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Abstract 

 
In the following paper we wish to examine how the individual respond to surveillance. Overall, 

there´s more than 1.5 million CCTV cameras in Denmark corresponding to 1 CCTV camera per 3.5 

person. Whereas 300.000 of those CCTV cameras are recording in public 

We wish to understand the influence of surveillance on the individual’s behavior and what 

psychological responses may occur when they are under surveillance. 

Surveillance in all its forms is all around us, in our phones, in public and when doing the Christmas 

shopping online, something right under the surface, but not often noticed. We wish to illuminate 

what kind of consequences surveillance can have on the individual and contribute to the 

understanding of the effect surveillance have on the human behavior. 

When we analyze the rural panopticon, cases, and the semi structured interviews we used 

qualitative research method and comparative analysis. Furthermore, we applied relevant theories 

that describes the panopticon, cognitive processes and used empirical platforms such as google 

scholar, the RUC library, and other libraries. 

We´ve also tried to understand psychological and surveillance theory and ending up choosing to 

make this project using cognitive theory Foucault´s theory on panopticon, applying it to a case 

study ‘The Rural Panopticon’ and our own empirical data in the form an interview. 

 

 
Indledning 

Sammen med teknologiens udvikling, udvikles samtidig et samfund, som er fyldt med ny viden og 

nye ideer til den uendelige stræben efter det ”perfekte samfund”. Udviklingen stopper aldrig, og i 

flere henseender, skaber vi noget nyt uden at tænke over de mulige negative eftervirkninger. 

Det bliver nemmere og nemmere at holde øje med mennesker. Kameraerne erstattede en del fysisk 

overvågning; det gav en langt bredere synsvinkel og ydermere en mulighed for præsentation af 

bevismateriale. Dog er det ikke kun kameraerne som holder øje med os. Der bliver konstant holdt 

øje med hvilke sider du besøger, hvilke grupper du syntes godt om, hvor lang tid du bruger på at se 

på et opslag eller billede og hvilke annoncer du lægger mærke til. Listen forsætter og det du ser på 

internettet, bliver skræddersyet til dig. Samtidig med det, bliver informationerne lagret og 

forsvinder aldrig. 

 

 
Vi bliver ikke kun overvåget, når vi går i offentligheden, besøger en butik eller befinder os på 

stationer. Vi bliver også overvåget, når vi er hjemme i egne stuer. Inde for privatlivets fire vægge 
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bliver massevis af info om dig overvåget, hver gang du bruger din telefon eller åbner din computer. 

Med denne viden, kan vi ikke komme udenom, at vi lever i et samfund fyldt med overvågning, 

hvilket primært er skabt med gode intentioner. Kameraovervågningen sørger for at holde øje med 

kriminalitet og vores mobiler holder øje med hvad vi kan lide, så det er spændende hver gang vi 

tænder den. 

Vi er alle forskellige og dermed har vi også hver vores holdning til og oplevelse af, hvordan 

overvågning påvirker os. Når vi overvåges på gaden, kan vi føle os mere sikre, men muligvis også 

føle, at vores frihed bliver berøvet, hvis vi ikke kan gå ud uden at det føles som om der bliver holdt 

øje med os. I forlængelse heraf vil vi i dette projekt gerne fokusere på, hvad denne udvikling 

indenfor overvågning gør ved et menneske. Vi vil undersøge hvilke tanker og adfærdsændringer der 

sættes i gang hos mennesker, når de befinder sig i et samfund med overvågning og desuden hvordan 

der tages hensyn til privatlivet, hvis det overhovedet er muligt. Dette opnås bl.a. gennem 

analysering af en sekundære undersøgelse og eget interview, som bliver analyseret på baggrund af 

valgte teorier. Grundet adskillige modstridende meninger, vil der samtidigt blive diskuteret hvorvidt 

den udvikling der sker, er til gavn eller ulempe for befolkningens velvære. 

 

 
Problemfelt 

Hvad vægter individet højest? Vores privatliv eller sikkerhedsfølelse? 

 
Teknologien er kommet for at blive og dens udvikling er ikke til at komme udenom. Med nye 

teknologier følger også ofte en tanke om at gøre livet mere belejligt for mennesket. Vi tager imod, 

uden først at tænke over hvilke følger det kan have. 

Problemet i denne opgave som vi gerne vil belyse, er hvordan overvågning påvirker os. Vi bliver 

introduceret for en måde hvorpå vi nemmere kan holde øje med store dele af samfundet samtidigt. 

Med kameraovervågning på gaden, ved stationer, i butikker osv. kan den være behjælpelig til at 

forebygge planlagt kriminalitet, såsom biltyverier, hærværk og anden berigelseskriminalitet. 

Det er vores oplevelse, at når vi begår os i samfundet, at overvågning i stigende grad er et aktuelt 

emne. I forlængelse af dette, kunne man forstille sig, at overvågning vil have en stigende grad af 

betydning for flere mennesker. For nogle kan ideen om at blive overvåget, når man begår sig ude, 

være en faktor, der er med til at mindste frihedsfølelsen, da man kan føle at der er en der kigger på 

én gennem kameraet. Vi er interesseret i, om det har en effekt og eventuelt hvordan det har en 
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påvirkning på menneskers adfærd. Vi ser bort fra, at kameraet er til for at fange kriminalitet, og at 

der dermed ikke bliver holdt øje med den enkelte person. 

Hvordan overvågning påvirker et menneske, er meget individuelt. Hvornår mener vi at vores 

grænser er nået? Er der mere frihed i at begå i et samfund, hvor vi ved at der bliver overvåget? 

Vægter vi vores sikkerhed så højt at vi vil afgive noget af vores frihedsfølelse? Oplever vi en større 

grad af frihed i forbindelse med overvågning? 

 

 

Problemformulering 

Hvilken påvirkning har overvågning for det enkelte menneske og hvordan kommer det til udtryk 

gennem individets adfærd? 

- Hvilke teorier har en betydning for overvågning, samt hvilke psykologiske processer og 

teorier trækker overvågning på? (.. Påvirker overvågning?) 

 
- Hvordan påvirker overvågningen mennesker samt hvordan kommer det til udtryk? 

 
 

- Hvilke faktorer spiller ind i overvågningens påvirkning og hvordan forholder mennesker sig 

til overvågningens indflydelse? 

 

 
Corona afsnit 

Under udarbejdelsen af dette projekt, har pandemien Covid-19 haft indflydelse på udførslen af 

vores projekt på sådan en måde, at det har influeret nogle af de beslutninger, som har været 

afgørende for vores metodologiske fremgangsmåde. Vi har blandt andet valgt ikke at udføre en 

VoxPop i København, da vi mente at det udgjorde en væsentlig smitterisiko både for 

respondenterne og gruppens medlemmer. Derudover vægtede vi også formatet ”Det 

semistrukturerede livsinterview” fremfor ”fokusgruppen”, for at mindske den potentielle 

smittecirkel. 

Den 9. december lukkede Danmark delvist ned for alle aktiviteter på vores fakultet i projektets 

slutfase. Det har haft en lille indvirkning på omfanget af vores vejledning undervejs, da denne har 

måtte finde sted online. Der hvor Pandemien har haft sin største indvirkning er dog på vores 
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arrangering og planlægning af gruppemøder. Det har præget vores arbejdsproces at gruppens 

medlemmer kan være ramt af symptomer eller kan have været i kontakt med smitten, gennem andre 

smittebærer hvilket har ført til hjemmeisolation. Vi har selvfølgelig gjort hvad vi kunne for at 

inkludere de, som sidder i hjemmeisolation, gennem online deltagelse på hhv. Messenger 

(Facebook) eller Teams og Zoom, men vores erfaring er, at det er sværere at kunne deltage online, 

og det har derfor oftest mere været en ”briefing proces” for de hjemmegående efter endt møde. 

Heldigvis har vi allerede tidligt været opmærksomme på, at Covid-19 var en omstændighed forud 

for projektets udførelse, og i forlængelse med det, har vi allerede taget os nogle forbehold med 

henblik på projektets udførelse. 

Udover det, har Covid-19 haft en effekt på vores undervisningsform i forhold til, at vi har haft 

mindre studietid med vores medstuderende. På RUC har det resulteret i, at vi har haft færre 

muligheder for at reflektere og sparre med vores lektorer og de øvrige medstuderende. Det har også 

begrænset vores adgang til biblioteket samt fakultets øvrige faciliteter. Derudover synes vi at det 

har været en udfordring at følge med i samme grad i undervisningen, på grund af den store mængde 

onlineundervisning. På grund af disse udfordringer føler vi, at vores vidensgrundlag som 

udgangspunkt til udarbejdelsen af denne opgave, har været mindre end optimalt. 

 

 

Teori 

Panoptikon: 

Jeremy Bentham er engelsk filosof, samfundsreformator og fader til tankerne bag det panoptiske 

fængsel fra slut 1700-tallet. Panoptikons struktur er opbygget således: 

” I periferien en ringformet bygning og i centrum et tårn. Dette har nogle store 

vinduer, som åbner sig mod indersiden af ringen. Den periferiske bygning er opdelt i 

celler, som alle går på tværs af hele bygningen. De har to vinduer, et indadtil 

svarende til tårnets vinduer, et andet udadtil giver lyset mulighed for at 

gennemtrænge cellen fra ende til anden. Man kan da nøjes med at placere en vagt i 

det centrale tårn og indespærre en sindssyg, en patient, en dømt fange, en arbejder 
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eller en skoleelev i hver celle. Fra tårnet kan man ved at stille sig på linje med lyset i 

kraft af modlyset se fangernes små silhuetter i periferiens celler.”1
 

Dermed, er det muligt for vagten at se alle cellerne og personerne placeret 

heri, men det er ikke muligt for personerne i cellerne at se ind i tårnet og 

dermed kan de ikke vide om der er én til stede. Deraf navnet ”Panoptikon”, 

som kommer af græske ”Pan”, og ”Optikos”, som samlet har betydningen 

”Sted hvor man kan se alt”2, hvor der hentydes til tårnet i midten. Ideen bag 

designet er at fjerne tidligere billede af, hvordan et fængsel skal være 

indelukket, mørkt og skjult. Ved kun at holde fast i det første og tilføje lys, 

bliver arbejdet for vagten lettere, i og med at dette giver bedre mulighed for 

at se ind i cellerne og holde øje med alle bevægelser. Det skaber større synlighed, hvilket hjælper 

vagten i tårnet med at se om en situation i en celle kræver aktion. 

Designets vigtigste egenskaber er at: 

 
”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.”3
 

Da fangerne ikke ved, hvornår der bliver holdt øje med dem, er der derfor en konstant mulighed for 

at de bliver overvåget, mens vagten har mulighed for ikke at være til stede under hele 

”overvågningen”. 

 

 
I 1975 udkom Michel Foucaults bog ”Overvågning og straf: fængslets fødsel”, og her kommer han 

også ind på Benthams Panoptikon. Panoptikon er nemlig et godt eksempel på overvågning, disciplin 

og magt. 

Overvågningen foregår fra tårnet, hvor vagten kan holde øje med alle celler, samtidig med at han 

kan være anonym. Magten kommer af, at en vagt hele tiden har en fordel i ikke at blive set, men at 

kunne se alle til hver en tid. Dermed har vagten magten til at holde øje med eventuelle optøjer, som 

kunne opstå i et fængsel og hurtigt kunne reagere. Disciplinen opstår, grundet den konstante 

 

1 (Foucault, 1975)(s. 217) 
2 (Ordbog, 2020)(”panoptikon”) 
3 (Foucault, 1975)(s. 218) 
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mulighed for overvågning. Fangerne vidste ikke, hvornår de ville kunne agere frit og dermed var de 

konstant indstillet på, at der vil være en vagt til stede. 

 

 
Kognitiv psykologi: 

Kognitiv psykologi fik sit gennembrud i 60´erne, som en del af et større opgør med behavioristisk 

psykologi. Indenfor kognitiv psykologi arbejdes der med hvordan vi optager, gemmer information 

og hvad vi gør med den optagne information. Det er ikke nødvendigvis udelukkende information 

som man har læst, men nærmere set information, som individet har lært eller oplevet. Det betyder, 

at når individet oplever noget, knytter individet en følelse til oplevelsen, og vurderer om den var 

positiv eller negativ. Dermed kan man se individets oplevelse som data, der bliver gemt hos 

individet gennem forskellige informationsprocesser. 4 

Kognitiv Psykologi arbejder ud fra følgende teori: Hvis man kan ændre individets tanker, der kan 

føre til en forandring af individets følelser og kropslige signaler, kan man ændre individets adfærd. 

Disse fire komponenter er væsentlige for forståelsen af psyken fra et kognitivt psykologisk 

synspunkt. Det betyder ofte, at man arbejder med samtaleterapi, hvor man taler med individet om 

personens frygt og hvilke situationer der ”trigger”, personens frygt. I forlængelse af dette, er der 

opstået en anden måde at forstå individers kognitive processer, nemlig ved at opdele føromtalte 

komponenter fra teorien, i intuition og fornuft, hvor intuition ofte bygger på vaner der er blevet lært 

og følelsesmæssigt bestemt. Dog er fornuften nemmere at ændre, da det er bevidste beslutninger der 

opbygger den.5 Er individet udsat for samme oplevelse flere gange eller udsat for en voldsom 

oplevelse, kan der skabes en intuitiv reaktion, når individet oplever lignende igen. 

Vores generelle følelser bygger ofte på tidligere erfaringer og er gemt i vores hukommelse, hvilket 

bliver trukket frem, når vi oplever lignende situationer. Derudover har man fundet ud af, at det ofte 

er de oplevelser som foregår tidligt i vores liv, som hæfter sig kraftigt hos os og er med til at skabe 

forandringer i vores hjerner. 6 

Et kendt eksempel på denne slags teori, er en model af Atkinson og Shiffrin, som antager at der 

findes tre slags hukommelser; arbejds- eller korttidshukommelsen, som styrer hele hjernens system 

og arbejder med én opgave ad gangen. Det stik modsatte er langtidshukommelsen, der tager sig af 

 

4 (Jørgensen, 2020) 
5 (Meier & Gram, 2020) 
6 (Meier & Gram, 2020)). 
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vores erfaringer og erindringer7, hvor man kan inddele langtidshukommelsen i to øvrige slags 

hukommelser; den eksplicitte hukommelse, der arbejder med bevidste fakta vi husker og 

begivenheder i vores liv, som man ville kalde minder. Den anden hukommelse fokuserer på 

intuitive evner, som vi har gemt i vores hjerner, såsom hvordan vi spiller tennis eller hvordan 

objekter skal smage og føles at berøre. Det sker ved at huske tidligere sansninger. Når vi kigger på 

en køkkenrulle, har vores hjerne en forventning til hvordan det skal føles i vores hånd, når vi samler 

den op.8 

 

 
Kognitive diamant: 

I kognitiv terapi gør man brug af en model, som 

hedder den ”Kognitive Diamant”, (Bilag 2). På 

modellen kan man se, hvordan tanker, følelser, 

kropslige signaler og adfærd påvirker hinanden i alle 

situationer.9 Et eksempel kunne være således: 

”En mand med panikangst er bange for at få et 

hjerteanfald. Angsten opstår især i situationer, hvor 

han ikke lige kan komme væk. En morgen i bussen 

tænker han: ”Tænk, hvis jeg får et hjerteanfald”. 

Denne tanke giver ham en følelse af angst samt 

kropslige symptomer som sveden, hjertebanken og trykken for brystet. Manden opfatter dette som et 

tegn på et hjerteanfald, hvilket gør både angsten og de fysiske symptomer værre, og det forstærker 

så igen tankerne om, at det kan være et hjerteanfald. Det ender med, at manden styrter ud af bussen 

flere stoppesteder før planlagt (adfærd). Efterfølgende tør han ikke køre i bus. Der er mange andre 

ting, han heller ikke tør, fordi de giver de samme symptomer.”10
 

Med udgangspunkt i den Kognitive Diamant arbejder den kognitive terapi med at analysere en 

problemsituation i livet. Formålet med denne tilgang er, at man bliver bedre 

til at identificere aktuelle problemsituationer og skabe en mere hensigtsmæssig kognition. Når man 
 

 
7 

(Larsen O. S., 2008) 
8 (Sternberg, Fiske, & Foss, 2016) 
9 (Bennedsen & Brorholt-Petersen, 2016) 
10 (Bennedsen & Brorholt-Petersen, 2016) 
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gradvist opnår mere hensigtsmæssige tanker og adfærdsmønstre, vil individets psykiske og fysiske 

velbefinde gradvist blive bedre. Dette sker netop på grund af dine tanker, følelser, kropslige signaler 

og adfærd er så tæt forbundet, som illustreret i ’den kognitive diamant’.11
 

 

 
Argumentationsanalyse: 

Ved behandling og bearbejdning af relevante data fundet i vores case og undersøgelse, har vi valgt 

at gøre brug af den simple version af Stephan E. Toulmins argumentationsmodel fra 1958. 

I sin bog ”The use of Argument (1969)”, præsenterer han en alternativ tankegang i forhold til brug 

af argumentation. Hans motivation for dette var at han mente, at den måde man opstillede eller 

rationaliserede argumenter på, var fejlagtig. Dog skal det understreges, at der ikke er tale om 

problemer ved logikken selv, men herimod selve tilgangen til logikken. Påstanden var nødvendigvis 

ikke forkert, men Toulmin mente, at man ofte manglede et fyldestgørende belæg. Derfor valgte 

Toulmin at tage en alternativ tilgang til argumentation og udarbejdede den logiske struktur ved navn 

”Practical arguments”. Denne struktur har til formål at bedømme validitet af argumenter. Dette 

gøres ved at undersøge forholdene omkring påstanden. Den version af den logiske struktur, som vi 

har valgt at bruge, kan ses herunder. 

 

 
Toulmins argumentationsmodel (Elving, 2019) bilag 3 

 
Denne version af modellen består af 3 komponenter: Påstand, hjemmel og belæg. 

Påstand = selve påstanden for konklusionen 

Belæg = Hvordan bliver påstanden begrundet? 
 
 

11 (Bennedsen & Brorholt-Petersen, 2016) 
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Hjemmel = Hvad får påstanden og belægget til at hænge sammen? 

 

 
 

Den intentionelle rækkefølge for denne model lyder således: 

 
Identifikation af påstand i argument. 

 
Redegørelse for påstand ved beskrivelse af belæg. 

 
Præsentation af hjemmel, samt vurdering af sammenhæng mellem belæg og påstand. 

 
Denne model findes også med flere komponenter, men da vi arbejder med udtalelser i form af 

anden empiri, har vi vurderet at vi vil opleve højere grad af overskuelighed ved brug af denne 

analyseform, samt mere fyldestgørende resultater, ved at begrænse os til den mere simple version af 

modellen. 

 

 
Afgrænsende teori 

Oligoptikon: 

Vi har valgt ikke at tage udgangspunkt i en sammenligning mellem panoptikon og oligoptikon, 

eftersom vi har valgt at tage udgangspunkt i individets følelse ved overvågning og hvad der sker hos 

individet, når det bliver overvåget. Derfor vælger vi ikke at sammenligne panoptikon og 

oligoptikon, da det ville bunde ud i en analyse over hvordan man kan overvåge, og en diskussion 

om hvilken slags overvågning der ville være den bedste metode til at overvåge. 

Eftersom Latour’s teori12 er et modsvar til Foucaults teori om panoptikon, ville det være en god idé 

at sammenligne dem, men eftersom vi har valgt at arbejde indenfor individets følelse, mener vi ikke 

at det er noget der skal indgå i vores undersøgelse. Latour´s teori pointerer, hvordan overvågning 

fungerer bedst ved en optimering af overvågning efter omstændighederne, som det skal bruges i. 

Derfor ville vi arbejde os væk fra vores fokus, ved at undersøge den mest optimale overvågning. 
 

 

 

 

 

 

 
 

12 (Latour & Hermant, 2006) 
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Senmoderne Samfund 

Man kunne også have arbejdet med, hvordan overvågning har ændret sig, fra da vi rykkede os fra 

det moderne til det senmoderne samfund. Anthony Giddens teori forklarer, hvordan vores samfund 

ikke længere bygger på lokal kommunikation, men derimod at vi kan komme i kontakt med 

mennesker fra den anden side af jorden. Dermed kunne man gennemgå, hvordan vores overvågning 

har ændret sig i kraft af, at vi er kommet ind i det senmoderne samfund. Dog ønsker vi ikke at 

undersøge, hvordan samfundet har ændret sig igennem overvågning, men hvilken indflydelse 

overvågning generelt har på det enkelte individ. Det ville være positivt at gå i dybden med Giddens´ 

Senmoderne Samfund, da det også omhandler, hvordan vi er blevet afhængige af vores teknologiske 

systemer. I forlængelse af dette kunne man diskutere, hvorvidt vi som individer er blevet afhængig 

af overvågningens effekt og evt. diskutere hvorvidt de positive effekter opvejer for de negative, når 

man tænker på, hvor meget vi gør brug af overvågning. 

 

 
Psykoanalyse 

Eftersom Freud bliver kaldt psykologiens fader, ville man i et vidt stræk kunne benytte sig af 

psykoanalysen, eftersom den arbejder med individets oplevelse af traumer og hvordan psyken 

generelt fungerer. Psykoanalysen har fyldt meget i vores kulturelle forståelse af, hvordan vores 

psyke fungerer. Dog kom Freud ofte frem til sine konklusioner ved hjælp af enkelte samtaler med 

patienter, fremfor at lave undersøgelser der indebar flere mennesker med samme udgangspunkt. 

