
1 
 

Interview  - Birgitte Kofod Olsen 
 
(kort introduktion til projektet udelades) 
 
(Interviewer)  
Til at starte med så er det jo masseovervågning i sin helhed og med det mener vi også med 
ansigtsgenkendelse. Ehm, ser du nogen positive konsekvenser ved at indføre masseovervågning i 
et land som Danmark? 
 
(Birgitte)  
Ehm nej, nej det gør jeg ikke, fordi man kan sige, altså masseovervågning, det er meget sjældent at 
det er proportionalt og man kan sige fra det juridiske perspektiv og fra sådan et 
grundrettighedsperspektiv som vi anvender inden for EU, så vil man sige at hvis man skal ind og 
overvåge en hel befolkning, så skal man se på om der er et lovligt hensyn, det kan der sagtens 
være. Det kan være efterforskning eller anti-terror eller nogle andre meget alvorlige 
samfundsmæssige problemstillinger men så skal der være et lovgrundlag og det kan man næsten 
altid finde. Men derudover så laver man den her test af, er det nødvendigt i et demokratisk 
samfund, er det proportionalt. Ehm og det er meget sjældent at masseovervågning det faktisk 
opfylder de to sidste, et meget godt eksempel på det er logningsbekendtgørelsen vi fik i Danmark 
der efter angrebet i 2001 i New York, altså som en anti-terror indsats, så bestemte man… jeg tror 
det var i år 2005, man ændrede retsplejeloven og lavede en bekendtgørelse som sagde at alle 
teleselskaber skal registrere vores teletrafik, altså al trafik på computere og mobiler, så nu ligger 
det hos teleselskaberne og hvis politiet så skal bruge det skal de til retten og have en kendelse, og 
så kan de få adgang til data. Og man kan sige at det er masseovervågning fordi den omfatter hele 
befolkningen, alt vores kommunikation online det er så registreret. Det gjorde de også i Sverige og 
Irland men de to steder blev der lagt sag an ved EU-domstolen. EU-domstolen gik så ind og lavede 
denne prøve og sagde jamen det er fint nok at I vil gøre noget for at bekæmpe terrorisme og 
bedrive efterforskning, hak ved det, I har også lovgrundlaget, hak ved det, men så må vi ind og se 
på hvor meget griber det ind i folks privatliv, altså hele befolkningens privatliv i forhold til det i 
ønsker at opnå. Ehm og der sagde de simpelthen… nu er vores IP-adresser registreret som nogle 
der holder møde i hvor lang tid gør vi det og hvor sidder du og hvor sidder jeg geografisk, og de 
her mønstre med hvem ringer man op til og hvad søger man på, på nettet, så man kan i 
virkeligheden også begynde at lave analyser af hvad er det for nogle miljøer jeg kommer i, hvilke 
grupperinger har jeg kontakt til… 
 
(Interviewer) 
Mmh 
 
(Birgitte)  
Og det blev alt sammen identificeret af EU-domstolen som noget der ligesom gjorde at der var tale 
om et stort indgreb i privatlivets fred og derfor sagde de at det var ude af proportioner. Altså så 
sagde de at i kan godt sige at i mindre geografiske områder, der vil I registrere al teletrafik, hvis i 
har en konkret mistanke men i kan ikke bare gøre det på hele befolkningen.  
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(Interviewer)  
Nej. 
 
(Birgitte)  
Og det der så er interessant, er at de danske justitsministre siden da har opholdt lovgivningen. Nu 
har Hækkerup (Per Hækkerup politiker) lige været ude og sige at han er ligeglad med en EU-dom, 
han vil gå endnu længere, hvilket i sig selv er helt gag, en justitsminister og rollemodel for 
kriminelle, altså jeg forstår det ikke rigtig haha.   
 
(Interview) Haha nej… 
 
(Birgitte)  
Men altså, så du kan sige, vi har sådan nogle ret skrappe juridiske krav til hvornår må man 
overvåge en hel befolkning og det er simpelthen på grund af de krav jeg har opridset dér. Så er det 
begrænset til et meget lille område og man skal altså kunne påvise dette rimelige forhold mellem 
mål og middel.    
 
(Interviewer)  
Det der proportionalitetsprincip som man kalder det, er det nogle faste regler eller lovgivning, 
eller er det noget man vurderer fra sag til sag? 
 
