Phil-

lips et al., 2012, s.346). Når AGT er i samspil med CCTV begynder problemerne at opstå. For 

at AGT sammen med CCTV skal kunne fungere kræver det en nær perfekt belysning og ka-

meravinkel for at succesfuldt kunne genkende en person (Chihaoui et al., 2016, s.14). Samtidig 

kræver AGT gode kameraer, men denne salgs kameraer kan være dyre og langt mere kompli-

cerede at have med at gøre. 

Når teknologien bliver taget i brug, bør fokus ligge på hvordan det kontrolleret og etisk kan 

gøres, så samfundet og subjektet undgår Hales (2005) skrækscenarie. I London har løsningen 

for at bruge AGT kontrolleret og etisk været at benytte skræddersyet lister, som kun de værste 

kriminelle figurerer på. Disse kriminelle er blevet tilføjet listen fordi offentligheden er i reel 

fare (Vincent, 2020). Denne brug af teknologien må siges at ligge langt fra Hales (2005) skræk-

scenarie. Det er dog vigtigt at subjektet holder sig informeret og involveret i diskussionen om 

AGT, så AGT ikke bliver misbrugt, og samfundet undgår surveillance creep scenarier. 
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8. Konklusion 
I dette afsnit vil projektgruppen drage konklusioner for, om der er blevet redegjort for AGT. 

Afslutningsvis vil projektgruppen på baggrund af rapporten og tidligere forskning forsøge, at 

give et reelt bud på om der forekommer en adfærdsændring eller ej når teknologien implemen-

teres i det offentlige rum. 

Projektgruppen kan konkludere at AGT stadig er et stykke vej fra at være et optimalt værktøj 

til at genkende ansigter som ikke er stillbilleder taget forfra. 2D er tilgængeligt og billigt, men 

de utilsigtede effekter vægter for højt. 3D er mere effektivt, men den dyre pris udligner effek-

tiviteten. Samtidig er der mangel på indholdsrige databaser til at understøtte teknologien, og 

AGT og CCTV’s fundament i et teknologisk system er med forbehold for de utilsigtede effek-

ter. Succesraten ses dog at være højere, når systemet bliver pålagt en specifik liste og dermed 

har et grundlag at sammenligne med. Dette ses både i London og på Brøndby Stadion. 

Dataundersøgelsen viser at målgruppen er positive overfor brugen af AGT, både i dagligdagen 

og i sammenhæng med tv-overvågning. Dette skyldes deres tillid til politiet og politiets arbejde. 

I dataundersøgelsen ses det at udviklingen af mængden af tv-overvågning opfattes ligeligt po-

sitivt og negativt. Det ses dog at 54,2 pct. ikke synes at politiet benytter tv-overvågning for 

meget. Derfor er det svært at konkludere hvad målgruppens reelle holdning til denne udvikling 

er, da det kommer an på, hvem der benytter sig af teknologien. Det kan dog konkluderes, at 

hvis det er politiet som benytter AGT, er målgruppen primært positivt stemt over for det. 

På trods af at Foucault (2002) og Hale (2005) henholdsvis argumenterer for at panoptikon og 

AGT ændrer menneskets adfærd, er det ikke en adfærdsændring som projektgruppen har set 

igennem undersøgelsen. Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen viser at respondenterne 

tror at andre ændrer deres adfærd, hvorimod de påstår at de ikke selv ændrer adfærd. Hvis der 

ikke ses en adfærdsændring, så må det konkluderes at tv-overvågningen som sådan ikke påvir-

ker subjektets adfærd i det offentlige rum. Dette understøttes også af Piza et al’s forskning 

(2019), som netop pointerer at CCTV og overvågning er mest effektivt når det kommer til 

opklaring, og ikke nær så effektivt når det kommer til forebyggelse af kriminalitet. 

Afslutningsvis skal det overvejes om subjektet er så uforstående overfor niveauet af overvåg-

ning i samfundet, at subjektet står tilbage som fangen i et elektronisk panoptikon, omgivet af 

tusindvis af kameraer. 
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