Dog er Freud blevet stemplet som værende utroværdig kilde, som forklaret i Drew Westens´ tekst 

omkring Freud´s eftermæle i psykologien13. Desuden har Freud ikke brugt videnskabelige 

undersøgelser, men derimod teoretiseret og prøvet at fremkalde data, som kunne understøtte hans 

påstand. 

Derfor mener vi ikke, at det er muligt at bruge Freud som troværdig kilde til vores projekt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

13 (Crews, 1996) 
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Begrebsafklaring 

Privatliv: 

Ordet ’privatliv’ har sin oprindelse fra det latinske privatus, som betyder ’adskilt fra det offentlige’, 

og er perfektum participium til ordet privare, som betyder ’at skille en fra noget, berøve eller befri’. 

Betydningen af begrebet ’privatliv’, kan forstås ved at analysere betydningen af ordets latinske 

oprindelse og videreføre denne betydning, så den kan bruges i det moderne samfund. Betydningen 

af ordet Privatus indikerer, at betydningen af privatliv har evnen til at tage afstand fra andre 

mennesker (det offentlige, offentligt tilgængelig, om man vil). 

Den moderne definition vil ofte have noget at gøre med individets evne og ret til at kontrollere 

hvilke informationer, der skal være offentligt tilgængelige for deres omverden. 

 

 
Overvågning: 

Overvågning er et fænomen med mange forskellige udformninger. Fænomenets formål er at tilegne 

sig data ved hjælp af monitering. Følgende er eksempler på overvågning i hverdagsform: 

overvågning vha. elektroniske kameraer, digital overvågning (evt. via cookies), medicinsk 

overvågning (monitering af kropslige funktioner, kan gøres på forskellige måder), og menneskelig 

overvågning (observation). 

 

 

Semesterbinding 

I dette projekt er vi blevet pålagt, at skulle bruge teori fra design og konstruktion og minimum ét 

andet fag som vi er blevet undervist i under 1. semester. Her vil vi bruge teorien CCM fra design og 

konstruktion sammen med viden og teorier fra de øvrige fag: TSA (teknologiske systemer og 

artefakter), og STS (subjektivitet, teknologi og samfund). 

 

 
Design og konstruktion: 

I Design og konstruktion arbejdes der hovedsageligt med teorier om designløsning, hvilke metoder 

man kan bruge til at finde viden og hvordan man udvikler et design. Fordelen ved at arbejde med 

design og konstruktion som et af vores faglige fokuser, er at man får mulighed for at gå i dybden 
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med selve arbejdsprocessen og hvordan man finder frem til et mere holdbart design. Det er et fag 

som hovedsageligt arbejder med teori og forskellige metoder til, hvordan man kan lave et design, 

som løser menneskelige behov. Man arbejder med design og konstruktion, for at kunne se et 

problem fra forskellige synspunkter. Derudover arbejder man også med flere udgaver af designs for, 

bedst muligt, at kunne gennemtænke den bedst mulige løsning. Forskelligt fra STS og TSA, 

undersøger man altså, hvordan man kommer frem til et design og ikke hvilken indflydelse designet 

har eller hvordan det fungerer praktisk. 

 

 
Som nævnt tidligere, ønsker vi at finde ud af, hvilken indvirkning overvågning har på individer. 

Derfor ønsker vi at undersøge, hvordan man med analytisk design. kan finde den bedst mulige 

løsning indenfor overvågning, med udgangspunkt i, at folk ikke bryder sig om den måde de bliver 

overvåget med nuværende metode, hhv. med kameraovervågning og digital overvågning. Dette vil 

vi undersøge ved hjælp af CCM (Colored Cognitive Mapping). Dette gør vi, da styrkerne ved CCM 

er, at det kan hjælpe med at forstå, designe og identificere andre måder at løse et problem. I 

forlængelse af vores hypotese om, at overvågning bliver implementeret uden at man overvejer den 

mentale indflydelse, som teknologien kan besidde, stemmer det fint overens med CCM’s 

egenskaber. Vi ønsker at belyse de vanskeligheder, som kan opstå ved overvågning og hvilken 

indvirkning det kan have på individet. 

 

 
STS – Subjektivitet, Teknologi og Samfund: 

Udover Design og konstruktion har vi også gjort brug af den viden, som vi har modtaget fra vores 

forelæsninger i faget Subjektivitet, Teknologi og Samfund (STS). Vi ser en fornuftig grund til at 

bruge dette fag, da man i STS ønsker at undersøge, hvordan teknologier fungerer i sammenspil med 

samfund og mennesker. Dette gøres eftersom mennesker er afhængige af teknologier, da de har en 

følelse af at de skal bruge det for at fungere i det moderne samfund, men omvendt er teknologien 

også afhængig af menneskets innovation og benyttelse af teknologien. Dette betyder at man 

undersøger, hvilke konsekvenser bestemte teknologier har på samfundet. Man ønsker dog også at 

undersøge, hvordan mennesker og samfund er med til at ændre på, hvordan teknologier bliver 

frembragt og brugt. 

I dette projekt tager vi udgangspunkt i, hvordan mennesker som individ bliver influeret af 

overvågningsteknologien. Derfor afgrænser vi os fra at undersøge, hvordan vores samfund har 
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ændret sig på grund af eller på trods af overvågning. Derved kan man ignorere tanken om, at 

teknologi ingen effekt har på os mennesker og vores samfund. Det betyder altså, at teknologier skal 

ses som sin egen form for liv, da det udvikler sig sammen med os mennesker. 

Udover at teknologier kan sammenlignes med menneskeliv, er det også nødvendigt at man forstår, 

at en løsning nu ikke nødvendigvis er den sidste løsning, da der altid vil forekomme ny teknologi og 

problemer. Derfor kan nutidens løsning blive til fremtidens problem; f.eks. set ved pesticider. Det 

der førhen løste landmandens problem med skadedyr, blev senere hen til et problem, da man fandt 

ud af at giften kunne blive i de afgrøder vi spiste hjemme og dermed gøre os mennesker syge. 

I vores projekt ønsker vi at diskutere, om hvorvidt teorien teknologisk determinisme, som forklaret 

af Langdon Winner14, er noget som afspejles i udviklingen af teknologi til overvågning. 

 

 
TSA – Teknologiske Systemer og Artefakter: 

Når man arbejder med faget TSA er det en undersøgelse i, hvordan teknologi fungerer, men også en 

forståelse af, at teknologi ikke fungerer i sig selv, men derimod arbejder sammen med andre 

teknologier for at det kan opfylde sit formål. Som et eksempel ville en telefon ikke kunne fungere 

uden et netværk eller en anden telefon at ringe til. Hvis der ikke er det, vil den blot være et stykke 

plastik. Derudover arbejder man også med den forståelse, at nuværende teknologier har brug for 

brugere og forhenværende teknologi. Teknologien står på skuldrende af teknologi-giganter for at 

opnå et optimalt design. Eksempelvis kunne man næppe have opfundet elektriske lamper, hvis man 

ikke havde haft gaslampen eller opdaget elektricitet. Man arbejder også med den forståelse, at en 

teknologi ikke kun løser et menneskeligt behov, men derimod kan have utilsigtede konsekvenser. I 

forlængelse af dette, kan man i TSA arbejde med TRIN-modellen, et analyseværktøj vi vil uddybe 

senere i denne projektopgave. Det kan bruges til at analysere disse forståelser ved teknologier. Man 

bruger oftest TRIN-modellen ved specifikke teknologier, i vores tilfælde overvågning. 

 

 

Metode 

I dette afsnit vil vi redegøre for vores valg af metoder. Vi har gjort brug af kvalitative 

undersøgelser, samt skabt vores egen og brugt sekundær litteratur. Grundet Covid-19 har vi i 

 
 

14 (Winner, 2014) 
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Danmark haft strenge krav til, hvordan mennesker skal holde afstand og afstå fra at mødes med 

folk fra anden omgangskreds end deres egen. Vi havde derfor desværre ikke mulighed for at udføre 

vores planlagte kvantitative undersøgelse. 

 
Anden empiri er indsamlet som sekundær litteratur, hovedsageligt for at kunne danne et 

dybdegående indblik i fænomenet ”overvågning”, indsamle viden om begrebet privatliv, samt 

danne en grundlæggende forståelse af kameraer brugt til overvågning. Ligeså ønsker at danne et 

overblik over begrebet adfærd, hvordan den påvirkes og kommer til udtryk. 

 

 
Kvalitativ metode: 

Vha. interview som metode, ønsker vi at opnå indblik i menneskers holdninger til overvågning. Vi 

har valgt at tage udgangspunkt i en beboer i Københavnsområdet. Til dette vil vi gøre brug af 

strukturen beskrevet af Steinar Kvale og Svend Brinkmann, i bogen ”Interview”15, kaldet ”Det 

semistrukturerede livsverdensinterview”. 

”Det semistrukturerede livsverdensinterview søger at indhente beskrivelser af den interviewedes 

livsverden med henblik på at fortolke betydningen af de beskrevne fænomener; det har en række 

temaer, der skal dækkes, såvel som forslag til arbejdsspørgsmål.”16
 

Ved udførsel og bearbejdelse af information indsamlet ved interviewet, vil vi, til bedste evne, tage 

højde for fejlkilder og validitet. Her vil vi tage højde for almindelige problemer såsom farvet 

fortolkning og fejlagtig bearbejdelse af information. 

 

 
Komparativ analyse: 

 

Vi bruger den komparative metode, til at danne os et billede af overvågning, som er baseret på 

sammenligninger og analyser af ligheder og forskelle mellem eksperimenter, som er foretaget inden 

for emnet overvågning. Vi har valgt at gøre brug af komparativ analyse, da mængden af allerede- 

eksisterende viden og eksperimenter er mere end fyldestgørende ift. at udarbejde vores projekt. 

 

 

 
 

15 (Kvale & Brinkmann, 2009) 
16 (Kvale & Brinkmann, Udførelse af et interview, 2009) side 143-144 
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Ligeså gør vi brug af komparativ analyse ved at sammenligne eget udført undersøgelse (interview) 

med undersøgelser foretaget andetsteds. 

 

 

 
TRIN-modellen 

I tilhørende kapitel vil vi først belyse overvågning som teknologisk system, ved at beskrive 

systemets opbygning, funktioner og formål. Vi har valgt at gøre brug af TRIN-modellen pga. dens 

evne til at kortlægge og beskrive teknologier. 

TRIN-modellen vil være efterfulgt af casestudies i sammenhæng med vores eget udarbejdede 

interview, der afsluttes med en komparativ analyse af overnævnte. Her tillægger vi informationerne 

en værdi baseret på kognitive- og adfærdspsykologiske teorier og illustrerer det vha. den kognitive 

diamant. 

Vi er blevet præsenteret for modellen i TSA (Teknologiske Systemer og Artefakter), som en vigtig 

model, der kan give projektets producenter mulighed for at gå i dybden med vores forståelse af 

teknologier. Dette bliver gjort ved at gennemgå 6 trin, der hver især bestræber sig på at beskrive 

hvordan og hvad der får teknologien til at fungere, hvad teknologien gør ved brugeren og hvad 

brugeren gør ved teknologien via applikationer eller re-design.17
 

Vi har valgt at bruge trin-modellen, fordi den giver et overblik over vigtige pointer ved en analyse 

af teknologier. På trods af, at den ikke er anerkendt udenfor RUC´s akademiske område, har vi valgt 

den alligevel. Dette er gjort med en antagelse om, at TRIN-modellen vil blive anerkendt og for 

læsevenligheden af dette afsnit har vi valgt at forklare modellens grundlæggende principper.18
 

TRIN-Modellen er udviklet af tre undervisere på RUC; Erling Jelsøe, Thomas Budde og Niels 

Jørgensen, som alle er lektorer ved institutet for mennesker og teknologi. Den er inspireret af 

Mitchams model, Müllers model og andre teknologiteoretikere19
 

Problemet ved de øvrige modeller var, at de ikke gik nok i dybden med teknologien, hvor 

Mitcham´s model var for generel og ikke stillede nok spørgsmål til teknologien. Derimod var 

Müllers model mere konkret i forhold til hvordan teknologien blev brugt af forbrugeren. Dog havde 

 

 

17 (Jørgensen, 2020) 
18 Vi henviser til metodeafsnit 
19 TSA Kursusgang 1; 3/11-2020;Niels Jørgensen; PowerPoint; Hentet 1/11-2020 
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hverken Müller eller Mitcham overvejet, hvilke konsekvenser teknologier har for vores samfund og 

brugerne af teknologien. Derfor blev TRIN-modellen udviklet, da den både gennemgår hvordan 

teknologien fungerer, men også hvad der sker som effekt af teknologiernes udbredelse og hvad den 

gør ved forbrugerens verden. 

Altså ønsker vi at fordybe os i overvågningsteknologiens mekanismer for at danne os et overblik 

over de teknologiske aspekter, som kunne være relevante for en bredere forståelse af 

overvågningens aftryk på samfundet og det enkelte individ. Her tilhørende fysisk overvågning, 

CCTV-overvågning og overvågning på nettet via f.eks. cookies og udover det se nærmere på 

applikationer og videreudviklinger, som kunne være relevante ift. rapportens problemfelt. Til det 

vil vi altså gerne se nærmere på overvågning i forbindelse med både det offentlige, det private og 

det erhvervsmæssige brug, da det influerer størstedelen af alle mennesker i den vestlige verden. 

 

 
Vi har valgt ikke at skrive trin modellen i kronologisk rækkefølge, grundet vi ser en god grund til at 

have trin 3 om utilsigtede effekter inden afsnittet om ”The Rural Panopticon”. Dette er fordi ”The 

Rural Panopticon” har nogle pointer som kan høre til trin 3. 

 

 

Trin 1: Teknologiens indre mekanismer og processor 

Overvågning som helhed er en bred vifte af forskellige teknologier og processer, som alle virker på 

hver sin måde. Vi vil i dette afsnit se på de forskellige grene af overvågning som anvendes i 

samfundet, heraf både i privat- og offentlig regi. Overvågningens mekanismer skaber en proces der 

monitorerer, lagre og bearbejder information(er). Disse informationer kan efterfølgende blive brugt 

til fordel for nogle og ulempe for andre. Dette sker gennem forskellige medier såsom et kamera, en 

mikrofon, et stykke software eller fra menneske til menneske mv. Dette kan bruges til forskellige 

formål. Denne proces vil blive gennemgået i trin 2. 

Der findes forskellige overvågningsteknologier/overvågningsmetoder, som overordnet er baseret på 

observationer og dataindsamling med henblik på at fremme menneskelige interesser og aktiviteter. 

 

Trin 2: Teknologiens Artefakter 

I dette trin ønskes der en analyse af, hvilke artefakter der indgår i teknologien. Her menes artefakter 

som værende menneskeskabte teknologier, som har til formål at opfylde menneskelige behov. Det 

er ikke genstande som er fremskabt af naturlige processer, men teknologier som er en omdannelse 
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af naturen. Dette kan blive skabt ved hjælp af sociale ressourcer, information, viden, naturlige 

ressourcer og/eller praktisk erfaring.20
 

Om overvågning generelt som artefakt: 

I dette afsnit defineres overvågning som et teknologisk system bestående, kun, af teknologiske 

artefakter. 

 
Analogt kamera: 

Rent praktisk består det fysiske CCTV-kamera af 3 komponenter21,22
 

 

• Billede sensor- Konverterer fotoner om til elektroniske signaler 

• Linse – Indsamler lyset der er reflekteret, og fokuserer lyset på billede sensoren 

• Billedbehandlingskredsløb – Organiserer, transmitterer og optimerer videosignalet 

 
Et eksempel på dette er, hvis kameraet opfanger et billede af et træ i en park. Her opfanger den først 

det lys der bliver udsendt af træet. Problemet er dog, at når lys preller af et objekt og går igennem et 

objekt. kan det ændre sin retning igen. Derfor er der indsat en kameralinse som samler lysstrålerne 

og sender dem hen til et enkelt punkt, som så forstærker billedet. Når lysstrålerne så bliver sendt 

videre til billedsensoren, skabes der et skarpere foto, som mennesker kan skabe en forståelse af. 

Derved kan man så sammensætte flere billeder i hurtig rækkefølge, som i sidste ende gengiver en 

video, oftest er det 24 billeder pr. sekund som vist ved biograffilm. Dernæst er der indsat et 

billedbehandlingskredsløb, som består af computerchips som kan organisere, transmitterer og 

optimerer signalet, så det er nemmere at sende billederne videre til monitoren. 

 
Mikrofon overvågning 

Derudover kan man også overvåge ved hjælp af en lydoptager. Ofte ville dette være placerede 

mikrofoner, hvori man kun ønsker at finde information opnået gennem lyd. Dette kan bruges ved 

opklaring af kriminalsager eller ved mistanke om kriminalitet. Derudover kan man også bruge 

lydoptagelse til at skabe viden igennem observation, såsom ved interview til en undersøgelse. 

 
En mikrofon fungerer ved, at luftpartikler bliver vibreret, som derved får luftpartikler rundt omkring 

dem til at vibrere. Denne proces aftager efter noget tid, alt efter hvor store vibrationer der er tale 

 
20 (Jørgensen, 2020)(s. 7) 
21 (HomelandSecurity, 2013) 
22 Bilag 1 – Model over CCTV Kamerasystem 
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om. Disse vibrationer er sammenlagt en lydbølge. En mikrofon fungerer ved at lydbølgerne rammer 

diaphragm, som fungerer ligesom vores mellemgulv, ved at den vibrerer og sender vibrationerne 

videre til en magnet, som producerer et magnetfelt. Dette magnetfelt går så igennem en spole. Når 

spolen bevæger sig frem og tilbage, går der en elektrisk strøm igennem23. Derefter bliver den 

elektriske strøm så sendt videre til en forstærker eller til en optager som kan gemme optagelsen. 

 
Digital overvågning – cookies: 

Når man snakker om cookies er det vigtigt at forstå, at der i EU skal gives accept før en hjemmeside 

må bruge cookies.24 Det er en EU-lov, ved navn Direktiv 2009/136/EC eller cookieloven, som blev 

gennemført i 2011.25
 

Selve overvågningen foregår ved at gøre brug af cookies, som essentielt består af tekstfiler med få 

data; såsom et brugernavn og et kodeord. Dette bliver brugt til at identificere computeren, når du 

bruger det netværk, som computeren er tilkoblet. Her bliver de gemt som datafiler, som specificerer, 

hvilken bruger der ønskes adgang til. Derefter bliver der så kreeret et ID som er unikt for dig og din 

computer. Når serveren så har modtaget ID´et ved hjemmesiden, vises der tilhørende information. 

 

Trin 4: Teknologiens Systemer 

I dette trin vil vi forsøge at forklare, hvilket slags system overvågningen bringer med sig, når det 

bliver anvendt. Ethvert teknologisk system består af flere artefakter som arbejder sammen for at 

opfylde menneskelige behov. 

 
Som nævnt tidligere indgår overvågningen i forskellige systemer, alt efter hvilken form det antager. 

Der er CCTV som indgår i et kablet eller internetbaseret system. Så er der menneske til menneske 

overvågning, forstået som den form for overvågning en sikkerhedsvagt udøver. Digital 

overvågning, som gør brug af kode, data og internettet for at fungere. Det handler om at kigge på 

teknologien med makro-briller og se det store billede, hvis man ønsker at forstå et teknologisk 

system.26 Derfor er teknologierne afhængige af deres systemer for at kunne fungere. Det skal også 

pointeres at et teknologisk system ikke blot består af de fysiske dele, som får overvågningen til at 

opnå sit formål, men også består af dem som skal bruge overvågningen, såsom vagtcentraler, politi 

 

23 (Woodford, Microphones, 2020) 
24 (PrivacyPolicies, 2019) 
25 (Den Europæiske Unions Tidende, 2009) 
26 (Jørgensen, 2020)(s. 9) 
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og reklamefirmaer. Heri vil fremgå en beskrivelse af de CCTV og digital overvågninger på 

”makro”-niveau, eftersom vi på et samfundsplan kræver et mere omfattende system, for at kunne 

overvåge i den mængde vi gør. 

 
CCTV: 

Har man tilkoblet en monitor til at se optagelsen på, skabes der en visuel fremvisning af 

informationen. Har man ikke tilkoblet en monitor at se optagelsen på, er der ikke meget information 

at få, når man ikke kan se, hvad kameraet ser. I forlængelse af dette kræver systemet også en 

forbindelse til monitoren, som kan sende optagelsen videre. Det er uden at nævne selve kameraet, 

der er krævet for at kunne optage noget. 

 

 

 

 
Digital overvågning: 

For at hjemmesider, reklamefolk og andre sælgere af data kan bruge cookies, kræver det først og 

fremmest en computer og en internetforbindelse. Digital overvågning består af observation af hvad 

folk foretager sig på internettet og deres computere. Forud for den moderne digitale overvågning, vi 

kender fra i dag, er Jacques de Vaucanson, som i 1740 opfandt en vævestol.27 Ved hjælp af et 

hulkort kunne man fortælle maskinen hvordan den skulle væve et stykke stof. Derved skabte han 

banebrydende opfindelse, som skulle revolutionere hele vores verden indenfor de næste 200 år.28
 

 
På trods af deres dårlige ry, har cookies udøvet en service for forbrugeren og gjort det nemmere for 

os at handle på internettet. Det der bliver set som træls, når man skal acceptere cookies på en 

hjemmeside, var faktisk med til at gøre e-handel nemt og bekvemt for de første internethandlende. 

Leder man efter en god pris på en bestem vare, er det fordelagtigt / belejligt at kunne vende tilbage 

til en side, hvor den så har husket, hvad man lagde i sin indkøbsvogn. 