(Birgitte)  
Nej altså du, hvis vi ser på det fra EU-retten så står det simpelthen i traktaten. Det står som 
tilknytning til alle grundrettighederne. Og vi kommer ind i det fordi at det her med at registrere 
oplysninger omkring vores adfærd, hvem vi taler med og hvem vi mødes med det ligger inde på 
privatlivets fred (privacy og dataprotection). Og de to grundrettigheder til privatlivets beskyttelse 
og databeskyttelse. Og for at kunne begrænse disse rettigheder skal du kunne opfylde 
proportionalitetskravet.  
 
(Interviewer)  
Mhh… 
 
(Birgitte)  
Og i Danmark har vi det også både i forvaltningsretten men også retsplejeloven altså når politiet 
for eksempel laver straffeprocessuelle tvangsindgreb som aflytning, så skal de også opfylde 
proportionalitetsprincippet, så det er fuldstændig sådan et grundprincip i demokratiet i 
virkeligheden, for at holde statens magtudøvelse sådan indenfor det er acceptabelt ik.  
 
(Interviewer)  
Lad os sige at der ikke er det her proportionalitetsprincip hvad vil du så se af negative 
konsekvenser af masseovervågning? Altså i form af de er fysiske kameraer?  
 
(Birgitte)  
Men så har i ikke noget demokrati, så har vi Kina, så har vi et totalitært system. Hvis en stat vil 
overvåge en hel befolkning, så vil vi ikke længere sige at det er et retssamfund, eller at det er de 
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demokratiske spilleregler de har brugt.  
 
(Interviewer)  
Hvorfor ikke? Hvad er det der gør det? 
 
(Birgitte)  
Øhh ja men det er jo det der kendetegner demokratiet, at staten ikke kan udøve magt sådan helt 
arbitrært. Der er adgang til at udøve magt, den er meget reguleret. Både fordi vi har tredeling af 
magten, men vi har også folketinget sammensat af repræsentanter for befolkningen. Så det er 
simpelthen en måde at hindre at magten bliver centreret hos en, en gruppe ik. Det er også derfor 
vi har reglen om at der skal kendelse til før du så må få adgang til data, for eksempel som teledata.  
 
(Interviewer)  
Så du ser det altså også… vi har nemlig et spørgsmål angående om man afgiver noget af sin frihed 
hvis, og det kan jeg næsten høre…? 
 
(Birgitte)  
Ja det gør man så… Hvis man tænker på at der altid er nogen der ved hvor du bevæger dig hen, 
hvem du integrerer med, altså det gør jo i virkeligheden at vi bliver forhindret i at leve frit. Der 
sidder hele tiden en ved siden af skulderen og kigger efter og laver analyser på det, beslutter 
noget om dig på grund af det. Så på den måde er det meget frihedsindskrænkende 
 
(Interviewer)  
Der er måske også nogen der ville sige det gamle argument altså ”hvis du ikke har noget af skjule 
har du ikke noget at frygte”? 
 
(Birgitte)  
Ja det tror jeg man kunne sige fra 20-50 år siden men ved at vi er så meget online og der er så 
mange kameraer så… Jeg kan jo godt sidde at sige: ”Jeg har ikke noget af skjule”, og så kan der jo 
komme alle mulige og lave analyser af min adfærd og hvem jeg er sammen med, hvornår jeg ser 
film og hvilke film jeg ser på Netflix og så kan de jo bestemme om jeg har noget at skjule. Så det er 
ikke længere vores egen beslutning eller vurdering af om vi har noget at skjule, den vurdering 
lægger ude hos nogle andre ik.   
 
(Interviewer)  
Hvis der ikke var det her proportionalitetsprincip som forhindrer det, er der så nogle andre love 
der står i vejen for denne her masseovervågning?  
 