 
Desuden ville overvågning generelt ikke have nogen funktion, hvis ikke der var nogen at overvåge 

og hvis ikke det var fordelagtigt for enten den overvågede eller overvågende, ville det heller ikke 

 

 

 
27 (Jain & Rodriguez, 2020) 
28 (Freiberger, Hemmendinger, Pottenger, & Swaine, 2020) 
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blive brugt på sin vis. Derfor er al teknologi afhængig af at blive brugt af mennesker for at kunne 

fuldføre sit formål. 

 

Trin 5: Modeller af teknologien 

Dette trin bruges ofte til at formidle en større mængde data via en teknisk model eller for at 

fremvise, hvordan forskellige teknologiske systemer hænger sammen via visuelle modeller. Her 

genskabes derved en repræsentation for en eksisterende teknologi, hvor man ønsker at gengive eller 

undersøge et aspekt ved teknologien. 

 
En model kan have forskellige former og formål og den kan være abstrakt, visuel eller fysisk. 

Tilfælles har de alle, at de er repræsentationer for teknologiske genstande, data eller processer. 

Hvor en numerisk model ønsker at skabe mening og forklare indsamlet data, ønsker en 

systemmodel at tage fat i en teknolog og forklare, hvilke systemer der indgår i teknologien. 

Derudover findes der også abstrakte model, som ønsker at forklare hvordan en teknologi ser ud eller 

hvordan den kan udvikles generelt. 

 
I dette trin vil vi gøre brug af to forskellige modeller til at fremvise, hvordan et kamerasystem 

fungerer, men også hvordan udviklingen af cookies er vokset igennem tiden. Dette vil vi gøre 

gennem en numerisk model, som vil illustrere udviklingen af internetbrugere og en systemmodel, 

som viser hvordan et CCTV-kamerasystem fungerer. 

 
Digital Overvågning 

Som tidligere forklaret har cookies gjort meget for udviklingen af internettet, eftersom det gjorde 

det meget nemmere for forbrugere at købe vare online efter cookies blev opfundet. Dette gjorde det 

muligt for hjemmesider at huske, hvad brugeren havde foretaget sig på hjemmesiden, dermed huske 

varerne man ønsker at betale for, selvom man har skiftet rundt på forskellige sider. 

Cookies blev første gang introduceret i 1994 af Lou Montulli, som arbejdede for Netscape 

Communications. Her udviklede han cookies, som gjorde det muligt for forbrugere at handle med 

varer på internettet. Disse cookies har gjort det muligt for browsere at huske, hvad kunden ønsker at 

købe. Dette har gjort det nemmere at få sine vare på trods af en stor distance, da man kunne få varer 

fra den anden side af jorden uden at besøge landet selv. Dermed også gøre det mere bekvemt for 
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forbrugeren, så man ikke behøvedes at handle alt i fysiske butikker, da man kan bestille sine vare 

fra sit eget hjem. 

 

Bilag 5 – zoomet ind 

 
Eftersom cookies spiller en stor rolle på internettet, har vi valgt at bruge antallet af internetbruger 

fra 1990-2016 som repræsentation for, hvor mange der har gjort brug af cookies. Vi gør dette, da 

det ville være en kæmpe opgave at gennemgå det reelle antal af cookies, eftersom der kan være op 

til 600 cookies ved hvert domæne i en browser pr. besøger. Minimumskravet for en browser er at 

kunne opbevare mindst 300 cookies i alt og mindst 20 cookies pr. domæne29. Et domæne er i 

princippet navnet på den hjemmeside, som du ønsker at besøge; et eksempel på et domæne kunne 

være https://www.youtube.com/, her er alle sider der kan findes på YouTube under domænet 

https://www.youtube.com/. 

For at udregne antallet af cookies og derved udviklingen af brugen af cookies, skulle man altså 

gange antallet af domæner med et ukendt antal cookies per browser i verden. Derudover varierer 

antallet af cookies som en browser tillader per et domæne også. 

Dette ville betyde et kæmpe regnskab, som vi ikke har det nødvendige værktøj til at kunne løse. 

Derfor lader vi antallet af internetbrugere repræsenterer udviklingen for brugen af cookies. 

På basis af dette, har vi valgt at finde data over antallet af internetbrugere gennem årene 1990-2016. 

Til dette, har vi fundet en allerede udarbejdet graf. Denne graf er fundet hos ”Our World In Data”,30 

som udarbejder deres data gennem forskere de selv har hyret, men også gennem et fællesskab af 

 
 

29 (Kyrnin, LifeWire, 2020) 
30 (Roser, Ritchie, & Ortiz-Ospina, Our World In Data, 2015) 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
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forskere fra hele verden31. Dette er gjort for at få så repræsentativt data som muligt. Derved kan vi 

altså roligt bruge deres data som god repræsentation for den virkelige verden. Dataene til denne graf 

er fundet af “Our World In Data” via International Telecommunication Union og World 

Telecommunication/ICT Rapport og World Bank World Development Indicators. Disse står for at 

sætte standarden indenfor kommunikationsteknologi – vi anser dem derfor som værende troværdige 

kilder. 

 

 
I denne graf kan man se hvordan antallet af internetbrugere på 5 år næsten er blevet tidoblet efter 

Lou Montulli opfandt cookies i 1994. Her vokser antallet af brugere fra 44,5 millioner i 1994 til 

omkring 412 millioner i 1999, på bare 5 år. Før cookies blev opfundet var det ikke muligt for 

hjemmesiden at huske, hvad man ønskede at købe. Der var ikke noget der hed en indkøbskurv, man 

bestilte varer med det samme og kunne derfor ikke bestiller flere forskellige varer. Cookies skabte 

det miljø som gjorde det muligt for producenter og forbrugere at komme i bedre kontakt med 

hinanden. Dette endte i spekulationer på aktiemarkedet baseret på ivrighed over den nye teknologi 

som var blevet præsenteret for verden, da internettet blev gjort åbent for offentligheden og 

webbrowsere blev en realitet. Dette mundede ud i at dotcom boblen sprang i 2002.32
 

Dette tager vi som udsagn for, hvor stor en indflydelse cookies må have haft på internetbrugere. 

Dette kan også forklares, ved at internettet blev gjort åbent for den almene borger i 1993, men 

eftersom cookies blev opfundet i 1994 og gjorde det nemmere for producenter og forbrugere at 

handle med hinanden, tager vi også cookies som en gældende faktor til den voldsomme eksplosion 

af internetbrugere.33
 

CCTV Kameraet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

31 (Roser, Ritchie, & Ortiz-Ospina, Our World In Data, 2015) 
32  (Dennis, 1998) 
33  (Dennis, 1998) 
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34 

 

Model udarbejdet af CIA – Chrstie Intruder Alarms Ltd. Et firma baseret i Hampshire, 

Storbritannien. Et firma der lever af at levere overvågningskameraer til private. 35
 

 
Ved at gennemgå denne model kan vi se, hvordan forskellige teknologier skal arbejde sammen, for 

at fuldføre en af overvågningens formål; at indsamle viden. I modellen kan vi se, hvordan kameraet 

modtager lys fra det overvågede og sender det videre via et kabel. Dette bliver derefter sendt videre 

til en ”Hard disk recorder”, hvor det kan opbevares og gemmes, så optagelserne senere kan ses. 

Herefter, bliver billederne sendt videre til en monitor, hvori man kan se optagelsen live og 

mennesker kan derved skabe nyttig information ud fra det, som bliver gengivet på skærmen. Dette 

er blot et eksempel på et slags kamerasystem, da et system sagtens kan indeholde flere skærme eller 

flere kameraer, som sender til samme skærm. 

 
Et overvågningssystem er dog ikke fuldendt før der er blevet skabt information ud fra observationen 

og da forskellige kamerasystemer kan observere forskellige informationer, er hvert 

overvågningssystem dermed forskelligt. 

 
Ved hjælp af modeller har vi undersøgt, hvor stor en indflydelse cookies som teknologi har haft på 

antallet af internetbrugere og fået en bedre forståelse for, hvordan et kamerasystem fungerer ved at 

undersøge denne model. 

 

Trin 6: Innovation af teknologier 

Ved det sjette trin i modellen arbejder man ud fra, hvad teknologien har innoveret, hvilke 

forbedringer teknologien har bragt med sig og hvad teknologien har haft svært ved at udføre. Hvad 

 

34 Bilag 4 
35 Bilag 4– Model over kamerasystem 
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er grunden til at det er blevet udbredt og hvor hurtigt er det gået? Derudover vil der blive undersøgt, 

hvilke barrierer og drivkræfter som er stået bag teknologiens udbredelse. 

I dette trin vil vi gennemgå, hvad som har hjulpet til udbredelsen og hvad som har stået i vejen for 

overvågningens udbredelse. 

Når man vil undersøge så bred en teknologi som overvågning, er det vigtigt at gøre op med sig selv, 

hvilket udgangspunkt man vil tage. I princippet har man haft overvågning siden tidernes morgen. 

F.eks. når man ville holde øje med naboen og finde ud af, hvad de havde gang i. I sidste ende er 

overvågning en aktiv observation af en begivenhed, som har til formål at skaffe information om 

den/det der overvåges med henblik på at bibeholde eller skabe en mere hensigtsmæssig begivenhed. 

Derfor ville man kunne argumentere for, at overvågning i sin generelle form, at observere for at 

skaffe information og derved handle på den indsamlede information. Det er derfor ikke er en 

innovation af tidligere teknologi, men en handling man kan foretage sig. Der er forskellige 

teknologier som kan blive brugt til at overvåge, altså innovationer indenfor overvågning. 

Derfor vil vi ikke gå længere i dybden med hvordan overvågning er opstået, eftersom overvågning i 

sig selv er en urgammel handling som altid har fundet sted. Vi vil i forlængelse med dette, 

undersøge hvordan visse teknologier som har til formål at overvåge er opstået og hvordan de har 

udviklet sig gennem tid. 

 

 
CCTV Kameraet: 

 
Overvågning i form af CCTV har bl.a. været udtænkt helt tilbage til Tyskland 1942 af Walter 

Bruch36,37, hvor der var brug for at overvåge opsendelsen af deres V-2 raketter fra sikker afstand. 

Selvfølgelig er de fleste teknologier afhængige af, at folk kan se potentiale i teknologien, før det 

bliver brugt, eftersom man ikke tager unødig teknologi i brug, da det kræver energi at opsætte og 

lære at bruge en teknologi før den kan udnyttes til fulde. Derved ville det være svært at overbevise 

forbrugeren i, at begynde at bruge teknologien. CCTV-kameraets formål er at kunne observere 

menneskelig aktivitet med eller ude deres kendskab, via et kamerasystem. 

 

 

 

 
 

36  (Technology, 2015) 
37  (Technology, 2015) 
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Siden 9/11 har frygten for terror også haft en stor indflydelse på hvor mange CCTV- kameraer der 

er blevet implementeret38. Det kan f.eks. ses hos Storbritannien, som meget åbenlyst og offentligt 

har vist hvordan det har lykkedes dem at opspore mændene bag The London Bombing i 2005. Her 

kan man bl.a. finde en artikel fra The Guardian, hvor man kan følge alt fra bagmændenes indkøb til 

en af mændenes ture på hospitalet med hans gravide kone.39 En proces som tog dem 18 måneder at 

sætte sammen efter angrebene var sket. 

 
Noget som også viser hvordan terror har påvirket antallet af CCTV-kameraer, er f.eks. i USA hvor 

antallet ifølge NBC er steget med 30 millioner kameraer på bare 10 år40. Det kan diskuteres 

hvorvidt det er et stort antal når man tænker på, hvor stort et land USA er. Ifølge en undersøgelse41 

udført af IHS Markit, en amerikansk-britisk analyse- og konsulentorganisation, er der 8.1 CCTV- 

kameraer per person i USA, hvorimod der er 8.9 kameraer per person i Kina42, et land vi i vesten, 

ikke er bange for at kalde et overvågningssamfund.43 Derved kan man roligt sige, at terror har haft 

en stor indvirken på antallet at CCTV’s. 

 

 

 
 

Digital Overvågning: 

 
Som nævnt i trin 5 om digital overvågning, har cookies haft en stor indflydelse på hvordan 

internettet har udviklet sig. Dette medførte bl.a. at det blev meget populært at handle på nettet, som 

havde den konsekvens at dot.com boblen skete. I den sidste del af 1990´erne var der kommet for 

store forventninger til, hvor meget e-handel var blevet værd. 

Investorer var begyndt at gå ud fra, at når man havde en online shop, ville man have lige så stor 

succes som større onlinebutikker havde, såsom Amazon og eBay. Derfor blev der lagt store 

mængder penge i firmaer som slet ikke havde det potentiale der blev forventet, hvilket endte i en 

nedgang for NASDAQ på 75% på bare 2 år. Derfor må der have været en god udbredelse, som har 

overbevist for mange forbrugere om at gøre brug af e-handel i kraft af de muligheder cookies bragte 

 
38 (Walter Kille & Maximino, 2014) 
39 (McVeigh & Topping, 2010) 
40 (Linn, 2011) 
41 (IHS) 
42  (Ivanova, 2019) 

43  (Boutrup, 2018) 
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med sig. Derved kan man se, hvordan cookies blev taget godt imod af forbrugerne – og muligvis 

lidt for godt. 

Sidenhen er det også blevet til et redskab for reklamefolk via tredjeparts cookies, som gør det 

muligt for dem at se, hvilke reklamer der bliver klikket på. Desuden kan det også give 

reklamefolkene en mulighed for at se, hvad forbrugeren på hjemmesiden generelt interesserer sig 

for. En stor succes for reklamefolk, på trods af at det kan skabe utilfredshed for mange, som ikke 

ønsker at blive gjort til produkter. Eftersom vi bruger meget tid på internettet, er det også her vi 

læser, søger og skriver om vores private tanker. Det er her, vi kan interagere med andre mennesker 

og her kan vi finde informationer. Grundet Covid-19 er det også her vi arbejder og kommunikerer 

med kollegaer, eftersom vi ikke kan møde op på arbejde, og komme ud i vores fritid og interagerer 

med andre mennesker.44
 

Robert Kargon fra John Hopkins University skriver i en artikel af NBC News, om Covid-19’s 

indvirkning på amerikanernes hverdag. 

” My argument has been that essentially these kinds of emergencies accelerate trends 

that already exist in society," he said. "We've already seen how the internet is 

impinging on all kinds of activities in terms of work, leisure and so forth, and I think 

this is going to intensify it and it's going to change certain things”45
 

 
Her skriver han, hvordan vores brug af teknologi er blevet forstærket. Vi havde allerede en vis tiltro 

til internettet, men fordi vi ikke kan komme ordenligt ud i samfundet på samme måde, bruger vi nu 

nettet i større grad. Derved kan vi konkludere, at når der er flere mennesker, som gør sig brug af 

internettet, må der altså blive genereret flere cookies, og derved er der under covid-19 blevet skabt 

større mulighed for overvågning. 

 

 

Trin 3: Utilsigtede effekter 

I dette trin ønskes der en beskrivelse af de utilsigtede effekter som kan opstå ved en ny teknologi. 

 
For at skabe rammerne for hvad de utilsigtede effekter kan være, må vi først definere de tilsigtede 

effekter. I tilfældet med overvågning må de tilsigtede effekter siges at være mange og forskellige. 

Effekterne af overvågning er betinget af hvilken slags overvågningsteknologi den overvågende 

 
44 (Koeze & Popper, 2020) 
45 (Abbruzzese, ingram, & Click, 2020) 
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vælger at gøre brug af. Der kan dog stadig siges at være en generel forståelse af overvågning, som 

kan hjælpe til forståelsen af, hvilke funktioner der kan ses som værende tilsigtede eller utilsigtede. 

(der refereres her til Trin 1: Indre mekanismer og processer). De tilsigtede effekter skal forstås som 

værende teknologiens funktion(er), som bidrager til teknologiens formål. De ønskede effekter af en 

teknologi hænger sammen med den intention, som ligger bag dens frembringelse og dens deraf 

følgende funktionalitet.46
 

Når vi med den sidste del af kapitlet forsøger at kortlægge de utilsigtede effekter af overvågning, 

sker det på et metaniveau, forstået på den måde, at vi arbejder med overvågning som et begreb for 

flere teknologiske systemer. Vi er især interesseret i de utilsigtede konsekvenser som 

overvågningen kunne have på individet. Her ville der være en stor værdi i specifikt at identificere 

de tilsigtede effekter under overvågning, da vi derved kan bestemme, hvad der kan kategoriseres 

som værende utilsigtede effekter. 

 

 

The Rural Panopticon: 

 

Vi vil i dette afsnit redegøre for et studie, som bearbejder et utilsigtet aspekt af panoptikon-effekten 

i et udkantssamfund i det skotske højland. Casen hedder ”The Rural Panopticon”, og den bestræber 

sig på at udarbejde en omfattende undersøgelse, som omhandler det mentale helbred i et skotsk 

udkantssamfund. Påstanden er, som titlen refererer, at disse små, isolerede samfund, kan imitere 

Panoptiske tilstande baseret på, at byens størrelse, design og placering, gør den til en oplagt arena 

for den ”intime overvågning”. Vi har allerede i vores redegørende teori-afsnit introduceret begrebet 

Panoptikon og vil derfor ikke gå i dybden med det her. 

Casen ”The Rural Panopticon”, er blevet skabt på baggrund af fire områder. Her er der taget 107 

dybdegående semi-strukturede interviews med forskellige mennesker med forskellige baggrunde, 

samtidigt med at der er blevet udarbejdet fokusgrupper, som sammen har haft en samtale om emnet. 

Disse samtaler og interviews er blevet optaget og senere blevet omdannet til et transcript, hvor deres 

analyse og konklusion er kommet af. 

Den intime overvågning skal forstås som et produkt af sociale tendenser, som kan udspringe sig 

blandt indbyggere i de mindste samfund. Her refereres der til den lave aktivitet, eller mangel på, 

 
 

46 (Jelsøe, 2020) 
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larm og udefrakommende forstyrrelser, samt lokalsamfundets beskedne størrelse. Dette kan 

indirekte medføre at byens indbyggere har svært ved at afskærme sig og tage afstand fra de andre 

indbyggere. Overvågningen er altså et produkt af indbyggernes nære bekendtskab og vakte interesse 

i hinandens aktiviteter. Denne overvågningskultur har en særlig selvdisciplinerende effekt på 

lokalsamfundet, men som artiklen konkluderer er selvdisciplineringen baseret på frygt for at 

bestride normerne, det sociale hierarki og i det hele taget blive udstødt fra fællesskabet. Beboerne 

føler sig nødsaget til at beklæde sig den rette facade, eller helt og holdent at undvige blikfanget af 

byens øvrige indbyggere, for at undgå misfortolkninger, mistænkeliggørelser, rygtespredninger mv. 

Denne artikel er relevant at gå i dybden med, da vi mener, at den kan give et beskrivende indblik og 

perspektiv i forhold til de følelser, som kan være en konsekvens af overvågningens invasive 

virkninger på individet. Kan der være tale om selvcensur og selvdisciplinering i ’The Rural 

panopticon’, som følge af det ”indre fængsel” fra de panoptiske effekter? 

 

 
Afgrænsninger: 

I ’The Rural Panopticon’ har vi valgt at have et afgrænset fokus på bestemte tematikker. I denne 

rapport introducerer de teorien om ’panoptikon’, og forklarer hvordan nogle af fænomenerne kan 

perspektiveres til lokalsamfundet i det skotske højland heraf ’The Rural Panopticon’. Senere i 

rapporten foretages der semi-strukturerede interviews, hvor der lægges vægt på, hvordan 

panoptikon-effekten har en indflydelse på indbyggerne i Inverness, Henceforth, Easter Ross, North 

West Sutherland, Skye og Lochalsh. Vi har valgt at fokusere på hvilken påvirkning overvågning har 

på individerne, som deltager i interviewet. Vi ønsker dernæst at lave en komparativ analyse med de 

udtagelser, som vi har fået i sammenhæng med de semi-strukturerede interviews. Derfor er vi 

opmærksomme på, at der er en demografisk og kulturel forskel på respondenterne afhængigt af om 

de er en del af rapporten om ’The Rural Panopticon’, eller de er en af de interviewede her i 

københavnsområdet. 

 

 
“The Rural Panopticon” vs. Benthams “Panopticon”: 

I denne del af analysen vil vi belyse nogle af det sammenhænge og forskelle der kan forekomme 

mellem ”The Rural Panopticon” og Bentham’s” Panopticon”. Der er allerede redegjort for begge 

udgaver af ”Panopticon”, og derfor vil vi ikke beskrive det nærmere her. Først vil der kigges på 
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nogle af sammenligningerne og derefter på hvilke forskelle som samtidigt er mellem de to udgaver 

af ”Panoptikon”. 

Først og fremmest har begge udgaver det til fælles, at der sker en overvågning i form af en 

observation. Denne overvågning sker fra menneske til menneske og derfor uden kameraer. Her 

handler det om et menneske som holder øje og dermed overvåger et af sine medmennesker. 

Som Julia, Fred og Judith i ”The Rural Panopticon” samlet siger: 

 
”[You] just try to behave normally … [you] try to carry on through the daily routine’ [Julia, SL, 

17/9/01]; ‘I've got to act normal … I can't show … then people are going to back away 

again’ [Fred, NWS, 24/7/01]; ‘It's like you have to … not pretend, that's not the right word, but it's 

the only word I can think of … put up a front’ [Judith, INV, 26/8/01]” 47
 

Disse mennesker har et behov for hele tiden at holde en facade, da der muligvis hele tiden er en 

eller flere der holder øje med dem. De skal hver gang, de kan være i øjesigte for andre mennesker, 

opføre sig så normalt som muligt, for at de ikke skiller sig ud og dermed ikke får unødig negativ 

opmærksomhed. 

Dette kan også ses i Bentham’s ”Panoptikon” fængsel, hvor fangerne i cellerne hele tiden er 

nødsaget til at opføre sig normalt og roligt, da det vil være den forventede opførsel. Da de hele tiden 

er i tårnets synsvinkel og derfor hele tiden står med den mulighed at tårnets vagt holder øje med 

dem, kan de være tvunget til at udøve selvcensur eller selvdisciplinering. Dette ville komme af, at 

de dermed ikke vil fange vagtens opmærksomhed. 

På trods af at vagten, eller andre mennesker i ”The Rural Panopticon”, ikke holder direkte øje med 

dem, vil muligheden altid være der, i form af at man ikke altid kan vide om nogle holder øje med 

én. Fangerne kan ikke se ind i tårnet og dermed kan de ikke se vagten og borgerne i ”The Rural 

Panopticon” kunne have overvågere i blinde vinkler. 

Derfor skal de opføre sig så normalt som muligt. Her ville normalt betyde, at det er den adfærd som 

er forventet og som vil få mindst mulig opmærksomhed. I begge tilfælde er de under konstant mulig 

overvågning, hvor der bliver holdt øje med deres mindste bevægelse og dermed også deres fejltrin. 

Konceptet bag kan nedbrydes til en venten på at der bliver udført noget adfærd, som skiller sig ud. 
 

 

 

47 (Philo, Parr, & Burns, Science Direct, 2017) afsnit 4.5 
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I ”The Rural Panopticon”, holder de konstant øje med hinanden, hvilket muligvis kan skyldes at de 

gerne vil stige i det sociale hierarki, ved at vide så meget som muligt om de andre borgere. 

“Local knowledge of an individual's health status is finely tuned – ‘Because everybody knows 

everybody else; if you did go to the doctor to say you had a problem, it would be round the 

community in no time at all’ [Phillip, SL, 9/8/01] – in part simply from noting the comings and 

goings of people associated with community health centres”48
 

Nogle af dem i samfundet som vil have en høj plads i hierarkiet kunne, som citatet beskriver, være 

en læge eller andre fra sundhedssektoren, da de har meget, og privat, viden om mange af borgerne. 

Hvis man ryger for langt ned, kan der skabes en frygt for at blive ekskluderet. 

 
”While some participants report experiences of extreme social exclusion, partly as a 

result of what follows from stigmatisation through gossip”49
 

Grundet det lille samfund, vil man muligvis ikke være tilfreds med at være et samtaleemne hos 

andre og slet ikke hvis det kan skabe et dårligt ry, da rygter går hurtigt og nemt kan spredes til hele 

byen. Hos Bentham’s panoptikon holder fangevogteren øje med fangerne for at sikre, at der ikke 

forekommer optøjer og hvis det sker, at der kan reageres med det samme. Reaktionen kan ske 

hurtigt, hvis fangevogteren er at finde i tårnet selvfølgelig. I begge tilfælde er der derfor et 

udgangspunkt som hedder; det er muligt at du opdages, hvis du gør noget der skiller sig ud fra 

normalen og hvis du skiller dig ud, vil det hurtigt opdages. 

 

 
Forskellene mellem ”The Rural Panopticon” og Bentham’s panoptikon kan først og fremmest være 

forholdene. I ”The Rural Panopticon” holder alle øje med alle og da alle er borgere i samme 

samfund, er de mere eller mindre på lige fod med hinanden. Derimod er der et vist magtforhold i 

Bentham’s panoptikon, i og med at det her er en fangevogter som skal holde øje med fangerne og 

fangerne har ikke en mulighed for at holde øje med fangevogteren eller hinanden. Derfor er det 

modsat forholdene i ”The Rural Panopticon” hvor det hele tiden vil være gengældt og alle har 

samme præmisser for at blive overvåget og overvåge hinanden. 

 

 

 
 

48 (Philo, Parr, & Burns, Science Direct, 2017)afsnit 4.4 
49 (Philo, Parr, & Burns, Science Direct, 2017)afsnit 4.5 
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Ved Bentham’s panoptikon er fangerne også blevet placeret i disse celler af en grund og er derfor 

tvunget til at være under overvågning. Disse mennesker har ikke haft et valg og har ikke en 

mulighed for at komme udenom. Samtidigt er konsekvenserne ved at skille sig ud vidt forskellige. 

Hos ”The Rural Panopticon”, vil konsekvensen for en anormalitet være, at man sank i det sociale 

hierarki eller at man blev set ned på. Hos Bentham’s panoptikon, som er et fængsel, vil der 

decideret komme en vagt ned og tjekke op på fangeren, eller stoppe det personen har gang i. 

Samtidigt er grænsen for hvad der ses som værende en anormalitet forskellig. I et samfund vil der 

reageres på, at en person er syg, utilpas eller gør små ting som anses for at være sære. Derimod vil 

dette i fængslet ikke nødvendigvis være noget der reageres på, medmindre det kunne forstås som 

værende en start på noget som kunne skabe optøjer eller volde anden form for problemer. 

 

 
The Rural Panopticon vs. Foucault Panoptikon 

I Michel Foucault’s bog “Discipline and punishment: The birth of the prison” fra 1975, skriver 

Foucault bl.a. om Bentham’s “Panoptikon”. Foucault sætter dog også ideen bag det panoptiske 

fængsel i perspektiv til andre systemer hvor det er belejligt at holde øje med andre. Han ser det 

f.eks. også brugbart i sammenhænge som på hospitaler, i skoler, på arbejdspladser eller andre steder 

hvor der kan være brug for at observere et menneske, eller eventuelt et fænomen50. 

I bogen skrives der: 

 
”The Panopticon, on the other hand, must be understood as a generalizable model of functioning: a 

way of defining power relations in terms of the everyday life of men.”51
 

Dette kan også ses i ”The Rural Panopticon” i den forstand, at dette lille samfund, hvor alle holder 

øje med alle, bliver dét at vide noget om andre gjort til ”en magt”. Eller omvendt; giver mindre 

magt til en person, hvis der er en grund til, at de kan blive ekskluderet af resten af samfundet. 

Man kan definere det som en form for pointsystem. Jo mere du skiller dig ud og jo mere andre kan 

se ned på dig, jo færre ”sociale point”, har du. Dermed vil du også have mindre magt i forhold til 

mennesker med flere sociale point. Disse mennesker vil så være dem, som ikke har skilt sig ud nok 

til, at andre ser ned på dem, men også dem der har en stor mængde viden om resten af borgerne. 

 

 
 

50  (Foucault, 1975) side 203 
51  (Foucault, 1975) side 205 
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På samme måde som Foucault mener, at Panoptikon kan have en masse gode sider, såsom ved 

hospitalet hvor der nemt kan holdes øje med syge patienter, kan der dog også være ulemper i form 

af, at mennesker som lever under dette nemt kan ses som ”fangere” i et panoptisk system og kan 

dermed skabe nogle utilsigtede effekter, som også er beskrevet i afsnittet ”Trin 3: utilsigtede 

effekter”. 

 

Analyse af ’The Rural Panopticon’ 

Vi vil indledningsvis tage udgangspunkt i fem centrale udtalelser, som beskriver deres tilværelse i 

”The Rural Panoptikon”. 

- People see me walking. 

- You are living under a microscope. 

- It’s very much like living in a goldfish bowl. 

- It doesn’t matter what I do, somebody sees me. 

- Because of the smallness and closeness of the community, people just can’t avoid it. 

 

Citaterne afspejler følelsen af at være indespærret og overvåget. Det kommer til udtryk ved, at de 

bruger vendinger som: ”living under the microscope”, og ”It’s like living in a goldfish bowl”52. 

Hvordan kan det så være at mennesker, som lever i et frit samfund, udtrykker sig på en måde, som 

giver os en fornemmelse af, at de er udsat for frihedsberøvelse? Byen indeholder hverken 

indhegning, intentionel overvågning og kontrolinstanser – udover et lokalt politi. Det vil vi 

efterstræbe os på at belyse i denne analyse. 

Vi er interesseret i at undersøge, hvordan menneskets indre processer i form af tanker og følelser, 

bliver influeret af overvågningens effekter, som afspejler sig i underbyggende teori jf. Panoptikon 

og kognitiv psykologi. Tanker, følelser og adfærd er tæt forbundet med ens tankeprocesser og de 

alle tre har en indflydelse på de kropslige signaler. Vi har nedenfor opstillet et skema med de citater 

fra casen, som er afgørende for vores analyse af relevante adfærdsændringer som konsekvens af de 

panoptiske virkemidler i det lille intime bysamfund. 

 

Tanker Følelser Adfærd Krop 
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- Yes you can tell if 

someone is having an 

off day, aye. How can 

you describe it? You 

know what a person's 

character is like, so if 

one day you come 

across them and they 

are different, you 

think they are just 

having an off day, but 

if it was more than 

that … There are 

certain people in the 

village you could say 

‘is so and so okay? He 

hasn't been very well 

and so on’ (Greg) – 

afsnit 4.2 

 
- It's not so easy to 

just hide away in 

somewhere like 

Alness, in your house. 

People tend to know 

each other a lot more 

(Leah) – afsnit 4.5 

 
- I've got to act 

normal… I can't 

show… then people 

are going to back 

- I think that's what 

people are frightened 

of, the stigma (Phillip) 

– afsnit 4.5 

 
 

- The 

gossips’dreadfull… 

you worry that 

somebodys’ going to 

say something to 

somebody else, and its 

not going to be the 

right way you know? 

(Lisa) – afsnit 4.3 

 
- People know your 

own business and it 

can be really awful 

you know. You get 

talked about so much 

you know (Julia) – 

afsnit 4.3 

- You are forced to get 

out the house a lot 

more (Leah) – afsnit 

4.5 

 
You just try to behave 

normally… you try to 

carry on through the 

daily routine (Julia) – 

afsnit 4.5 

 
- I take all the short 

cuts to Somerfield and 

get my shopping and 

take all the short cuts 

back home so I don't 

have to meet anyone 

(Charmaine) – afsnit 

4.5 

 
- You tend to sort of 

keep a lot of the 

negative feelings to 

yourself. – afsnit 4.6 

 
It's like you have to … 

not pretend, that's not 

the right word, but it's 

the only word I can 

think of … put up a 

front’ – afsnit 4.5 

”I think it's my face, 

especially my face and 

[a local person] said 

‘it's great to see you 

going into your purse 

and you're not 

shaking’’. (Sally) – 

afsnit 4.2 
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away again (Fred) – 

afsnit 4.5 

 
- Especially the local 

bar you know … they 

love to have a go at 

anyone … because 

there's something to 

talk about, something 

to discuss and laugh 

about. (Group 

discussion) – afsnit 4.3 

   

Vi henviser alle citater i skemaet til: (Philo, Parr, & Burns, Science Direct, 2017) 

Fremgangsmetoden for den kognitive diamant er baseret på at starte med hændelsen, som skaber 

tanke, der fører til følelse, som frembringer adfærd og til sidst viser sig via de kropslige signaler. Vi 

kan ikke tage udgangspunkt i hændelsen, da der ikke er nogen detaljeret beskrivelse af en 

begivenhed i ”The Rural Panoptikon”. Til gengæld vil vi i stedet forholde os til de tanker, som 

kommer til udtryk i udvalgte citater og opveje det med citater, hvor følelserne er centrale og 

efterfølgende se om der viser sig en adfærdstendens for byens medlemmer. 

Vi vil starte med at tage udgangspunkt i respondenten ”Gregs” udtalelse, da den afspejler en 

tankeproces. Derfra vil ved hjælp af de fire kognitive procestyper kortlægge udtalelsens budskab. 

“Yes you can tell if someone is having an off day, aye. How can you describe it? You 

know what a person's character is like, so if one day you come across them and they 

are different, you think they are just having an off day, but if it was more than that … 

There are certain people in the village you could say ‘is so and so okay? He hasn't 

been very well and so on” (Greg)53
 

Hér bliver vi sat ind i nogle af de tanker, som Greg går rundt med i sin hverdag. Han fortæller, at 

han kan læse adfærdsændringer såsom at have en ”off day” blandt sine medborgere. Med ”off day” 

refererer han til hvorvidt medborgerne i byen viser tegn på ændring i de daglige rutiner, i forhold til 

om en person altså kan være plaget af uoplagthed på baggrund af for eksempel en emotionel 
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påvirkning. Greg er altså meget bevidst om den adfærd, som udspiller sig omkring ham. Hans 

tanker har altså også været motiveret af, at de lokale omkring ham udviser en nysgerrighed i hans 

og andres affære. Det interessante aspekt er, hvordan de lokale behandler og handler på de 

informationer, som de udleder fra hinanden internt i bysamfundet. Vi får i artiklen at vide, at der 

hersker en risiko for bevidst eller ubevidst at udgive sig selv. Fremfor at prioritere forståelse og 

fortrolighed for hinanden kan viden fodre netværket af informationer, som betaling for social status 

på f.eks. baren; ”You do get feedback from friends who hear people talking about you in a bar. The 

bars are terrible places for gossip …. They are most likely to talk about it in NAME, which is a 

really close community bar. I mean there are very few what I would call outsiders or something. It's 

a place where a lot of gossip goes on. Fella behind the bar knows the whole community”(Patrick)54. 

Med den viden som de har formodet sig, kan de bygge deres egen fortolkning af det, som de enten 

hører eller ser og til sidst udbasunere på baren. Altså kan dét at have en offday kan altså have en 

stor indvirkning på deres sociale status i byen ” The gossips’dreadfull… you worry that somebodys’ 

going to say something to somebody else, and its not going to be the right way you know?”(Lisa)55. 

I forlængelse beretter han, at der findes et netværk af centrale informanter, som besidder viden om 

byens individer. Det fremgår i ‘The Rural Panoptikon’ at ”Not only are certain spaces important 

here, but also certain individuals, usually long-standing community members recognised as being a 

nexus for local knowledge”56. Greg og de øvrige beboere kan altså indsamle viden om indbyggerne 

i deres by ved at opsøge disse centrale individer og spørge indtil de personer. De centrale 

informanter kan altså være ældre medlemmer af byens fællesskab, eller bestandige embedsmænd 

med særlig viden såsom byens læge. 

”There's a huge village gossip lives in the village’, says Judith [INV, 26/9/01], ‘and 

you see all those people, the doctor, the two receptionists going to her house, and you 

wonder what on earth they're talking about”57. 

Gregs tanker om sine omgivelser, giver os et indblik i, at hans følelser også er påvirket af, hvordan 

han anskuer andre omkring ham. Han kan være bevidst om, at andre muligvis forholder sig til ham 

på samme vis, og det medvirker til, at han opstiller sin egen præcedens for, hvordan han bør opføre 

sig når han er udsat for skue. Som respondenten Julia formulerer det: ”People know your own 

 

54 (Philo, Parr, & Burns, Science Direct, 2017) afsnit 

4.3 55 (Philo, Parr, & Burns, Science Direct, 2017) 

afsnit 4.3 56 (Philo, Parr, & Burns, Science Direct, 

2017) afsnit 4.3 57 (Philo, Parr, & Burns, Science 
Direct, 2017) afsnit 4.3 
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business and it can be really awful you know. You get talked about so much you know (Julia)58”. 

Denne følelse af at være udsat af de andre beboere er afgørende for, hvordan man forholder sig til 

tilværelsen. Følelsen kan være manifesteret i frygten for at blive offer for byens-gossip samfund, og 

man vælger på den baggrund at underkaste sig byens sædvanlige handlemønster. Beboerne frygter 

at deres adfærd kan være genstand for de andre beboers sladder, og herigennem blive udstødt af 

fællesskabet. ”I think that's what people are frightened of, the stigma” (Phillip)59. For at holde sig 

opdateret på sladderen om hinanden og dem selv kan byens individer opsøge informationer i byens 

park; ”There's gossipy people in the park, and they stand at their gates gossiping about people. You 

walk past and you know their talking about you” (Cameron)60. Altså kan de socialisere og udvide 

byens netværk af informationer. 

Hvis vi nu også tager udgangspunkt i endnu en udtalelse: 

 

”I've got to act normal… I can't show… then people are going to back away again” (Fred)61. 

 
Her hører vi, at Fred aktivt ønsker at blænde ind, for ikke at falde tilbage i stigmatisering. Her bliver 

vi sat ind i en tankeproces, som er influeret af en hændelse vi ikke kender specifikt. Vi ved dog at 

tidligere begivenheder har ført til at folk tidligere har taget afstand til ham. Frygten for ikke at blive 

accepteret har påvirket hans adfærd, da han bevidst forsøger at være normal. Altså efterstræber han 

sig på at følge byens normer og adfærdsmønster, for det må antages at være dét, som anses for 

værende normalt. Hans adfærd er altså låst i en opfattelse af, at han skal efterleve byens normer, 

fremfor at tilse sine egne behov. Desuden er der en konsensus om, at man bestræber sig på ikke at 

vise længere varige ændringer i adfærd, da det kan føre til fortolkninger og antagelser om personers 

karakter. 

“if one day you come across them and they are different, you think they are just having an off day, 

but if it was more than that …”(Greg)62. 

Man kan argumentere for, at flere af medlemmerne underkaster sig byens sociale struktur. Fred 

bestræber sig på ikke at falde ud for normalen og Greg forsøger muligvis at bevare sin status ved at 

være en del af informationssystemet. Vi vælger her at opdele beboerne i to kategorier. Der er 

 

 
58 (Philo, Parr, & Burns, Science Direct, 2017) afsnit 

4.3 59 (Philo, Parr, & Burns, Science Direct, 2017) 

afsnit 4.5 60 (Philo, Parr, & Burns, Science Direct, 

2017) afsnit 4.3 61 (Philo, Parr, & Burns, Science 

Direct, 2017) afsnit 4.5 62 (Philo, Parr, & Burns, 

Science Direct, 2017) afsnit 4.2 
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henholdsvis tale om de individer som lider psykisk pres, og dermed betragtes som ekskluderet 

enhed. Den anden kategori er defineret ved, at de er accepteret i bysamfundet, og derfor bestræber 

sig på at bevare status. Det som adskiller dem er, at dem, som lider under psykisk pres, aktivt skal 

gøre en indsats for at opnå accept, hvorimod de i forvejen velsete beboere blot skal sørge for at 

beholde sin plads. Problemstillingen for de ikke-stigmatiserede beboere, er at de skal bevare deres 

facade 

”It's like you have to … not pretend, that's not the right word, but it's the only word I can think of … 

put up a front” (Julie)63. 

Det kan føre til de undertrykker deres behov for at italesætte deres problemer, eller under særlige 

forudsætning opsøge hjælp. 

“The common perception that visits to the General Practitioner (GP) or visits from the Community 

Psychiatric Nurse (CPN) will be noted and discussed by other community members means that 

some users have not sought help immediately, precisely because of fears about being spotted doing 

so”64
 

Disse reaktioner kan blive bemærket af byens øvrige beboere, som kan føre til misforståelser og 

misfortolkninger og derigennem risikere, at de bliver stigmatiseret. Et eksempel er, at Sally ”[a 

local person] said ‘it's great to see you going into your purse and you're not shaking”65. Det tyder 

på, at Sally har lidt under en tilstand, som har medvirket til at hun ryster på hænderne, og vi kan her 

tyde, at det er blevet bemærket af de lokale. Det kan føre til, at hun udviser nye betænkeligheder i 

forhold til hende adfærd. I forlængelse kan det ligefrem tilskynde en undvigende adfærd, som følge 

af den sociale angst, som hun kunne opleve ude i den sociale kontekst66. Det kan være med til at 

udvikle et adfærdsmønster, som forebygger en ond spiral, da dét at undgå de lokale også kan 

bevirke til yderligere spekulation. 

 

 

 

 
                                                                                                            

 

                                    63 (Philo, Parr, & Burns, Science Direct, 2017) afsnit 4.5 

                       64 (Philo, Parr, & Burns, Science Direct, 2017) afsnit 4.4 

                       65 (Philo, Parr, & Burns, Science Direct, 2017) afsnit 4.2 
66https://www.sundhed.dk/content/cms/89/75889_kognitiv-behandling-af-angsttilstande_lennart- 

https://www.sundhed.dk/content/cms/89/75889_kognitiv-behandling-af-angsttilstande_lennart-
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              Delkonklusion 

Vi ønsker her at undersøge hvordan deltagerne i ”The Rural Panoptikon” bliver påvirket af et 

samfund, som besidder nogle af de karaktertræk, der er beskrevet i Foucaults teori om Panoptikon. 

Vi kan konstatere at det har haft en stærk indvirkning på individerne i de forskellige bysamfund, 

hvor de forskellige interviews er fortaget. Individernes påvirkninger af hinanden i bysamfundene er 

et resultat af et stille og isoleret samfund. De små samfund, som dem, der bliver portrætteret i The 

Rural Panoptikon, har ført til et overvågningsbaseret fællesskab. Denne socialkontrol gør sig til 

udtryk i gossip-kulturen og de snagende tendenser, som udspringer sig af behovet for at indordne 

sig byens sociale agenda. Det er frygten for at blive stigmatiseret eller ”efterladt uden for i kulden” 

som manifestere sig i indbyggernes adfærd. ”Taberne” i dette lille bysamfund er altså dem, hvis 

tilværelse kan være udfordret af en marginal social status eller psykiske udfordringer. For de ønsker 

blot accepten ”I've got to act normal… I can't show… then people are going to back away again”67. 

Da de er genstand og offer for byens øjne ”If you make one mistake and you are mentally ill, you 

get locked up. You've got to be careful, really careful”68 kan det være svært for dem at gøre det 

rigtige. Frygten for den dårlige tilværelse påvirker vores adfærd, som påvirker hvordan vi har det og 

dertil hvordan vi tænker og dermed hvem vi er. Det er den invasive påvirkning som kan være 

konsekvensen af den overvågning, som vi gerne vil belyse. 