(Birgitte)  
Ja, så er der hvis du går ned i hele den her databeskyttelseslov altså GDPR, og den danske 
databeskyttelseslov som siger at man altid skal minimere data. Så du kan sige at du må ikke bare 
indsamle data fordi at du synes at det er sjovt, du skal have et formål med at gøre det og du skal 
kunne beskrive formålet, og så skal du bruge færrest muligt data til formålet. Det er et meget godt 
eksempel, hvis du kørerover Storebæltsbroen, der er kameraer i hele midterrabatten der som 
overvåger trafikken. Og der kan man sige, det er en form for masseovervågningen, du kan ikke 
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blive fri for den, den er der bare. Så der er kameraovervågningen og det er for at du kan se 
hvordan trafikken den udvikler sig og om der er køer… og det gør man så på baggrund af… altså du 
optager nummerpladen og nummerpladen er en personoplysning, så der har man været nødt til at 
gå ind og indrette teknologien på en måde, så man siger at det opbevarer vi kun i max 30 timer og 
i den vi optager kryptere vi oplysningen og så deler vi den i to og så opbevare vi de to dele for sig. 
Og det har man været nødt til at gøre for at opfylde databeskyttelsesreglerne.  
  
(Interviewer)  
Er der nogen lovgivning som…  Hvis man nu insisterede på at indføre masseovervågning, kunne du 
så se at det blev indført på baggrund af at der blev indført visse love? 
 
(Birgitte)  
Nej, det ville være i strid med både Grundloven og EU- traktaten. Altså et andet eksempel der har 
været prøvet, det er så menneskeretsdomstolen, det er DNA-registre som omfatter hele 
befolkningen, det ville man gerne indføre i England.  
 
(Interviewer)  
Ja 
 
(Birgitte)  
Og det er jo også efterforskningsmæssigt, så er det et effektivt redskab. Bortset fra at der var en 
sag her i går ik, der siger at de faktisk er fejlbehæftigede, de DNA-profiler de har. Men det er der 
mange lande der gerne har villet have. Og da England ville have det blev det testet i 
menneskerettighedsdomstolen for at se om det krænkede privatlivets fred og der sagde man 
derned at ja det er ude af proportioner, så man har prøvet, man prøver jo nogle gange at se, hvor 
er grænsen ik. 
 
(Interviewer)   
Ja okay, der er også denne regel i EU-traktaten omkring forrang, at mennesket altid har forrang. 
Hvordan placeres så mennesket i det her masseovervågningssystem? Kommer systemet så foran 
mennesket, eller er det stadig mennesket der er i fokus? 
 
(Birgitte)  
Der ville jeg sige at de hænger snævert sammen, fordi man taler så også grundrettigheder og der 
er det borgere der er beskyttet overfor en magtfuld stat så du kan sige at ved at rykke over og sige 
nu forfølger vi udelukkende et statshensyn eller et systemisk hensyn så neddrosler du hensynet til 
det enkelte individ eller borger. Så det forrykker. Altså det bliver lidt mere kinesisk.  
Her i denne del af verden er vi meget Kant, altså Kant-kategorisk og siger at mennesket er altid et 
mål i sig selv og det er aldrig et middel til at nå et mål og der kan man sige at i Kina har man 
næsten vendt den om og siger at staten har et mål og mennesket er et middel til at nå et mål, så 
derfor må man godt overvåge. 
 
(Interviewer)  
Kan man slet ikke argumentere for at man sikrer mennesket mere mod kriminalitet og så videre? 
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(Birgitte)  
Nej det synes jeg ikke. Nu har I jo også kamera overvågning med og det er i virkeligheden et meget 
godt eksempel. Kamera overvågning er måske et effektivt middel til efterforskning, det har man 
for eksempel sagt i England, der har man plastret en hel masse kameraer op for at forhindre 
kriminalitet og overfald. Det gør også at man kan forebygge fordi man kan sidde og holde øje 
med ”hov på den der pup” der er faktisk samlet en hel masse af dem vi har billeder af i vores 
kriminalregistre, så vi kan lige sende en vogn forbi, og det synes vi sådan set giver meget god 
mening og det kan jo faktisk også være tryghedsskabende på gader og stræder. Så har der lige 
været det her drab i London på en ung kvinde som man så ikke kunne efterforske selvom der er 
alle de her kameraer. Så selvom… der er diskussion om hvor effektivt det er, Men der kunne man 
godt argumentere for at sige at i København, Århus, Ålborg og Roskilde der vil vi gerne bruge 
kameraovervågning i et forebyggelsesøjemed. Og så kunne man sådan set godt argumentere for 
det og måden man så ville gøre det på var i virkeligheden… Jeg ved ikke om du kan huske at der 
blev indført zoner hvor politiet måtte kropsvisitere her på Nørrebro og sådan noget. Men så kunne 
man godt lave en zone og så sige at her ved vi at der er ret meget kriminel aktivitet på bestemte 
tider af døgnet. Og så ville du have det gode argument for at nu kameraovervåger vi der. Men så 
er du jo ikke ude i masseovervågning. Altså så er du ude i den der målrettede overvågning, hvor 
det giver mening at gøre det, og så holder du dig indenfor det der proportionalitet ikke?  
 