 

Interview 

I vores interview ønsker vi at dykke ned i personlige oplevelser og vurderinger for at belyse 

eventuelle påvirkninger af det enkelte individ, forsaget af overvågning. Vi ønsker ligeså at 

undersøge, om der eventuelt er sammenhæng mellem påvirkning forsaget af forskellige slags 

overvågningsmetoder. Vi tager udgangspunkt i unge mennesker med bopæl i eller nær den danske 

hovedstad. Som oplyst i metodeafsnittet, gør vi brug af strukturen ved navn ”Semistrukturerede 

livsverdensinterview”. Dette har vi gjort da det er vores vurdering, at denne indgangsvinkel var 

optimal ift. At indsamle de data, som kan bruges til at opfylde formålet med interviewet. 

 

 

 
 

67 (Philo, Parr, & Burns, Science Direct, 2017) afsnit 4.5 
68 (Philo, Parr, & Burns, Science Direct, 2017) afsnit 4.5 
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For at kunne beskrive overvågningens påvirkning hos de interviewede, vil vi kortlægge og 

kategorisere de udtalelser fra interviewet som vi har bedømt relevante. Til dette gør vi brug af teori 

fra kognitiv psykologi og bruger komponenterne fra den kognitive diamant til at placere 

udtalelserne. De fire komponenter fra den kognitive diamant vil, ligesom i analysen af vores case, 

være: tanker, følelser, kropslige signaler og adfærd. Efterfølgende vil vi, ved hjælp af Toulmins 

argumentationsmodel, konkludere på basis af disse udtalelser. Vi bruger Toulmins 

argumentationsmodel for at kunne validere både udtalelser og de konklusioner vi drager, samt til at 

klargøre sammenhængen mellem udtalelse og tilhørende konklusion. 

Ligesom i analysen af vores case, skal vores brug af den kognitive diamant, ikke reflektere den 

ellers mente brug af diamanten som terapeutisk værktøj, men snarere kortlægnings-værktøj. 

Vi har valgt at tage udgangspunkt i tre spørgsmål fra interviewet. To af dem er fra den 

interviewedes egne erfaringer og et er et fiktivt scenarie, der beskriver Annes tanker, følelser, 

adfærd og til en vis grad kropslige signaler. De foregår i tre forskellige miljøer med tre forskellige 

slags overvågning. Af denne grund har vi valgt at tage udgangspunkt i disse tre spørgsmål, da vi 

mener det kan bidrage til at undersøge sammenhæng mellem forskellige former for overvågning. 

I forlængelse med beskrevne og ønskede brug af den kognitive diamant, skemalægger vi 

forskellige, udvalgte citater fra interviewede: 

 

 
Kategorisering af udtalelser fra interview af Anne: 

 

Tanker Følelser Adfærd Krop 

”Altså det var jo for at ændre 

vores adfærd, og det er også 

fint, men det er jo en kollektiv 

afstraffelse, som jeg tror ingen 

i det moderne samfund, synes 

lyder fedt.” 

Afsnit. 15. 

”Jeg var til prøver, hvor jeg 

havde det (software – 

antisnyd til eksamener) 

installeret på min computer. 

Det var fucking klamt! Det 

var virkelig ubehageligt at ja 

hvad skal man sige...” Afsnit.
 

13. 

”…Vi prøvede alligevel alle 

sammen at ”fucke” lidt med 

det (situationen med 

overvågningssoftware). Men 

man kunne risikere at dumpe 

sin eksamen.” Afsnit. 14.
 

”De første to dage ville jeg 

da svede foran min 

computer, men luften fiser jo 

af ballonen, og så bliver det 

jo så også ligegyldigt.” Afsnit 

48. 

”Det rager ikke andre hvad 

jeg har på min computer. Det 

er lidt ligesom at du vil 

fandme ikke have nogen, som 

”Det er jo også lidt 

ubehageligt og creepy. Giv 

nu folk valget.” Afsnit 38.
 

”Det ville påvirke en til at 

tænke mere over hvordan man 

bor.” Afsnit 21. 
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går ind på din søgehistorik for 

at se hvilken slags porno du 

ser.” 

Afsnit 18. 

   

”Præcis det samme som at 

overvåge gymnasiebørn - 

Kollektiv afstraffelse." Afsnit 43
 

”Nej jeg ville synes det var 

for åndsvagt.” Afsnit 53.
 

”…der kan være mere 

forberedelse til min 

dagligdag, fordi folk kender 

mig.” Afsnit 22. 

 

”Det er fordi ellers kunne vi 

alle bare være paranoide hele 

tiden.” Afsnit 46. 

 ”De første to dage ville jeg da 

svede foran min computer, 

men luften fiser jo af ballonen, 

og så bliver det jo så også 

ligegyldigt.” Afsnit 48.
 

 

”Det er frihedsberøvende” 

Afsnit 16. 

 ”Og fordi kameraet var der, 

sov jeg meget mindre – fordi 

den der; bigbrother is 

watching you. Det var 

frygteligt ubehageligt. Det 

brød alle former for grænser. 

Og det gjorde at jeg ikke 

kunne slappe af. Jeg kunne 

ikke sove.” Afsnit 50.
 

 

Fulde kontekst af udtalelser kan findes som transskription i bilag 6. 

Se evt. skrevet med småt for at finde den præcise kontekst til udtalelsen. 

Analyse af udtalelser: 

 

 
Situation 1: 

I forbindelse med en uddybning af en af Annes sammenstød med overvågning i sin dagligdag, 

nævner hun et eksempel. Hun fortæller, at hun i forbindelse med en eksamen, skulle downloade og 

installere en software, som gjorde det muligt for eksamensvagter og andre forbundet med 

funktionen, at overvære Annes aktivitet på sin computer. Dette skulle selvfølgelig kun bruges i 

forbindelse med eksamenen og som middel til at opdage snyd. Hendes udtalelse lyder således: 

”Jeg var til prøver, hvor jeg havde det (software – antisnyd til eksamener) installeret 

på min computer. Det var fucking klamt! Det var virkelig ubehageligt at ja hvad skal 

man sige... Det er jo for sindssygt, at det jo overhovedet er nødvendigt.” Afsnit 14
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I denne situation bliver Anne udsat for en form for digital overvågning, i stedet for det traditionelle 

udgangspunkt, som er menneske til menneske overvågning i form af en eksamensvagt. 

Anne beskriver sine følelser koblet til denne oplevelse som værende ”ubehageligt” og ”klamt”. 

I takt med uddybning af denne oplevelse fortæller hun: 

”Det rager ikke andre hvad jeg har på min computer. Det er lidt ligesom at du vil fandme ikke have 

nogen, som går ind på din søgehistorik for at se hvilken slags porno du ser.”69
 

Vi spørger hende i sammenhæng med denne oplevelse, om hun personligt vil være i stand til at se 

bort fra denne overvågning og ”performe” i samme grad på trods af situationen, hvortil hun svarer, 

at det kan hun godt, men uddyber at det er princippet der er problemet. 

Hun beskriver sin holdning til princippet for implementeringen af denne slags overvågning som 

værende en form for kollektiv afstraffelse (se citat i skema fra afsnit 15). Afsluttende fortæller hun, 

at det er det faktum, at der ikke er blevet taget højde for om, hvorvidt det kunne overskride hendes 

private grænse. 

Ved hjælp af disse udtalelser kan vi kategorisere Annas påvirkningen af overvågningen således: 

 
Anne får en følelse af ubehag ved implementeringen/oplevelsen af denne slags overvågning. Anne 

tænker ikke at belægget for denne implementering er lagt på et etisk forsvarligt grundlag, og mener 

desuden ikke at det rager andre hvad hun har på hendes computer. Hun mener desuden at der ikke 

er blevet taget højde for eventuelle påvirkninger af andre individer. Hun mener dog ikke, at hendes 

egen performance bliver påvirket af denne overvågning. 

Altså ser hun denne overvågning som et negativt element. Grunden er ikke, at hendes egen 

performance bliver hæmmet af tilstedeværelsen af overvågningen, men at der ikke er blevet taget 

stilling til om den ville påvirke hendes eller andres påvirkning. 

Ved nærmere beskrivelse af situationen fortæller Anne dette: 

 
”… Vi prøvede alligevel alle sammen at ”fucke” lidt med det (situationen med 

overvågningssoftware). Men man kunne risikere at dumpe sin eksamen.”70 Afsnit 14
 

 

 

 
 

69  (Anne, 2020) afsnit 18 
70  (Anne, 2020) afsnit 14 
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Her vil vores påstand være, at Anne er blevet påvirket af den slags overvågning, der bliver 

beskrevet over. For at validere og illustrere denne påstand, gør vi brug af Toulmins 

argumentationsmodel: 

Påstand: Anne vælger at ”fucke med systemet” på baggrund af utilfredshed over implementeringen 

af eksamensovervågningssoftware. 

Belæg: Hun synes at måden som overvågningen foregår på, er ubehagelig, frihedsberøvende Afsnit 16.
 

og har mulighed for at overskride hendes grænse til privatliv. 

 
Hjemmel: Når noget er ubehageligt og frihedsberøvende, vil det skabe en utilfredshed hos den 

berørte. 

På trods af, at Anne mener, at hendes performance ikke bliver påvirket, kan vi altså på basis af disse 

udtalelser se, at en påvirkning stadig finder sted. 

I forlængelse af den kognitive diamant, kan disse påvirkninger kategoriseres således: 

Situation: Implementering af ny overvågningssoftware 

Tanke: ”Det rager ikke andre, hvad jeg har på min computer”71, altså det er en invasion af hendes 

privatliv. 

 
Følelse: Ubehag. 

 
Adfærd: Anne begynder at ”fucke med overvågningssystemet”. 

 

 
 

Situation 2: 

I det efterfølgende spørgsmål beder vi Anne om at indgå i en lille øvelse, som har til formål at 

placere Anne i en kendt eller en berømt persons sted, da kendisser håndterer en stor mængde daglig 

overvågning. Derefter forsøgte vi at danne en grundforståelse af hvilken påvirkning en menneske- 

til-menneske overvågning ville have på Anne. 

Vi spørger, Anne hvordan hun tror, at det ville påvirke hende og til det svarede hun: 
 

 

 

 

 
 

71 (Anne, 2020) 
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” Det der med at man ikke bare blender ind. Det ville påvirke en til at tænke mere over hvordan 

man bor.”72
 

” Så jeg ville nok bevæge mig mindre i Crocs eller gå lige så meget i Netto.”73
 

 
Dette kan både ses som en beskrivelse af tanker i den givne situation, men også som en 

adfærdsændring. Anne beskriver her hvilke tanker hun vil gøre sig i denne situation, og i 

forbindelse med det, hvordan hendes adfærd vil ændre sig. Efterfølgende fortæller hun, hvad hun 

tror resultatet af denne konstante overvågning ville være: 

”… der kan være mere forberedelse til min dagligdag, fordi folk kender mig.”74
 

 
Til dette vil vores påstand være, at Anne her bliver påvirket af overvågningen i sådan en grad, at 

hun føler sig nødsaget til at tilpasse sig en vis adfærd. 

Påstand: På grund af øget overvågning af hende i det offentlige, tilpasser Anne sin umiddelbare 

adfærd til en mere forventet/social acceptabel adfærd. 

Belæg: Anne fortæller at hun nok ville ”bevæge sig mindre i Crocs eller gå lige så meget i netto”75. 

 
Hjemmel: Hvis ens opførsel passer inde for rammerne for de sociale normer, blender man mere ind. 

 
Anne giver udtryk for, at hun ville tilpasse sin adfærd i sådan en grad at den ikke nødvendigvis skal 

drage yderligere opmærksomhed til sig. Hun ville ligeså bruge mere tid og energi på at tænke over 

hvordan hendes handlinger kommer til udtryk. I forlængelse af den kognitive diamant: 

Tanke: Mere fokus på hvordan handlinger kommer til udtryk ift. Omverdenen. 

 
Adfærd: Tilpasning af forventet adfærd til mere gennemtænkt adfærd, bl.a. i form af forberedelse af 

dagligdag. 

 

 
Situation 3: 

Til sidst i denne analysedel, tager vi udgangspunkt i en af Annes egne erfaringer med overvågning. 

Anne fortæller, at hun har en søvnlidelse, som i en kort periode gjorde at hun skulle indlægges på et 

 
 

72 (Anne, 2020) 
73  (Anne, 2020) afsnit 21 
74  (Anne, 2020) afsnit 22 
75 (Anne, 2020) 
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hospital. Her er hun blevet anmodet om tilladelse til opsætning af et overvågningskamera, som 

skulle monitorere hende mens hun sov, for at kunne analysere hendes søvnmønstre. 

Hun fortæller dette om sin oplevelse: 

 
”Og fordi kameraet var der, sov jeg meget mindre – fordi den der; bigbrother is watching you. Det 

var frygteligt ubehageligt. Det brød alle former for grænser. Og det gjorde at jeg ikke kunne slappe 

af. Jeg kunne ikke sove.”76
 

I denne udtalelse, findes både eksempler på følelser og tanker. Anne fortæller, at kameraets 

tilstedeværelse får hende til at tænke ”big brother is watching you”, - En reference til George 

Orwell’s roman Nineteen Eighty-Four, som bygger på et dystopisk univers, hvor alle borgere er 

under konstant overvågning af autoriteterne. Situationen og tankerne som følger med, beskriver 

Anne som værende grænseoverskridende og ubehagelige, hvilket fører til vanskeligheder ved 

afslapning og til sidst resulterer i manglende søvn. 

Anne ved at kameraet er til stede for hendes bedste og kender til formålet mængden af tilskuere, 

men kan stadig ikke se bort fra det. 

Vores påstand lyder således: Kameraets tilstedeværelse forhindrer Anne i at falde i søvn. 

 
Belæg: Annes associerer den konstante tilstedeværelse af overvågningen med situation, som hun 

synes er ubehagelig (Nineteen eighty-four). Ligeså fandt vi ud af i forrige spørgsmål, at 

overvågning fører til, at Anne har større fokus på sine handlinger. 

Hjemmel: Det er svært at falde i søvn med en følelse af ubehag og med et tankemønster som går ud 

på at analysere og overveje egne handlinger. 

Hun giver udtryk for tidligere i interviewet, at denne form for overvågning giver hende en 

ubehagelig følelse. (Afsnit 9) 

Ligesom gjort førhen, ønsker vi at visualisere de resultater vi har opnået ved hjælp af denne 

citatanalyse, ved at kategorisere og placere i de kognitive procestyper: 

Tanke: Association mellem tilstedeværende overvågning, Nineteen Eighty-four og tanker om 

hendes færden (konformitet. 

 

 
 

76 (Anne, 2020) afsnit 50 
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Følelse: Ubehag. 

 
Krop: Uro, ikke i stand til at slappe af. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Samling af resultater: 

Resultater fra den kognitive diamant: 

 
Tanker: 

 
Anne mener ikke, at der bliver taget højde for eventuel påvirkning af andre individer (sektion 1). 

 
Hun mener ikke, at der er ordentligt grundlag for implementering af denne form for overvågning 

(Sp. 1). 

Hun mener, at denne form for overvågning, er en invasion af hendes privatliv (sektion 1). 

 
Hun fortæller, at hendes tanker om hendes generelle færden i det offentlige og hendes hjem, ville 

ændre sig til at fokusere mere på at passe ind med det forventede og socialt acceptable (sektion 2). 

Hun fortæller, at hun har en association mellem konstant overvågning fra et overvågningskamera 

med romanen Nineteen Eighty-four (sektion 3). 

Følelser: 

 

Anne fortæller, at hun føler ubehag ved implementeringen af omtalte form for overvågning (sektion 

1). 

Hun føler ubehag ved at blive udstillet (sektion. 2). 

 
Hun føler, at situationen/måden overvågningen foregår på er grænseoverskridende (sektion 3). 

Hun følger ubehag ved overvågningen (sektion 3). 

Adfærd: 
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Anne beslutter sig for at ”fucke” med systemet på trods af viden om mulige konsekvenser (sektion 

1.) 

Anne vil afvige fra normal adfærd til mere gennemtænkt adfærd, bl.a. i form af forberedelse af 

dagligdag (sektion 2). 

 

 
Delkonklusion: 

Et af formålene med dette interview, er at beskrive hvordan Anne er blevet påvirket af overvågning, 

ved hjælp af den kognitive diamant som kortlægningsmodel. Derudover ønsker vi at validere vores 

påstande om påvirkningen af Anne ved hjælp af Toulmins argumentationsmodel. 

Ud fra vores resultater kan vi se, at både Annes tanker, følelser, kropslige signaler og adfærd på et 

tidspunkt er, eller ville blive, påvirket af overvågning. Vi kan se i resultaterne fra spørgsmål 1, at en 

af grundene til hendes adfærd ændrede sig, er at hun er utilfreds med princippet bag 

implementeringen af overvågningssystemet. Ligeledes føler hun sig utilpas med måden som 

overvågningen foregår på. Denne følelse kommer igen til udtryk igen ved overvågningen af hendes 

søvnmønstre. De to oplevelser foregår dog via forskellige overvågningsteknologier, men bygger på 

samme formål: at monitorere hvad hun laver. De fleste vil betegne det at ligge og sove som værende 

en privat aktivitet og hun fortæller ligeså at det hun foretager sig på sin computer under 

eksamensskrivning ”ikke rager andre”. Altså er den digitale overvågning og overvågningen af 

hendes søvnmønstre begge invasive af hendes privatliv og forsager begge samme følelse. De 

foretager også begge en adfærdsændring i form af afvigelse af normal adfærd, dog kommer det til 

udtryk på forskellig måde. 

I spørgsmål to fortæller Anne os, hvordan hun ville have det med konstant menneske-til-menneske 

overvågning. Da hun i denne situation ikke har mulighed for at være anonym i offentligheden, 

fortæller hun, at hun ville tænke meget over sin adfærd og hvordan hun kommer til udtryk. Hun 

beskriver ligeså den ændring i adfærd, hun kunne se sig selv foretage i dette scenarie. Denne 

adfærdsændring bygger på at begå sig på en social acceptabel måde, da hun ikke ønsker at blive 

stigmatiseret. 

Ved samling af vores påstande kan følgende påvirkninger ses: Anne vælger at lave sjov med 

overvågningssystemet til hendes eksamen, på trods af en mulig konsekvens i form af en dumpet 

eksamen. Anne vil i efterfølgende scenarie tilpasse sin adfærd så det passer til de socialt acceptable 
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og forventende normer. Hun vil ligeså tænke en del mere om sine handlinger og adfærd og hvordan 

det kommer til udtryk. Anne bliver påvirket af kameraets tilstedeværelse i sådan en grad, at hun 

ikke kan falde i søvn. På basis af disse resultater kan vi se, at nogle af de forskellige 

overvågningsmetoder frembringe nogle af de samme følelser hos Anne. Følelsen af utilpashed går 

igen ved flere forskellige former for overvågning og vi kan dermed konkludere, at der må være en 

sammenhæng mellem påvirkningen forsaget af forskellige former for overvågning. 

Komparativ analyse: 

 

I analysen af ”The Rural Panopticon”, kunne vi se en tendens i interviewet. Hos flere af de 

interviewede, så vi en frygt for at blive stigmatiseret og en trang til at tilpasse deres adfærd så den 

passede til det forventede. I den slags samfund, som ’The Rural Panopticon’ udspiller sig i, ses et 

fællesskab præget af selvcensur og selvjustits. 

I analysen af Annes besvarelser kan vi se to hovedtendenser: 

 
Anne oplever ubehag ved visse former for overvågning. Her er hendes grænser til invasion af 

hendes privatliv vigtig, samt grundlag for tilstedeværelsen af overvågningen. 

Den anden tendens vi ser, er en adfærdsændring fra sin normale adfærd til en social acceptabel eller 

i hvert fald en ikke-i-øjenfaldende adfærd. Her er trangen til at kunne begå sig anonymt vigtig for 

Anne. En mangel på anonymitet under færden i offentligheden ville for Anne resultere i, at hendes 

tanker i højere grad ville omhandle andres opfattelse af hendes adfærd. 

I både analysen af ”The Rural Panopticon” og analysen af Annes interview, ser vi altså en tendens 

til at rette sin adfærd ind efter det forventede, når menneske-til-menneske overvågning er til stede, 

en selvcensur om man vil. 

Frygten for at blive stigmatiseret kommer til udtryk i form af tanker i ”The Rural Panopticon”, og 

ligeså kan vi høre lignende tanker hos Anne. I ”The Rural Panopticon” hører vi om en respondent, 

som udviser nervøsitet eller ubehag omkring det faktum, at andre beboere i byen skulle kende til en 

svaghed om ham, nemlig hans svækkede/ustabile/atypiske mentale tilstand. Ligeså, ser vi Anne 

opleve ubehag og have svært ved at slappe af, ved observering af hendes unormale mentale tilstand 

på sit hospitalsbesøg. Vi ser ligeså eksempler på at dette er en grænseoverskridende situation, både i 

”The Rural Panopticon” og hos Anne. Man kunne sågar argumentere for, at eksponering af disse 

tilstande førte til en forværret tilstand. 
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De to analyser er dog foretaget med forskellige udgangspunkter. Ved analysering af ”The Rural 

Panopticon”, bliver der taget udgangspunkt i enkelte udtalelser fra forskellige respondenter. Disse 

udtalelser bliver herefter kortlagt og analyseret, for at danne en bredere forståelse af, hvordan de 

forskellige individer oplever påvirkning af denne omfattende, konstante overvågning. Ved 

analysering af Annes interview, har vi mulighed for at dykke ned i flere forskellige udtalelser af 

samme individ og dermed danne os en mere dybdegående forståelse af, hvordan den overvågede 

bliver påvirket og hvordan forskellige former for overvågning kan have forskellig påvirkning. Vi 

har desuden den luksus at stille opfølgende spørgsmål, hvis vi ønsker en uddybning af en 

besvarelse. Resultaterne vil dermed repræsentere to forskellige ting, nemlig: 

”The Rural Panopticon”: Hvordan et lille, isoleret samfund vil blive påvirket af konstant menneske- 

til-menneske overvågning samt indvirkning på samfundsstruktur. 

Interview af Anne: Hvordan et individ vil blive påvirket af overvågning i forskellige situationer, 

samt hvordan forskellige former for overvågning kan have forskellige former for påvirkning. 

”The Rural Panopticon” tager udgangspunkt i et isoleret samfund i Skotland, som er under konstant 

overvågning, mens Annes interview tager udgangspunkt i, hvordan et ungt menneske bliver 

påvirket af forskellig slags overvågning igennem sit liv. 

 

Diskussion: 

 
Diskussion af Colored Cognitive Mapping (CCM) 

Når man gør brug af CCM kan det godt være en længere proces, man skal igennem før man har et 

produkt man kan kalde tilfredsstillende. Dette er ofte pga., at der kan være opstået forskellige 

holdninger til, hvordan selve problemkortet skal struktureres. Dette kan være fordi der er 

forskellige holdninger i projektgruppen, til hvilken rækkefølge boblerne skal stå i. Derudover kan 

det i tilfælde af større problemkort, godt blive et problem med at holde deadline, hvis der er mange 

faktorer i det man ønsker at undersøge. 

Det gode ved CCM er, at det er relativt for hver enkelt designgruppe, hvordan problemkortet skal 

udføres, og da det ikke kræves så meget af designgruppen før man kan få et produkt der er nemt at 

forstå og er fyldestgørende. Der er pile der viser, hvilken vej man skal føre sin opmærksomhed og 

dermed forklarer, hvordan man skal forstå årsagerne og strukturen i problemkortet. Derved kan 

man også nemt tilsætte flere eller færre bobler uden at produktets effektivitet og troværdighed lider 

harme. 

Desuden er det baseret på en metode, der er udarbejdet til at kunne hjælpe med at konstruerer et 
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design ved at finde løsninger, konsekvenser og årsager til et allerede eksisterende problem. Dette 

kan kræve en del research, hvis man ønsker at udvikle et produkt der er forsvarligt for designeren. 

Dog kan denne forhindring lindres, da man har valgt at løsninger og problemer er delt op i hver sin 

farvekode. Et godt argument for enkeltheden af produktet, da det gør det intuitivt for læser at følge 

med, i hvad der er positiver og negativer. Det er nemmere for designer at revidere fordi man hurtigt 

kan rette fejl og mangler i problemkortet. 

Det er et krav, når man laver et CCM at man formidler sig i korthed, og ikke har for lange tekster 

indeni boblerne. Det kan være med til at skabe forvirring for den læsende, hvis ikke det er nemt at 

forstå, hvad der menes i boblen. Derved kan det også være svært for læser at forstå, hvilken 

tankegang, der er stået bag produktet. Hvis ikke det står klar og tydeligt kan det lede til at produktet 

bliver gjort ubrugeligt, da det er en væsentlig del af CCM at læser kan forstå, hvordan konsekvens, 

årsag, problem og løsning hænger sammen. Hele pointen med CCM er at kunne fremvise en 

tidslinje for, hvad der sker hvis et problem står hen, og ikke bliver løst eller hvilke løsninger man 

kan tage i brug imod hovedproblemet, er det væsentlig del, at læser kan følge med i tidslinjen. 

Alt i alt er det en nem, og enkel metode til at finde frem til hovedproblemer ved et design, dog skal 

man være præcis og omhyggelig ved større projekter for at kunne lykkes. 

 

Trin-modellen 

Ved valget af Trin-modellen som metode og inspiration til analysen, gjorde vi os nogle tanker om 

hvad det kunne bidrage med til vores projekt. Først og fremmest kom vi frem til, at vi ville gøre 

brug af modellen grundet dens omfattende evne til at komme rundt om en teknologi. Dog så vi en 

udfordring i, hvordan Trin-modellen som udgangspunkt har fokus på én specifik teknologi. Da vi 

har valgt overvågning som helhed, er der derfor ikke kun én teknologi, men flere. Da Trin-modellen 

også indeholder flere kategorier, ville vi tage udgangspunkt i hvert trin. 

 

 
Trin 1: Teknologiens indre mekanismer og processer: 

En udfordring ved dette trin har været at finde fællesnævnere for vores forskellige valg af 

overvågning. Da vi også har valgt menneske-til-menneske overvågning, som foregår uden 
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teknologi, har alle ikke haft en fælles teknologi, som binder dem sammen. Hvis man derimod kan se 

observation, formidling og brug af indsamlet information som en indre mekanisme og ikke 

nødvendigvis teknologisk mekanisme, kan disse dog ses som fællesnævneren for valgte 

overvågninger. 

 

 
Trin 2: Teknologiens artefakter: 

 
I dette trin har vi været nødsaget til helt at fjerne menneske-til-menneske overvågning i og med at 

dette ikke kan indeholde teknologiske artefakter. Vi har i afsnittet om trin 2 beskrevet teknologiske 

artefakter som værende ”et teknologisk system bestående kun af teknologiske artefakter”. Derfor, 

har dette trin ikke været behjælpeligt til at belyse menneske-til-menneske overvågning. Det vil kun 

opstå, hvis observationer udført via menneske-til-menneske overvågning er blevet gengivet i 

teknologisk forstand, f.eks. via mail, besked, lydoptagelse mv. Dette har vi dog ikke taget med i 

projektet, da det ikke ses som en overvågning, men en videreformidling af en observation. 

 

 
Trin 3: Utilsigtede effekter: 

 
I trinnet om utilsigtede effekter kan det diskuteres, hvorvidt påvirkningerne på individet er positivt 

eller negativt. Tager man f.eks. Kina, kunne selvcensur og selvdisciplinering muligvis ses som en 

positiv effekt, hvorimod et land hvor værdier såsom ytringsfrihed er vægtet højt, måske ville se 

disse effekter som værende utilsigtede. 

Tilsigtede og utilsigtede effekter afhænger af perspektivet. Derfor vil vi først introducere en case, 

der indeholder interviews og derefter vores eget udarbejdede interview. 

 

 
En af udfordringerne ved at undersøge de utilsigtede effekter, kunne være hvorvidt det er 

overvågningen alene som skaber psykiske reaktioner hos folk, eller om der ligger mere bag end som 

så. Der er ikke taget højde for om de mennesker, som typisk finder det ubehageligt at blive 

overvåget, kan have psykiske problemer eller før har stået i en situation, som kan skabe en form for 

utryghed under overvågning. Der kunne være en mulighed for at dem, med de største problemer 

inden for overvågning, har været ude for noget før som påvirker dem. 
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I ’The Rural Panopticon’ er overvågning til en vis grad naturligt opstået og dermed må de tilsigtede 

effekter siges at være udfordrende at definere, da denne form for overvågning ikke er implementeret 

med et formål. Derfor vil utilsigtede effekter hér defineres som negative effekter, da vores formål 

med dette projekt er at danne os et overblik over individets påvirkning af overvågning. Dermed vil 

vi bedømme de påviste effekter, ud fra måden som den interviewede bliver påvirket. 

I teksten ”The Rural Panopticon” støder vi på flere forskellige påvirkninger. Et af de fænomener 

som kendetegner fællesskabet i dette samfund, er en konstant overvågning af hinandens adfærd og 

tilhørende evaluering. Dette er ikke nødvendigvis en utilsigtet effekt i sig selv, men kunne være en 

senfølge af den sociale struktur, hvor de som måske ønsker at bevare sit privatliv, ikke kan få lov. 

Dette kan f.eks. ses ved at det beskrives: “In small rural communities it is difficult to keep secrets; 

and not only is it difficult to keep secrets, it is difficult to keep any part of one's life private”77 og 

“There exists a strong sense that lives are not entirely private here; that simply by living in rural 

spaces, like Antiope, they have more visible, more public, lives.”78
 

 

 
Fra denne tekst kan vi uddrage at de interviewede besidder en følelse af, at de skal tilpasse deres 

adfærd sådan, at den er socialt acceptabelt. Dette kan komme af, at de er klar over, at de lever i et 

bysamfund, hvor det kan være svært at holde hemmeligheder og at man ikke kan være privat på 

samme måde som andre muligvis oplever det uden for dette samfund. Grundet disse ”normer” kan 

de stå med en følelse af at skulle indrette sig for ikke at blive ekskluderet, da de konstant er under 

overvågning og bedømmelse. 

 

 
Ser vi på Annes interview, som vi selv har udarbejdet, kan vi se ud fra to besvarelser at Anne giver 

udtryk for, at hun oplever ubehag ved overvågningen. Det ene tilfælde er en overvågning som 

finder sted mens Anne skal performe (eksamen), det andet skal overvåge hende mens hun sover. 

Den utilsigtede effekt her er et brud på grænsen til privatliv. 

 
I besvarelsen af vores spørgsmål omhandler et fiktivt scenarie, som involverer højere grad af 

menneske-til-menneske overvågning, fortæller Anne, at hun ville ændre sin adfærd til en mere 

 

 
 

77 (Philo, Parr, & Burns, The Rural Panopticon, 2016) afsnit 4.1 
78 (Philo, Parr, & Burns, The Rural Panopticon, 2016) afsnit 4.1 
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acceptabel eller mindre opsigtsvækkende adfærd. Ligeså fortæller hun, at hun ville bruge mere tid 

på at planlægge sin hverdag i dette scenarie. Her er den utilsigtede effekt igen selvcensur. 

En grund til at Anne måske fortsat oplever ubehag ved overvågning, kan være hendes sammenstød 

med overvågning ved eksamen, hvor der skulle gives adgang til at der kunne overvåges alt hvad 

hun foretog sig på computeren. Dermed vil hun være eksponeret på egen private computer, som kan 

virke grænseoverskridende. 

 

 
Trin 4: Teknologiens systemer: 

 
I trin 4 kigges der på hvilke systemer de forskellige overvågningstyper indgår i for at værende mest 

effektiv og for at fungere optimalt. Vi har i metodeafsnittet om dette trin taget udgangspunkt i 

CCTV og digital-overvågning, da disse er optimale at kigge på i forhold til systemer. Igen har 

menneske-til-menneske overvågning været undladt, grundet mangel på teknologi. Det kunne havde 

været en mulighed at vi i dette afsnit havde snakket om hvordan ”systemet” foregår, når en 

observation eller information bliver formidlet mellem menneske, men dette vil afvige fra trinnets 

hensigt. Det ville handle om hvordan sådanne informationer kan miste troværdighed jo flere 

mennesker den har været forbi og vil derfor ikke have et teknologisk udgangspunkt. 

 

 
Trin 5: Modeller af teknologi: 

 
En udfordring ved trin 5 har været, at vi ikke selv kunne udarbejde modeller for de forskellige afsnit 

på baggrund af mangel på nødvendige informationer og værktøjer. Derfor måtte vi tage 

udgangspunkt i andres udarbejdede modeller. Grafen for mennesker på internettet fra ”Our World 

In Data”, viser kun data op til 2016, hvilket betyder at vi mangler fire år med data. Vi har den 

opfattelse, at grafen fra 2016-2020 er steget yderligere - en antagelse, som havde været interessant 

for projektet. 

 

 
Trin 6: Innovation af teknologier: 

 
Ved trin 6 er der fokus på, hvad der kommer ud af allerede eksisterende teknologier. Her kan det 

diskuteres, hvorvidt det er de bedste modeller som bliver udbredt hurtigst, eller om det er de 
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innovationer som bliver præsenteret bedst for forbrugeren. Det kunne ske, at de produkter der 

sælger bedst, er fra de forhandlere som er bedst til at markedsføre deres teknologi og skaber det, 

som designmæssigt appellerer bedst til forbrugerne. Vi har ikke taget højde for, om populariteten 

ved nutidens teknologier skyldes god reklame og i mindre grad deres funktionalitet. Dette kunne 

f.eks. undersøges ved at sammenligne de kameraer som typisk ses i offentligheden overfor hvilken 

form for kamera som skaber utryghed og forskellen herimellem. 

 

 
Samlet set kan det diskuteres, hvorvidt Trin-modellen har været et essentielt element i vores arbejde 

med overvågning, som ikke nødvendigvis har været én teknologi. Vi har også haft menneske-til- 

menneske overvågning med, hvilket ikke kan arbejdes med som en teknologi, men dog overført 

stadig kan analyseres på næsten samme udgangspunkt i nogle af trinnene. 

Vi havde muligvis gået mere i dybden med trin-modellen hvis vi havde valgt et mere teknologisk 

udgangspunkt og kun fokuseret på f.eks. CCTV-kamera. 

Kvalitativ (interview) 

Vi vil i denne del af rapporten besigtige os på at sammenfatte en diskussion på baggrund af 

analysens metodiske fremgangsmetode med fokus på Annes’ interview. Som det fremgår af 

rapportens metodeafsnit, ønsker vi at gennemføre tre semistrukturerede livsinterviews, for at dykke 

ned i nogle af de følelser og tanker som navnlig unge mennesker i København associerer til den 

overvågning, som florerer i det danske samfund. Vi ønsker at stille flere spørgsmål og opstille en 

række scenarier, ud fra logikken om at spørgsmålene skulle være relaterbar. Vi bestræbte os 

samtidig på, at spørgsmålene skulle besidde et abstraktionsniveau, som gjorde det muligt for 

respondenterne at udforske fænomenet overvågning i forhåbningen om, at det ville bidrage til at de 

kunne sætte ord på deres følelser og tanker. Et eksempel kunne være spørgsmålet, som fremgår i 

analysen, hvortil respondenten skulle forholde sig til at være kendis. Vores formodning forud for 

interviewet var, at respondenten ”Anne” nemmere kunne sætte sig ind i et hypotetisk scenarie, hvor 

overvågningsinteressen i hende var begrundet af, at de kendtes livsstil er eksponeret for offentlige 

interesser. Dette er et eksempel på en person, der dagligt er udsat for ekstrem overvågning og derfor 

i højere grad, er nødt til at tage stilling til det. I øvrigt var det vores hensigt at udarbejde åbne 

spørgsmål i interviewmanuskriptet, som skulle sikre at respondenten ikke blot kunne svare ja eller 

nej. Selv med disse forbehold må vi erkende, at det ikke har været helt nemt for vores respondent at 

sætte ord på deres følelser omkring overvågning, foruden at påvirke respondenten. Derfor har vi i 
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analysen af dette interview valgt at anvende Toulims argumentationsanalyse, til at argumentere for 

hvorfor vi tolker på hendes udtalelser, og om hvorvidt vores tolkning i så fald er velbegrundet. 

Denne proces har vist sig at være arbejds- og tidskrævende, og derfor har vi udvalgt Annes’ 

interview, da vi synes at hendes interview havde mest konsistens relateret til vores fokus. Vi har 

samtidigt også indsnævret os til at fordybe os i tre sektioner, som vi har vurderet til at være mest 

interessant at arbejde med. Det gjorde vi på baggrund af, at vi synes det kunne være interessant at 

arbejde med hendes eksempel om eksamenssnyd, som skulle afspejle hendes tankeprocesser i 

forbindelse med overvågning. Udover det ser vi nærmere på sektion to, hvor vi fandt det interessant, 

at Anne på den ene side godt kan sætte sig ind i, at hun vil føle sig utryg, med at være centrum for 

opmærksomheden. Dette perspektiv skal imitere ekstremerne for nogle af de problematikker som 

gør sig gældende i et overvågningssamfund. På den anden side har hun i sektion 13 - 15 udtalt sig 

om, at hun ikke tænker synderligt over at hendes oplysninger på nettet bliver gemt og solgt videre; 

”Så det her med at dine personlige tendenser bliver opbevaret og solgt videre, det er ikke noget du 

tænker så meget over? Egentlig ikke nej. Jeg kan jo godt forstår hvorfor det er vi gør det, og det er 

jo fordi vi er dovne”. Altså kan vi fra disse udtalelser diskutere, at der hos Anne foreligger et 

paradoksalt forhold til overvågning. Vi kan konstatere at konteksten for overvågningen er vigtig for 

Anne, da hun udtaler sig om at ” Det rager ikke andre hvad jeg har på min computer. Det er lidt 

ligesom at du vil fandme ikke have nogen, som går ind på din søgehistorik for at se hvilken slags 

porno du ser”, i kombination med ”Jeg var til prøver, hvor jeg havde det (software – antisnyd til 

eksamener) installeret på min computer. Det var fucking klamt! Det var virkelig ubehageligt at ja 

hvad skal man sige... Det er jo for sindssygt, at det jo overhovedet er nødvendigt. Altså er der 

elementer i hendes dagligdag, hvor overvågningen af bestemte aktiviteter har en betydning for 

hende. Her kunne det være interessant at finde frem til, hvorfor hun ikke har bemærket den subtile 

overvågning, som vi oplever via cookies på vores telefon, eller CCTV i det offentlige, som 

redegjort i afsnit om TRIN-model. 

En anden udtalelse som vi bed mærke i, var hendes protest af eksamensovervågningen i forbindelse 

med analyse af interview, sektion to. Her forklarer hun, at hun og andre fra hende gymnasium 

forsøgte at ”fucke” med det nye overvågningssystem på trods af, at hun kunne blive smidt ud. Vi 

kan ud fra det tænke os frem til at der er tale om en protest af dét at implementere systemet, og at 

det har ført en modstand med sig fra skolens elever. Så Anne er ikke bare utryg med overvågning, 

hun er aktivt konfrontatorisk overfor disse systemer. Altså afspejler hende adfærd at hun er villig til 

at reagere på den påvirkning overvågningen har på hendes tanker og følelser. Det kunne i den 
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forbindelse være interessant at finde ud af, om denne protest er betinget af at hun er anonym. Det 

ville det være fordi vi gerne i forbindelse med den komparative analyse af ”The Rural Panopticon” 

godt kunne tænke is at vide, om anonymiteten er en betingelse for, at vi accepterer eksempelvis 

CCTV i offentligheden, eller overvågning af vores adfærd på de digitale medier. I forlængelse 

kunne det også være interessant at finde ud af, hvorfor hun ikke protestere imod lagring af hendes 

facebookprofil, samt videresalg af hendes adfærdsmønstre på nettet. Kan det være betonet af at 

overvågningen i vores samfund er blevet så subtil, at vi ikke lægger mærke til den? 

 

 
Diskussion af den komparative analyse: 

 
Som beskrevet i den komparative analyse, repræsenterer vores resultater af vores analyser, to 

forskellige ting: 

Det ene sæt resultater viser påvirkningen hos individer i et samfund baseret på konstant 

overvågning og det andet sæt fortæller hvordan et ungt menneske i København, er blevet påvirket af 

overvågning ved forskellige lejligheder. 

Ved analysering af Annes interview, har vi haft mulighed for at dykke ned i flere forskellige 

udtalelser af samme individ og dermed danne os en mere dybdegående forståelse af hvordan den 

overvågede bliver påvirket og hvordan forskellige former for overvågning kan have forskellig 

påvirkning. Vi har desuden den luksus at stille opfølgende spørgsmål hvis vi ønsker en uddybning 

af en besvarelse. Det har vi ikke ved analysering af ”The Rural Panopticon”, og vi må derfor tage 

udgangspunkt i de eksisterende udtalelser. 

Resultaterne vil dermed repræsentere to forskellige ting, nemlig: 

 
”The Rural Panopticon”: Hvordan et lille, isoleret samfund vil blive påvirket af konstant menneske- 

til-menneske overvågning samt indvirkning på samfundsstruktur. 

Interview af Anne: Hvordan et individ vil blive påvirket af overvågning i forskellige situationer, 

samt hvordan forskellige former for overvågning kan have forskellige former for påvirkning. 

(Teknologi) 

Idet ’The Rural Panopticon’ tager udgangspunkt i samfund med konstant overvågning og Annes 

interview tager udgangspunkt i, hvordan et ungt menneske bliver påvirket af forskellige slags 
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overvågning, kan man argumentere for følgende: Annes påvirkning af overvågning er sandsynligvis 

ikke en generel repræsentation af alle menneskers påvirkning. Ligesom man kan argumentere for at 

andre mennesker sandsynligvis ikke ville opleve samme form for påvirkning ved bosættelse og 

ophold i ”The Rural Panopticon”. 

Derudover er der stor forskel på den omverden Anne befinder sig i og de interviewede i ”The Rural 

Panopticon”. Ved interview af Anne undersøger vi hvordan, at sammenstød med overvågning, vil 

påvirke det enkelte individ og prøver at kortlægge dette. Her undersøger vi, hvordan et ungt 

menneske i København har det, når hun i sin hverdag, har en oplevelse med overvågning. I ”The 

Rural Panopticon” undersøger vi hvordan et helt lille samfund bliver påvirket på kryds og tværs af 

deres menneske-til-menneske overvågning. Anne, som almen beboer i København, bliver højest 

sandsynligt ikke overvåget mere end det gennemsnitlige unge menneske i København normalt gør. 

Hun oplever noget menneske-til-menneske overvågning til hverdag når hun møder folk hun kender, 

bruger sin telefon, der til en vis grad bliver overvåget digitalt. Hun dukker sikkert op på et CCTV- 

system sporadisk i form af en tur på strøget eller andre overvågede offentlige steder. Dette er en 

kombination af mange forskellige typer for overvågning, men man kunne argumentere for at ingen 

af disse former for overvågning kommer til udtryk i samme mængde som overvågningen i ”The 

Rural Panopticon”. 