(Interviewer)  
Så det ville man godt kunne argumentere overfor EU at det var proportionelt? 
 
(Birgitte) Ja det ville du godt kunne, hvis altså politiet ligesom kunne påpege at der er altså nogle 
meget udsatte zoner her og her ville vi kunne bruge kameraovervågning og så vil vi sammenholde 
det med data i vores kriminalregistre for eksempel.  
 
(Interviewer) 
Hmm… ud fra din oplevelse har du så en oplevelse af at danskerne mangler forståelse for denne 
her teknologi og hvad den indebærer?  
 
Birgitte: Nu er jeg jo nok i sådan lidt i en bobbel med sådan nogle privacymennesker. Men jeg 
holder jo mange oplæg rundt omkring og har gjort det i 100 år og jeg møder jo altid den der: ”Vi 
har ikke noget at skjule og vi har tillid til staten. Og jeg tror der ligger noget vigtigt i, i en dansk 
sammenhæng, at vi er i, er velfærdsstat, hvor vi dels har meget tillid til staten, vi har jo ikke en 
historie hvor vi skal være bange for staten misbruger deres magt… At de misbruger deres magt. 
Det er den ene ting som gør at folk så måske slapper lidt af og tænker ”det kan ikke være så slemt 
det er jo staten, dem kender vi som gode”, og noget andet er at vi ikke har sådan en privacy-
tradition som man har i rigtig mange andre lande, og det hænger sammen med velfærdsstaten at 
vi har været vant til at have vores CPR nr., at myndighederne i virkeligheden ved alt om os og kan 
sammenligne på kryds og tværs. Det er der også nogle begrænsninger på lovmæssigt men… og det 
har vi ligesom vænnet os til… at fællesskabet betyder rigtig meget og den der individuelle frihed 
rangerer måske i virkeligheden ikke lige så højt når vi taler om vores alle sammens interesse. Så 
jeg tror der sådan et sammenstød mellem den der rene grundrettighedstænkning hvor vi tager 
individet først og så fællesskabet, hvor at vi i velfærdsstaten, langt hen ad vejen, tænker 
fællesskabet først og derefter individet. 



6 
 

 
(Interviewer)  
Nu tænker jeg også… kan det ikke også have noget at gøre med at vi langsomt har vænnet os til at 
dele mere og mere af vores data, selvom vi ikke rigtig ved det, med fx Netflix og Facebook og hvad 
man ellers kan komme på. Kan det ikke også have noget med det at gøre? At vi langsomt er blevet 
tilpasset til det? 
 
(Birgitte)  
Jo og jeg tror i virkeligheden er det er den tredje ting. Vi har vænnet os til at det bare er en del af 
game’et, det er en del af livet, at vi deler de har data og vi gør det glædeligt, og som du siger, på 
sociale medier. Men det tror jeg også hænger sammen med at du kan jo ikke mærke det. Du kan jo 
ikke mærke at der er nogen der sidder og kigger ind i dit privatliv, altså det er ikke ligesom at vi går 
på gaden og bliver slået på armen hvor vi så kan mærke, hov det der er integritetskrænkende. Vi 
kan jo ikke se det, vi ved ikke hvordan det foregår og hvor meget det foregår. Det er 
uhåndgribeligt, samtidig med at der ikke er tradition for at italesætte det.  
 
(Interviewer)  
Det er også det vi synes er interessant ved det her projekt, da det lige netop også er disse fysiske 
manifestationer af at blive overvåget, hvor at, det har vi jo ikke kunnet se indtil videre. Men hvis 
det var i sådan et samfund hvor vi går rundt og ser de her kameraer. Så undersøge psykologisk set 
hvad det ville gøre ved folk, det er jo også et spændende aspekt at have med. 
 