Man må derfor antage at resultaterne af analysen af ”The Rural Panopticon” ikke er repræsentativt 

for Anne i omverden, og omvendt. 

 

 

Konklusion 

 
’The Rural panopticon’ er et tydeligt eksempel på når den panoptiske effekt udspiller sig i det 

virkelige liv. Den panoptiske effekt er invasiv på individets måde at tænke, føle og dermed udtrykke 

sig. Det kan i værste fald gå ind og ændre på hvem vi er og styrke fænomener som selvcensur, 

selvdisciplinering og dermed frihedsberøvelse. 

Vi oplever at efterspørgslen for teknologiske løsninger inden for effektiviseringen, underholdning 

og bekvemmeligheden, samt sikkerhed og kontrol i samfundet er i høj kurs. Derfor ser vi også at 

innovationen for teknologier inden for nye apps, sikkerhedskameraer, cookies og algoritmer mv. 

udvikler sig eksponentielt, hvor observation og data er centralt for deres grundlæggende 
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funktionalitet. Derfor er det også essentielt, at vi forstår hvor denne udvikling bevæger os hen. For 

disse teknologiske udviklinger kan have den utilsigtede effekt, at de fører os mod et samfund præget 

af mere overvågning, og dermed bevæger os tættere mod den dystopi, som vi bliver præsenteret for 

i ”The Rural Panoptikon”. 

Omvendt ser vi Anne kæmpe for sine holdninger og værdier. Her kan vi se, at Anne er bevidst om, 

at overvågning kan være problematisk. Hun bekæmper i nogle tilfælde overvågningens indtræden i 

sin tilværelse. Den nye generation kan i dag have svært ved at gardere sig imod en udvikling, som 

kan være motiveret af magtinstitutter større end dem selv. Som det fremgår i ’The Rural 

Panoptikon’ kan det meget vel være de hårdest stillede, der lider mest under overvågning grundet 

dens selvdisciplinerende effekt. 

Derfor er det vigtigt, at vi udvikler nogle retningslinjer for, hvordan man som individ kan bekæmpe 

de tendenser som øger overvågningens negative aspekter i vores samfund. Det er dertil vigtigt, at vi 

forstår hvornår teknologien er til gavn for vores tilværelse, eller omvendt hvornår dens utilsigtede 

effekt kan medføre uhensigtsmæssig overvågning. 

Vi foreslår at etablere et øget fokus på overvågningens komplette effekt. Til det menes der især de 

samfundsmæssige negative effekter af de nye teknologier inden for overvågning. En måde at gøre 

det på, kunne være at udbrede en mere omfattende undervisning af overvågningsteknologier og 

deres egenskaber for godt og ondt. 
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Produkt: 
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Produktbeskrivelse 

 
I denne projektopgave har vi valgt at lave et produkt som bygger på problemkortet, hvor vi bruger 

Colored Cognitive Mapping som vores produkt. Dette giver os mulighed for at undersøge og gå i 

dybden med vores hovedproblem: ”folk er utrygge under overvågning”. 

Som forklaret i vores teori om CCM, så går det ud på at tænke sig frem til, hvilke konsekvenser og 

symptomer der eksisterer og kan fremkomme, hvis man ikke ændrer årsagerne for dem. Derefter 

laver man bobler der repræsenterer, hvilke konsekvenser, årsager og symptomer der opstår ved et 

problem som får lov til at fortsætte uhindret. Derefter laver man en nu række med samme 

repræsentant, blot omvendt så det er positiver. F.eks. er vores symptom på en positiv udvikling, 

hvis folk kan blive tilfredse med deres regering, hvor en negativ, ville være hvis folk endte med at 

blive utilfredse med deres regering, hvis man lod problemet fortsætte 

Dette gøres ved at vende problemkortet om, hvorefter man skriver de omvendte tendenser, så det 

der før var værre end forrige boble, nu bliver en forbedring. En positiv og negativ side. 

I vores produktdesign har vi startet med et hovedproblem der hedder ”FØLER SIG UTILPAS 

UNDER OVERVÅGNING”, vi siger ikke at man skal droppe overvågning i sig selv, men derimod 

ønsker vi en harmoni mellem den overvågede og overvågende. Hvor vi har forsøgt så vidt muligt at 

oversætte de problemer individet har oplevet og bliver genfortalt gennem vores cases, og interview. 

Hvis man lod hovedproblemet fortsætte uhindret uden indblanding, mener vi at det kunne lede til at 

folk føler sig udstillede af cookies når de er blevet informeret om, hvor meget information ejerne af 

tredjeparts cookies kan få fat på. Hvorefter vi mener at en af symptomerne på at folk kan føle sig 

utilpas ved overvågning, er de konsekvenser vi mener kan optræde ved øget overvågning. Her tager 

vi udgangspunkt i en følelse delt i ”The Rural Panopticon”, hvor flere af beboerne udtalte som at de 

følte sig isolerede, når de var udsat for konstant overvågning af deres medborgere. 

I vores produktdesign foreslår vi at man kan afhjælpe problemet ved at man føler sig utilpas ved 

overvågning. En løsning vi foreslår, er at folk skal have mener undervisning i deres rettigheder ved 

overvågning, hvordan det fungerer praktisk og generelt hvordan vi kan forbedre overvågning. 

Derved kan alle blive tilfredse og kan få det bedste ud af overvågning uden at det slækker på 

sikkerhed eller frihed. 
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Hvis man underviste flere i en realistisk forståelse af overvågningens effekter, ville man undgå at 

folk føler sig indespærret og isoleret, da man kunne få nogle værktøjer til at kunne modstå at blive 

ignoreret af sit lokalmiljø. Derved kunne man også undervise i folks rettigheder vedr. hvilken data 

der bliver gemt af hjemmesider og dermed gøre overvågning i sig selv mere gennemsigtig, hvilket 

kunne fører i at tage det farlige ved overvågning væk. 
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BILAG 6 – Transskription 

 
Frederik: Afsnit 1

 

 
Jamen Anne, jeg starter lige med at sige noget om mig selv; Jeg hedder frederik, og jeg er 23. Jeg går på 

RUC sammen med Thomas og bor ude i Valby, kommer fra Helsingør og laver ikke rigtig noget fritid på 

grund af Corona. Hvad med dig, hvad kan du sige om dig selv? 

Anne 
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Ja, men jeg hedder Anne, og jeg er 21 år gammel, jeg er immigrerede Jyde her i København. Jeg arbejder 

med tv og medie, og sådan lidt forskelligt. Jeg er sammen med mine roomies, spiller lidt musik, skriver lidt, 

læser lidt og tosser lidt rundt. 

Frederik: Afsnit 2
 

 
Hvor arbejder du henne? 

 
Anne: Afsnit 3 

 
For et lille selskab, som hedder Quazer Films. 

Frederik: Afsnit 4
 

Så du bor faktisk i København på grund af arbejde? 

Anne: Afsnit 5 

Ja, jeg kendte egentlig til ham fra en ven. Og så tilbød han mig et arbejde. 

Frederik; Afsnit 6
 

Okay, interessant. Først vil jeg starte med at spørge, Hvordan ville du beskrive privatliv for dig? 

Anne: 

Det er et sjovt spørgsmål. Jamen privatlivet er vel i virkeligheden der hvor man lader op. 

Frederik: Afsnit 7
 

Hvor ville det være for dig? 

 
Anne: 

 
Altså jeg føler jo godt at man kan dele privatliv med andre mennesker. Men det er jo der hvor skuldrene kan 

falde ned, og at man ikke skal præstere noget, tror jeg mildest talt. Og hvor man kan lave hvad der passer en. 

Det tror jeg er privatliv. Og for mit vedkommende tror jeg at det er uafhængigt om man er alene eller ej. Det 

tror jeg i hvert fald ikke det er sådan alle har det, men når du er sammen med nogen hvor du ikke føler du 

skal præstere noget, og at du bare kan leve dit eget shit. Det tror jeg også er vigtigt indenfor privatlivet. 

Frederik: Afsnit 8
 

 
Så det har ikke så meget med de fysiske rammer at gøre, det behøver altså ikke nødvendigvis at være 

derhjemme, men det er der hvor der ikke er nogen forventninger og dér hvor du skal præstere noget, og kan 

slappe af osv? 

Anne: 

 
Det tror jeg. 
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Frederik: Afsnit 9
 

 
Der fik vi jo så svar på to spørgsmål. Så har jeg lidt lyst til at spørge, er det meget vigtigt for dig at du 

derhjemme kan få lov til at slappe af? 

Anne: 

 
Altså trække mig tilbage fysisk, nej, men at trække mig tilbage for at deltage – selvfølgelig. Lidt ligesom så 

mange andre mennesker. Det er jo det der med at være på i virkeligheden, så ja – det har jeg jo. Jeg har 

behov for at trække mig tilbage. Men det er jo primært fra at jeg ikke skal kunne forholde mig til alt muligt 

jeg ikke lige har energi til. At trække mig tilbage for at snakke med folk, og at være sammen med folk. Det 

føler jeg ikke rigtig er et behov jeg har særlig meget mere, men det er jo også klart fordi… Dem jeg omgås 

med er jo nogen som gør hvad der passer dem. Så på den måde ja – men nej. 

Frederik: Afsnit 10
 

 
Ja, hvad så med sådan noget på de digitale platforme. Der har været en del på det sidste her om overvågning 

på de digitale platforme. Er det noget du tænker over, når du anvender det? 

Anne: 

 
Ikke rigtig, nej. Men jeg er også lidt et nutcase med det der, for jeg er ikke rigtig blevet påvirket af det der 

(de digitale platforme) som barn, som så mange andre i min aldersgruppe. For jeg har ikke haft tv- eller 

telefon, men da jeg begyndte at anvende det, så kunne jeg jo også se at der var en tendens for ikke, at have 

behov for det. Altså folk de filmer, tager billeder og skriver til hinanden. For det er jo også en form for 

overvågning som man har kontrol over. Men i sidste ende er det vel overvågning for det forsvinder jo aldrig. 

Jeg tror det er det jeg føler er mest uhyggeligt ved det, for det du føler er en privat atmosfære når du selv 

tager en video og sender til en ven. Men den ligger der jo stadig, og folk kan stadig få fat i den (video). Det 

synes jeg er lidt klamt. 

Frederik: Så det er det, du tænker over når du beskæftiger dig på de digitale medier, det er videoer, som ikke 

går væk og info der ikke forsvinder, men dertil info som stadig kan fremvises senere. Afsnit 11
 

Anne: 

 
Men også at det er tilgængeligt for alle mennesker, for man kan sagtens – tror jeg i hvert fald, føle at man gør 

noget privat via de digitale medier, men det er de jo ikke i sidste ende. Det du lægger op på facebook kan 

folk godt … (kan ikke afhøre) og jeg tror det er en grænse som bliver ved med at være flydende, og folk ikke 

ved nok om det. Så privatlivet kan også være relevant dér (På de digitale medier). 

Frederik: Afsnit 12
 

 
Så det er måske ikke lige så meget data, som bliver hentet fra virksomheder for at hente reklamer, men mere 

det her med at dine personlige beskeder er tilgængelige for evigt? 
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Anne: 

 
Ja, det tror jeg. 

 

 
 

Frederik: Afsnit 13
 

 
Så det her med at dine personlige tendenser bliver opbevaret og solgt videre, det er ikke noget du tænker så 

meget over? 

Anne: 

 
Egentlig ikke nej. Jeg kan jo godt forstår hvorfor det er vi gør det, og det er jo fordi vi er dovne. Det er det 

nemmeste for os alle sammen, og for virksomhederne at få det publikum de gerne vil have. Og den 

dovenskab den er der jo, og det kan vi ikke gøre noget ved. Det er jo også helt klart nemmest for os som 

forbrugere at det er noget som finder sted. Uhyggeligt, ja… men det er jo en del af vores samfund. Det her 

med at det skal blive mere tilgængeligt, hurtigere og hurtigere. På den måde så tænker jeg ikke så meget over 

det. 

Thomas: Afsnit 14 

 
Føler du at du burde tænke mere over det? 

Anne: 

Det gør jeg nok. Altså jeg føler ikke at jeg ved nok om det, men det er også helt klart rarest at man ikke ved 

noget om det. Og sådan tror jeg mange har det. Da jeg gik på gymnasiet, der kom der jo det der med at man 

skulle overvåge folks eksamener. Jeg ved ikke om kan huske det, men der fandt man jo også ud af at der kom 

data ud af gymnasieelevernes computere, som ikke var accepteret af undervisningsministeriet. Jeg var til 

prøver, hvor jeg havde det (software – antisnyd til eksamener) installeret på min computer. Det var fucking 

klamt! Det var virkelig ubehageligt at (7:41 – 7:43 kan ikke høres). Det er jo for sindssygt at det jo 

overhovedet er nødvendigt. 

Frederik: Afsnit 15
 

 
Og det vidste du ikke på forhånd? 

Anne: 

Jo, det gjorde jeg. Vi fik alle sammen at vide hvad det var, og vi fik alle sammen at vide hvad risikoen var og 

vi prøvede alligevel alle sammen at ”fucke” lidt med det. Men man kunne risikere at dumpe sin eksamen. 

Frederik: Afsnit 16
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Så den her information var der kun for at holde øje med eksamenssnyd? 

Anne: 

Det sagde de. Men det endte jo med at lukke ned, fordi der var så mange som nægtede at gå til eksamen, 

fordi man fandt ud af at der var en pige som ikke blev tilgået. Jeg tror det var fordi vi vidste at overvågning 

var noget som skulle eksistere på baggrund af frygten for at vi snyd. Altså det var jo for at ændre vores 

adfærd, og det er også fint, men det er jo en kollektiv afstraffelse, som jeg tror ingen i det moderne samfund, 

synes lyder fedt. 

Frederik: Afsnit 17
 

 
Så det var princippet du ikke brød dig om? 

 

 

 
Anne: 

 
jah, og sådan tror jeg at mange har det, for hvis man siger at man indsamler data for et par sko som du som 

forbruger gerne ville have, så er det jo også en anden forklaring på, hvorfor du bliver overvåget, men hvis du 

bliver overvåget på baggrund af snyd, eller sikkerhed, så tror jeg også at det kan gøre folk tålmodige. Så 

årsagen er nok også helt klart relevant inden for overvågning. Ligesom det også er hver gang du bliver 

overvåget. Hvis det er frihedsberøvende, (så er det nok heller ikke godt egen fortolkning). 

Frederik: Afsnit 18
 

 
Så hvordan tror du det havde påvirket dig, hvis du var gået til eksamen og den her overvågning havde fundet 

sted, havde det gjort en forskel, eller havde du upåvirket stadig kunne arbejde som normalt? 

Anne: 

 
Jeg kunne nok godt lægge det fra mig, men det er princippet i det for mig, men det betyder nok ikke at jeg 

ville præstere mindre godt. Det var bare super ubehageligt, at nogen af de ting, som jeg kunne have på min 

computer skulle kunne anvendes eller ligge et eller andet sted. Det ændrede nok ikke på hvor dårlig eller god 

jeg var til at gå til eksamen. 

Thomas: Afsnit 19 

 
Hvad er det du baserer det her princip på? Er det at det at det kunne gå ud over din sikkerhed, eller din 

tryghed eller din tillid til nogen? 

Anne: 
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Det er bare det der med at det er privat. Det rager ikke andre hvad jeg har på min computer. Det er lidt 

ligesom at du vil fandme ikke have nogen, som går ind på din søgehistorik for at se hvilken slags porno du 

ser. For i sidste ende er dine private grænser jo ikke flydende. Der er vel tale om uret her. Du er altså ikke 

sikret i hvad det er folk kan tilgå – og det er i hvert fald det, som er problemet for mig. Det er ikke at jeg 

bliver overvåget, eller at det går udover min performance, men det er princippet i at det kan gå udover mine 

private grænser. Du vil jo heller ikke have at der er nogen, som læser din dagbog. Jeg synes det er fjollet at 

det (overvågning) er nødvendigt. 

Frederik: Afsnit 20
 

 
Nu prøver vi lige en anden øvelse. Prøv lige at bruge 30 sekunder på at tænke over nogen privat aktiviteter, 

du kunne foretage derhjemme, som du kun kunne tænke dig at foretage derhjemme. 

Anne: 

 
Så jeg skal bare… 

Frederik: Afsnit 21
 

Du skal bare tænke over hvad du foretager dig i det private. (30 sekunder senere) – Hvis du nu kunne 

forestille dig at du var en kendt person, ville du stadigvæk kunne leve den hverdag du har nu, hvis du var en 

kendt offentlig person? 

Anne: 

 
Jah, men det ville da være anderledes. 

Frederik: Afsnit 22
 

Hvordan tænker du at det ville påvirke dig? 

Anne: 

Selvfølgelig ville det påvirke mig. Det der med at man ikke bare blender ind. Det ville påvirke en til at tænke 

mere over hvordan man bor. Igen det her med performance – du har din private sfære, hvor det at man går ud 

fra en dør, hvis der så er nogen som holder øje med hvad man gør, kan det jo altid ændre ens adfærd. Så jeg 

ville nok bevæge mig mindre i Crocks (Gummitræsko) eller går lige så meget i Netto. Men jeg tror bare 

stadig jeg ville kunne gøre det ting jeg gør i min hverdag, jeg ville nok bare være mere bevidst om hvordan. 

Frederik: Afsnit 23
 

 
Så du ville tilpasse din adfærd til normerne eller…? 

Anne: 
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Jeg tror det er en god blanding af det vi har snakket om. For når du er på en arbejdsplads, ændre din adfærd 

sig måske til at være professionel, og jeg tror det er det som er problemet i at være kendt, for jeg tror 

ligesom, at uanset hvad du gør, og hvor du går hen, så er det jo stadig professionelt. Du skal stadig passe ind 

i den anseelsesgruppe der er skabt til dig, så jeg tror primært at det fungerer rigtig meget herop ”Anne peger 

sig selv på hovedet”. Jeg tror stadig du kunne gøre de ting du altid har gjort, men du tænker over det 

anderledes, og der kan være mere forberedelse til min dagligdag, fordi folk kender mig. 

Thomas: Afsnit 24 

 
Anonymitet, er det en af de ting som fylder for dig i dit privatliv? 

Anne: 

Jeg har mest lyst til at sige nej. For jeg synes det er vigtigt at kunne være menneske. For der behøver du ikke 

at være anonym. Men det er jo klart, at vi har en hel masse normer, som gør at det er sværere bare at være sig 

selv, hvis du var kendt – for her kan du ikke bare trække dig ind i dig selv på samme måde. Og det er jo lidt 

en af de ting der kommer ved at være anonym, for bare dét at kunne være sig selv i toget kan være vigtigt. 

Det er nemmere at kunne bryde normerne når man er anonym. Men jeg tror ikke man behøver at være 

anonym, for at prutte foran sine venner. 

Frederik: Afsnit 25
 

 
Jeg tror lidt at jeg allerede har på fornemmelsen af hvad du gerne vil svare, men er det op til individet selv 

sat skulle sætte grænser for privatlivet, og hvornår det må invaderes? Eller skal der hellere være en slags 

”samfundsdefinition” af privatlivet som bestemmer hvad du gør, og hvad du ikke gør? 

Anne: 

 
Mennesker er ”fucked up”… Selvfølgelig skal mennesker have lov til at gøre hvad der passer dem. (16:52 – 

17:02, kan ikke afhøres) det er lidt ligesom den her snak om #metoo. Det er jo præcist det samme i sidste 

ende. Jeg synes det er et svært spørgsmål at svare på, hvorvidt det skal være den ene eller den anden. For der 

kan være nogen som ødelægger det for alle andre. Men jeg synes dog godt vi kan blive enige om at der er 

nogen ting, som er okay generelt set, og så er der nogen ting som ikke er okay. Nogen ting tror jeg i hvert 

fald godt vi kan blive enige om i relation til privatlivet. 

Thomas: Afsnit 26 

 
Så det bør måske ikke være op til individet? 

Anne: 

Ikke altid, og ikke med alle ting. 
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Thomas: Afsnit 27 

 
Når du siger at mennesker er blevet ”fucked up” 

Anne: 

Igen, det er blevet mere flydende hvor du har din private grænse. Er det okay at vise et ”dickpic” til en fest af 

et andet menneske. Er det ikke at invadere den persons privatliv, og ved personen overhovedet det? Kan vi 

sætte nogen grænser der, eller er det okay at gøre. Vi har egenskaben til at vise hinandens privatliv i dag, for 

før var det bare at åbne en dør. Men nu er det gennem en telefon på den anden side af verdenen. Hvad er 

reglerne der? Men det er ikke noget vi kan gå ind og være medbestemmer i, for mennesker er ”fucked up”. 

Thomas: Afsnit 28 

 
Så bare lige afsluttende, handler det om at man bør lave regler for privatlivet i offentligheden? 

Anne: 

Det handler jo igen bare om at snakke om tingene, specielt blandt unge, for det er dem som er de mest 

”digitaliseret”. Det vil sige at udmelde klart hvorvidt man skal det ene eller det andet, så vi undgår at man 

krænker folks frihed. Jeg tror i hvert fald godt at man kan ændre tendenser, bare ved at snakke om tingene. 

Så måske ikke på den måde, noget offentligt – men lad os starte nogen trends. 

Frederik: Afsnit 29
 

 
Grænsen for privatliv, bryder du jo en lille smule når du ytre dig om nogen meget personlige ting? 