(Birgitte)  
Jeg lavede en gang sådan en… Jeg var kurator på sådan en tur omkring i København hvor at jeg 
skulle vise hvor kameraerne var. På det tidspunkt var der ikke lige så mange som der er i dag, men 
hvad 6 år siden eller sådan noget tror jeg. Nå, så de der jeg skulle vise rundt i byen, det var sådan 
en stor gruppe mennesker, så kom nogle af dem med en klap for øjet, og jeg tænkte: ”gud hvad er 
det her”. Det var jo ligesom deres måde at manifestere på: ”Det vi skal ud og se på nu det var 
altså… det var helt uacceptabelt ikke”, det skulle vi gøre oprør mod, vi skulle være pirater. Det var 
sådan en anden måde at gøre det håndgribeligt på ikke. 
 
(Interviewer)  
Jaja, haha.  
Noget vi også snakkede lidt om tidligere, det er jo netop Kina og så lidt Tyrkiet, som har 
implementeret de her former for masseovervågning, er det sådan i din optik at det er de 
totalitære lande som bare automatisk begynder at udvikle de her teknologier fordi de har magt 
eller er der noget ved teknologien som også fremmer et mere totalitært land? 
 
(Birgitte)  
Nej, jeg tror at, det ligger jo meget lige ned ad landevejen i lande som Kina og Tyrkiet er hvor den 
måde man hersker på det er ved at kontrollere befolkningerne, så der er en høj grad af kontrol i 
forvejen og når man så har en sådanne teknologi som er supereffektiv til det, så kører man bare 
videre ned ad den vej. Også omvendt om det påvirker os her… Ja det gør det selvfølgelig, altså fx 
efterforskningsværktøjer, det giver bare nogle mere effektive redskaber på nogle områder, så 
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kunsten er jo i virkeligheden at tage teknologien ind og brug den der hvor vi kan, med respekt for 
vores principper og værdier, og tage afstand fra det som der er andre steder ik.  
 
(Interviewer)  
Kunne man forstille sig at hvis vi bare adopterede masseovervågning i Danmark at den kunne blive 
en katalysator for flere mere totalitære teknologier? 
 
(Birgitte)  
Ja det tror jeg, jeg tro sagtens at det kan drive en forandring i retning af noget mere totalitært. 
 
(Interviewer)  
Ehm 
 
(Birgitte)  
Også fordi når man først har data så er det svært ikke at bruge dem, vi er jo også så nysgerrige, så 
vi vil jo også gerne ind og se hvad kan vi bruge det har til ik?  
 
(Interviewer)  
Mhm. Vi har lavet et spørgeskema, det er så bare sendt ud på Facebook, hvor vi blandt andet 
spurgte hvor mange der ville have yderligere videoovervågning og hvor mange der vil have 
videoovervågning med ansigtsgenkendelsesteknologi. Og der var en rimelig stor diskrepans 
mellem dem der bare ville have mere videoovervågning og dem der ville have mere 
ansigtsgenkendelsesteknologi. Der var mange flere det ville have videoovervågning end der ville 
have ansigtsgenkendelsesteknologi. Er det noget der forekommer åbenlyst for dig? 
 
(Birgitte) Ja og det er det fordi… her det sidste, nej to år siden, der, i Californien indførte man 
ansigtsgenkendelse på gader og stræder og så blev der debat om hvor invasivt det var og så endte 
man med at forbyde det, jeg mener også man gjorde det i Chicago, man gjorde det i flere 
Amerikanske stater, forbød man simpelthen ansigtsgenkendelse i det offentlige rum. Og EU var 
også ude og lave en anbefaling og at man skulle overveje et forbyde det. Så det er noget som 
mange ret hurtigt tog afstand fra fordi det kan opleves som så krænkende, at staten laver den der 
ansigtsgenkendelse. Og så noget af det som også kom frem, det var at teknologien har været 
super dårlig, altså fejlprocenten, i identifikation, har været mellem 5-10 procent for både kvinder 
og så mænd med anden etnisk baggrund, så de er trænet på hvide mænd. Så det gav også nogle 
problemer. Det kan I, når I snakker med psykologen der… Det vil jeg tro er mange der synes er 
invasivt, fordi du kan jo ikke kan ændre dit ansigt. Du kan godt skifte navn eller adresse eller… men 
det der ansigt det kan vi ikke lige løbe fra. Så jeg tror at det er sådan noget der gør det. 
 
(Interview)  
Birgitte jeg har egentlig ikke flere spørgsmål, er der noget du synes der mangler lige her på 
falderebet? 
 
Yderligere samtale om tilgangen til projektet. Interview SLUT   
  
  