Anne: 

Bestemt! Men det gør vi hele tiden. Det lidt ligesom at vi også kunne diskutere at i bryder med mit privatliv i 

det he interview. Det gør vi hele tiden og det bliver vi nød til på sin vis. Og det tror jeg også skal være okay, 

men hvor er det okay? Hvis vi skal have et samfund som er fokuseret som meget på individet som det nu er – 

som vi snakkede om tidligere med vores fucking reklamer, så skal vi også snakke om tingene i stedet for 

bare at lave en lov, for det kan vi ikke. Jeg synes ikke det er okay at smække døren i hovedet på et menneske, 

for det gør man ikke. Og de samme værdier kan måske også gælde omkring de sociale medier. Vi skal finde 

en eller anden form for pli på de her medier. I hvert fald en måde at snakke om det på, men det er også nogen 

private grænser, som skal testes. Lidt ligesom det at lægge hånden på låret af en pige. Det er lige så meget 

noget man skal tage stilling til tror jeg. Og det er noget man kun kan finde ud af ved at snakke med 

forskellige mennesker. 

Frederik: Afsnit 30
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Øhm. Nu kunne jeg godt tænke mig at udsætte dig for nogen bestemte situation. Lad os antage at du skulle 

søge offentlig støtte fra kommunen. Det kunne f.eks. være kontanthjælp. Der skal du udlevere nogen 

informationer for at modtage støtte. Vi nævner nogen eksempler på hvilke informationer det kunne dreje sig 

om, og så skal du bare sige om det bryder dine grænser eller ej. 

Anne: 

 
Okay. 

 
Frederik: Afsnit 31

 

 
Vi kan starte med navn, adresse, email og telefonnummer? 

Anne: 

Ja. 

 
Frederik: Afsnit 32

 

 
Fint, CPR-nummer, de sidste tre lænsedler og sundhedspapirer? 

Anne: 

Det er også fint. 

Frederik: Afsnit 33
 

Okay, hvad så med bankoplysninger- og historik samt oplysninger om bestemte transaktioner? 

Anne: 

Glem det! 

Frederik: Afsnit 34
 

Nej? Det har de ikke brug for? 

Anne. 

Nej, hvad skulle de det for? 

Frederik: Afsnit 35
 

Det er et hypotetisk scenarie, det kan jeg ikke svare for. 

Anne: 
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Det er da fint at de (staten) gerne vil se hvad statspengene gå til, men har de virkelig brug for det? Det ryger 

jo tilbage til statskassen på den ene eller den anden måde. Om jeg vælger at købe 100 dildoer eller bruger 

pengene på husleje, det er vel ligegyldigt!? 

Thomas: Afsnit 36 

 
Jamen er det dit købsmønster du er bange for at de ser på, eller at de dømmer dig som person ud fra et eller 

andet du har købt? 

Anne: 

 
Nej, det rager bare ikke dem! Det kommer ikke fremmed ved på den måde. Hvorfor skal de se nogen af de 

ting? Det er jo klart at hvis jeg brugte mine penge på misbrug, er det jo fedt for dem at vide at det ikke var 

dét jeg brugte mine penge på. Men så er der jo noget helt andet vi skal snakke om i stedet. Hvis jeg kommer 

på kontanthjælp og du gerne vil se hvad de penge bliver brugt på, det kan jeg på sin vis godt forstå, men der 

er alle mulige andre ting inde under det at skulle søge arbejde osv. og man skal også i aktivering. Så det 

burde være nok tænker jeg. Så om de kan se at jeg køber længere dildoer, eller om jeg betaler mig husleje, 

hvad skal vi så bruge den information til? 

Frederik: Afsnit 37
 

 
Men det handler vel om at etablere kontrol? (Man skal vel på en eller anden måde kunne hjælpe folk med 

deres problemer ift. Blandt andet afhængighed på trods af at det er invasivt for privatlivet – omformuleret for 

at gøre det mere forståeligt). 

Anne: 

 
Det forstår jeg også godt, men hvis du får kontanthjælp, og er misbruger, så håber jeg da ikke at det første 

man gør det er at man ser på hvad du bruger din penge til, så tror jeg da det er bedre at man tager fat i om 

vedkommende skal have noget psykologhjælp, eller nogen grupper personen kan tage fat i mhp. Mental 

sundhedshjælp, i stedet for at man skal gå ind og gøre personen flov. Jeg tror at der er en million andre 

måder man kan hjælpe folk på i stedet for at gøre dem nøgne, for det er jo i princippet det man gør. 

Frederik: Afsnit 38
 

 
Så det her med aktivt at gå ind og regulere en person? 

Anne: 

Jamen mere aktivt at hjælpe en person, ville jeg hellere kalde det. Jeg kan godt mærke at det andet ville være 

nemmere, men vi er ikke et maskineri, og det ville heller ikke hjælpe i sidste ende, at nogen kunne se hvor 
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meget hash jeg købte eller ej. Det tror jeg ikke på, men du skal ind og ændre det op i hovedet på folk. Så 

hvorfor er det egentlig at vi skal have fokus på om personen gør det eller ej? 

Frederik og Thomas (Der er her blevet ændret lidt på transskriptionen, da interviewere stiller spørgsmål, som 

har forskelligt fokus) Afsnit 39
 

Hvad så hvis man begyndte øje med dine rejsemønstre? Lad os nu sige at man kunne holde øje med hvor du 

tager hen? Primært for at sikre at kontanthjælpsmodtageren stod til rådighed for arbejdsmarkedet, men også 

for at tracke rejser med fokus på optimering af den kollektive trafik. 

Anne: 

 
Altså der er en million andre måder at holde statistikker end gennem overvågning. Altså det der med at tage 

frihed fra folk. Hvis det er en regel der bliver lavet og at folk bare skal finde sig i det, altså det fungere jo 

ikke på den måde. Det er lidt ligesom at organdonation ikke er valgt pr. default når du dør. For folk bør have 

valget til selv at afgøre om overvågningen er noget man ville eller ej. Så hvis der var et valg, jamen så helt 

sikkert. Det ville jag have det helt cool med. Så giv folk valget i stedet for bare at gøre det. 

Frederik: Afsnit 40
 

 
Så man skal selv vælge at hjælpe til, hvis man har lyst? 

Anne: 

Det er jo lidt ligesom at din telefon engang i mellem siger, ”jeg ved hvor du er henne” f.eks. det her 

busstoppested, hvor mange stjerner vil du give det? Det er jo også lidt ubehageligt og creepy. Giv nu folk 

valget. 

Thomas: 

 
Aha, men det er jo et interessant i sig selv. At overvågning ikke altid er baseret på at folk kan tage et valg. 

Det er oftest noget, som bare sker. 

Frederik: Afsnit 41
 

 
Det er jo nemlig oftest sådan en; har du lyst til at bruge vore service, jamen så skal vi også kunne bruge din 

data. Og lad os nu sige du skulle bruge den service, hvordan ville du så have det med at blive overvåget? Jeg 

ved godt at du siger at du ikke går ind for princippet, men hvordan ville du have det når du sad i toget? Ville 

du så overhovedet bruge den service? 

Anne: 
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Altså det der jo i sidste ende er med overvågning, som jeg tror er det, som gør det ubehageligt, det er at det er 

så fucking upersonligt. Det jo det der er med eksemplet fra toget. Altså, hvis der er en, som sidder og glor på 

mig i toget er jeg klar over hvem der sidder og kigger på mig. Der er noget personligt over det. Men 

verdenen bliver lidt mere kold af at digitalisere ting, og at se verdenen igennem tal, og det har overvågning 

en tendens til at gøre, for ligesom at få styr på flere og flere mennesker. Og for at forstå så mange mennesker 

som muligt så kan jeg jo ligesom godt forstå at overvågning i sidste ende godt kunne komme på tale. Men 

det er frihedsberøvende og jeg ville i hvert fald ikke tænke over det. Og jeg kan ikke mærke inden i at jeg 

føler mig som et tal. At der er nogen som kigger mig hen ad skulderen, men jeg er sikker på at der er rigtig 

mange, som synes det ville være ubehageligt. For jeg har set det ske. Så nej -det der med at være anonym 

igen… 

Frederik: Afsnit 42
 

 
Det gør ikke den største forskel for dig personligt? 

Anne: 

Ja, men jeg kan godt forstå at det ville gøre det for andre. 

Frederik: Afsnit 43
 

Okay, så det gør ikke den største forskel for dig personligt? 

Anne: 

Nej, men jeg kan godt forstå at det ville gøre det for andre. 

Frederik: Afsnit 44
 

Så du ville ikke skære ned for aktivitet de steder hvor du bliver overvåget? 

Anne: 

Nej. 

 

 
 

Frederik: Afsnit 45
 

 
Lad os sige at dit teleselskab gemmer oplysninger om alle dine sms’er og opkald i op til et år. Det kunne 

være telefonnumre, det kunne være tid og sted på det du havde foretaget dig. Og det kunne være oplysninger 

som kunne blive videregivet til politiet i sager mod grov vold og anden kriminalitet. Hvad ville dine tanker 

være om det? 
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Anne: 

 
Præcis det samme som at overvåge gymnasiebørn - Kollektiv afstraffelse. For jeg kan godt forstå at det 

måske ville være nødvendigt, men er det ikke lige så nemt den anden vej? Hvis det er informationer politiet 

kan tilgå, jamen så er det jo lige så nemt for en forbryder at gå ind og tilgå det materiale. Der har lige været 

en sag op for kort tid siden om to terrorister, der har svindlet danskere med nem-id. Og det gjorde de mens de 

var fængslet. Altså alle kunne jo potentielt tilgå det her materiale. Er det sikkert, eller er det ikke sikkert. Det 

er ikke til at sige. Og hvorfor skal min frihed – ift. Bl.a. mine venner og min familie, være tilgængeligt for 

dem? 

Frederik: Afsnit 46
 

 
Hvad nu hvis det er med til at opklare en sag om et mord f.eks.? 

Anne: 

Det håber jeg da ikke bliver nødvendigt, jamen det ville da være mega fedt, men vad med alle de andre 

gange? Hvorfor skal det blive så nemt at tage friheden for helt almindelige mennesker, fordi nogen andre 

ting kan være nemmere? Jeg forstår godt at der ville være en hvis sikkerhed i det her, men det ville være en 

sikkerhed med usikkerhed i. Du kan ikke love mig at det ikke bliver brugt til alt muligt andet. 

Frederik: Afsnit 47
 

 
Nej, man kan jo håbe på at Danmark er et land med meget lidt korruption… 

Anne: 

Jeg snakker ikke om korruption, jeg snakker om at blive hacket, som vi bliver ved at se ske. 

Frederik: Afsnit 48
 

Okay, dine tanker om princippet, den er jeg sådan set helt med på, med lad os nu sige at dine tanker omkring 

overvågning i det her fiktive sted, er med til at fange 10 mordere, men fem mennesker bliver offer for 

uønsket overvågning. Ville dine holdninger så stadig være de samme på baggrund af princippet? 

Anne: 

 
På sin vis, ja. Det er fordi ellers kunne vi alle bare være paranoide hele tiden. Måske ville vi bare får endnu 

flere kriminelle, som er endnu mere fucked up (på baggrund af paranoia??). Men jeg tror ikke på det, for 

hvorfor skal vi alle kunne tilgå hinanden. Vi skal blive bedre til at forstå hinanden, for det gør vi jo ikke. 

Frederik: Afsnit 49
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Okay – næste spørgsmål, forestil dig nu at du befinder dig på et kontor med en masse medarbejdere. Det 

indberettes at de her medarbejder ikke altid er der hvor de skal være. Ledelsen beslutter sig for at indføre 

kameraovervågning, som skal holde øje med effektivitet. Hvordan ville det påvirke dig som medarbejder og 

personligt? 

Anne: 

 
Jeg tror ikke nødvendigvis at det ville ændre det på en positiv måde. For jeg tror ikke du udfører det mest 

effektive arbejde når du ved du skal performe. Det er lidt ligesom hvis din chef står og holder øje i hjørnet. 

Det kan godt være at du vil gøre dit bedste, men hvis du går fra – nu skal jeg arbejde fra 70% til 110%. Men 

jeg tror ikke det er optimalt at arbejde på den måde. Det kan ikke være optimalt at man presser folk på den 

måde. Hele tiden at skulle yde sit bedste. Men det er ikke det bedste slags håndværk du kan få ud af det. Du 

kan ikke performe på den måde, hvis din chef hele tiden står bagved dig og kigger ind din skærm, så tror jeg 

da også at du laver flere fejl, ligesom hvis det var en eksamen. Hver dag skal ikke være en eksamen. 

Hvis man ser at sine medarbejdere ikke er lige der hvor de skal være, så håber jeg da at man kan tage en snak 

med dem, så vi er bygget til, i stedet for at nu sætter vi lige de her øjne op så vi kan holde øje med jer. Vi bør 

som mennesker i stedet bare tage en snak med dem(medarbejderne). 

Frederik: Afsnit 50
 

 
Så ville du personligt arbejde på 110%, altså ville du lige give det et lille løft i din indsats, hvorefter det ville 

stilne af? 

Anne: 

 
De første to dage ville jeg da svede foran min computer, men luften fiser jo af ballonen, og så bliver det jo så 

også ligegyldigt. Jeg tror ikke det bliver godt af at man presser citronen. Det er klart, der står jo heller ikke 

en fitness instruktør og skriger af dig. Det vel præcist det samme på arbejdspladsen 

Frederik: Afsnit 51
 

 
Så du ville tilpasse dig til autoriteten i et stykke tid, og så brænde ud, fordi det ikke holder for dig som 

menneske? 

Anne: 

 
Det holder bare ikke generelt, altså det er klart, vi skal jo finde et workflow. Du kan jo heller ikke bare 

arbejde 24 timer i streg, og have den samme procent af energi til det. Vi bliver nød til at finde en måde, hvor 

vi kan arbejde på den bedst mulige måde, over længere tid, fordi vores arbejdsdage bliver længere. Jeg tror 

ikke det kommer til at virke med overvågning. Det nytter ikke noget at holde øje med hinanden på den måde. 

Thomas: Afsnit 52 
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Kunne du abstrahere for at der var et kamera på din arbejdsplads? 

Anne: 

Nej, det tror jeg ikke jeg ville, for jeg har et meget personligt eksempel; Jeg har søvnlidelse, som har gjort at 

jeg skulle indlægges på hospitalet og sove nogen dage, og der var et kamera tændt (inden på stuen) tændt 

hele døgnet. Det skulle holde øje med mig mens jeg sov, og det var noget jeg allerede havde skrevet under 

osv. Ligesom for at se, hvad er det for nogen mønstre, som gør at jeg ikke sover. Og fordi kameraet var der, 

sov jeg meget mindre – fordi den der; bigbrother is watching you. Det var frygteligt ubehageligt. Det brød 

alle former for grænser. Og det gjorde at jeg ikke kunne slappe af. Jeg kunne ikke sove. Og jeg tror det ville 

være præcis det samme på arbejdsmarkedet, bare alene følelsen af at nogen holder øje med om du gør det 

godt nok, og det er jo i forvejen allerede et problem ift. Digitalisering, at vi har så stor mulighed for at 

sammenligne. Jeg tror den der følelse med at vi er gode nok, eller gør et stykke arbejde godt nok kommer til 

at ødelægge os. 

Frederik: (Spørgsmål hentet fra spørgeark) Afsnit 53
 

 
Superbrugsen har installeret et kamerasystem i dit lokale supermarked. Funktionen for kamerasystemet er at 

forstå de lokales handlemønstre ved hjælp af adfærdsmønsterteknologi. Superbrugsen ønsker at forstå dets 

kunders behov helt ned på individuelt plan. Det skal skabe en bedre forståelse af hvordan de skal indrette 

deres butik efter dine specifikke behov. 

Udover det kan Superbrugsen hjælpe andre fødevarekæder ved at videresælge disse oplysninger, for 

herigennem at opnå et bedre kendskab til dets kunder. For at informationen kan sælges og anvendes kræver 

det at andre kæder har det samme system. Informationerne bliver gemt i op til 6 måneder, og bliver 

efterfølgende slettet. Hvordan ville det influere din beslutning ift. At anvende supermarkedet? 

Anne: 

 
Igen, hvorfor? 

Thomas: Afsnit 54 

For convenience f.eks. 

Anne: 

Men er vi så dovne? Shit mand, jeg skal jo ikke engang ud og plukke gulerødderne selv længere. Jeg skulle 

jo i forvejen bare bevæge min røv ned i supermarkedet og købe gulerødderne!? Hvorfor er vi så dovne? For 

helvede mand, det er for meget nu, det tror jeg er mit svar! Vi kan endda bestille maden hjem til vores 

adresse, hvis vi synes det er for flovt at bevæge sig ned på McDonalds. 
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Frederik: Afsnit 55
 

 
Så det ville ikke være cool? 

Anne: 

Nej jeg ville synes det var for åndsvagt! 

Frederik: Afsnit 56
 

Ville du personligt anvende supermarkedet eller ville du være ligeglad? 

Anne: 

Nej! Det ville jeg ikke. 

 
41:40 – 42:03 = kontekstforklaring og konkretisering af spørgsmål 

 
Anne: 

 
Men jeg synes det er så sindssygt at vi er blevet så dovne at vi kan gå ind på google og søge på det vi gerne 

vil have, men jeg kan godt se at det er nemmere for kapitalismen – jeg hader og snakke om det, men det er jo 

sindssygt at vi er blevet så dovne, at der skal være så mange forskellige måder at købe tingene nemt på. 

 

 

Frederik: Afsnit 57
 

 
Så ville du handle i supermarkedet? 

Anne: 

Det kan jeg jo blive nød til… 

Frederik: Afsnit 58
 

Men der er jo andre supermarkeder 

Anne: 

Så ville jeg nok vælge et andet. Hvorfor ikke bare lave en brochure eller en spørgeundersøgelse? 

Frederik: Afsnit 59
 

Det er bare convenience (bekvemmelighed) 

Smalltalk (43:25 – 43:37) 

Thomas: Afsnit 60 
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Så det (overvågningskonceptet) provokerer dig i virkeligheden? 

Anne: 

Det gør mig træt at folk er blevet så uduelige at de ikke engang gider lede efter gulerødderne selv. 

Frederik: Afsnit 61
 

Hvad nu hvis du var på restaurant med din næste f.eks. og der var et kamera i hjørnet. Et standardkamera 

ligesom der er her, ville du så tænke over det? – mere specifikt, ville du ændre adfærd, ville du tænke over 

hvad du sagde? 

Anne: 

 
Kender i det når man går ind i et supermarked, der er de der skærme… Man kigger lidt på dem og tænker, nu 

må jeg helst ikke gøre noget, som kan være forbudt, eller om jeg går ordentligt. Jeg tror alle ændrer adfærd, 

hvis det er noget de ser. Måske meget lidt, men det er ikke sådan at man stopper med at snakke om hvad 

fanden man gør. Man tjekker lige håret, eller sørge for ikke at ligne en, om er i gang med at stjæle 

gulerødder. 

Frederik: Afsnit 62
 

 
Du vil ikke se mistænkelig ud? Igen, anonymitet når man prøver at handle ind. 

Anne: 

Ja, men det prøver man da. 

 
Frederik: Afsnit 63

 

 
Men hvad med nu hvis det var et kamera, som pegede på dit bord? 

 

 

 
Anne: 

 
På mit bord? Det ved jeg fandme ikke. Altså jeg ved jo godt hvorfor det er der, eller det tror jeg i hvert fald 

jeg gør. Det der med at det jo er for ens sikkerhed, så jeg tror også at pointen med det her overvågning er, 

hvorfor er det her? Er det overhovedet nødvendigt? Hvad er grundlaget for at du skulle kigge på mig? 

Det er vel lidt ligesom hvis der er nogen som står og glor på mig over i hjørnet, så går man da over og siger, 

hvad er dit problem? Det gør man jo, og det samme med kameraer på de fleste restauranter. Man har dem jo 

for at tjekke at der ikke lige pludseligt forsvinder et brød, eller at der bliver stjålet noget. Det er fint, det er 

hvad det er, men hvis jeg fik at vide at de havde kameraer, fordi de var i gang med at lave et eller andet 

realityshow, jamen så ville jeg sige, fuck nej. Så det handler lige så meget om grundloven, og det tror jeg da 
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det gør med alting. Hvorfor gør vi hvad vi gør, giver det mening? Så hvis dit grundlag er godt nok til at lave 

overvågning, så er jeg da villig til at sige om det er noget jeg synes er fedt eller ej. Men jeg tror ikke vi kan 

undgå at folk ændre deres adfærd når der er nogen som kigger. 

Frederik: Afsnit 64
 

 
Så du ville være mere firkantet? 

Anne: 

Jeg ville ikke klø mig selv i røven, jeg ville ikke pille mig selv i næsen og de der ting. Det gør man jo ikke, 

heller ikke når folk kigger. 

Frederik: Afsnit 65
 

 
Ville det gøre en forskel, hvis der var nogen der stod ovre i hjørnet og gloede på dit bord? 

Anne: 

På sin vis ville det være ens, hvis det ikke var fordi at materiale blev gemt. Det er det samme som et billede 

jeg tager med et digitalt kamera, som printer det ud, så er der ikke nogen andre, som har billedet. Men de 

billeder jeg tager med min telefon og lægger op på instagram kan alle tjekke. Det er der forskellen er, og det 

er der det bliver lidt uhyggeligt. Han kan jo ikke tage et billede med sin hjerne, hvor jeg sidder og klør mig 

selv i røven på en restaurant. Så, der er det måske lidt anderledes. 

Frederik: Afsnit 66
 

 
Jeg tror vi kom rundt om det meste. Har du noget du afslutningsvis gerne vil komme rundt om? 

Anne: 

Overvågning er i sidste ende en meget nem måde at se lidt for mange mennesker på, og lige så meget som alt 

andet, så skal vi respektere det hele. Og det bliver mere og mere okay i den verden vi lever i at vi bliver mere 

forskellige, og hvis det ikke er noget man kan tage med i den data man får når man kigge på mange 

mennesker, så lad være. 


